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Ett ovanligt fynd 
gjordes bland slaggen 
eller förmodligen 
snarare i ett kultur-

lager under ett slaggvarp. I 
en jordig klump låg en trasig 
fingervante. Den var 24 cm 
lång, 11 cm bred och hade en 
dekorativ frans i nederkanten. 
Vid närmare betraktande 
visade den sig vara tvåänds-
stickad. Den var stickad av 
tunt ullgarn ca 5,5 maskor per 
cm, det betyder väldigt tunna 
stickor, 1,75 eller finare.

Dateringen
Vanten antogs vara från 
1600-talet, vilket är ovanligt 
i sig. Det finns inte så mycket 
stickat bevarat från den tiden, 
varken entråds- eller tvåänds-
stickat. Det som finns bevarat 
på museer är ofta mycket ex-
klusiva saker, mönsterstickade 
plagg i silke och ibland med 
guldtrådar. 
Tidigare hade vanten daterats 
utifrån uppgifter på en karta 
från 1688, men härom året lät 
vi datera vanten med C14-me-
toden. Eftersom det är en 
statistisk metod ger det ett rätt 
brett dateringsintervall, i detta 
fall 1490–1645, med två sigmas 
sannolikhet. Det betyder att 
den sannolikt är hundra år 
äldre än vad vi tidigare trott.

Fyndplatsen vid Born
Vanten hittades nära Borns 
hyttegård. Namnet Born syftar 
på att ån inte var farbar en 
sträcka, utan packningen be-
hövde bäras. Det indikerar ju 
också tillgång till vattenkraft, 
ett bra ställe att anlägga en 
vattendriven kopparhytta. På 
1300-talet bodde där bergs-
män och senare under medel-
tiden ingick åtminstone en del 
i Sankt Margaretas prebende 
i Västerås domkyrka. Den bör 
ha dragits in till kronan av 
Gustav Vasa. 

Fogdegården
Efter 1527 ägde således Gustav 
Vasa bland mycket annat en 

gård med en eller flera hyttor 
i ett centralt läge vid Koppar-
berget. När han beslutade sig 
för att närmare styra verksam-
heten vid gruvan, beskatta 
bergsmännens koppar med 
tionde och tillsätta en fogde, 
kom gården väl till pass. 
Gården benämndes fogdegård 
1540–1620. Den övergavs un-

gefär samtidigt som Falun fick 
stadsrättigheter. De fastslogs 
först 1641, men flera förslag 
hade lagts fram under början 
av 1600-talet. 
Kartan från 1688 visar Borns 
ägor, väster om bron fanns 

slaggvarp där gården förmo-
das ha legat. Senare kartor 
från 1761 och 1886 visar en 
stad med gator och kvarter, 
men området kring hytte-
gården och ner mot ån var 
snarast ett industriområde 
med slaggvarp. Så var det 
ännu 1974 när utgrävningen 
startade.

Utspisning
Uppgifterna om gårdens 
bebyggelse är väldigt knapp-
händiga, bara ett stort korsvir-
keshus nämns. Men uppgifter 
om hur många och vilka som 
utspisades kan ge en bild. Vid 

det finare fogde- och svenne-
bordet var det inte ovanligt 
att 50 personer serverades 
och vid legofolksbordet 150 
personer, men det kunde 
vara både fler och färre. Till 
legofolk räknades bland annat 
hyttarbetare och gårdsfolk.
Vid den arkeologiska under-
sökningen hittades djupt un-
der slaggen rester av träkon-
struktioner som förmodligen 
vara delar av byggnader men 
inte närmare kunde bestäm-
mas.

Vanten är kastad?
Även om vanten gått sönder 
är den välgjord. Men eftersom 
den trots allt är så söndrig 
är den nog inte borttappad 
utan snarare bortslängd. Det 
mest troliga är kanske att det 
var någon i fogdens hushåll, 
någon tillresande köpman 
eller liknande som burit den 
en gång.

Färg
Vi vet alltså inte om vanten 
är stickad i Falun. Vi vet inte 
heller om den varit färgad. 
Det som legat i marken har 
en tendens att bli brunt, men 
på fotografierna efter konser-
veringen ser den ljus ut. Vita 
vantar var vanligt om man 
utgår ifrån vad som finns i 
museets samlingar, vita fing-
ervantar för männen och vita 
halvvantar för kvinnorna. 
Vanten från 1500-talet är 
bland det äldsta stickade i 
Sverige och det äldsta tvåänds-
stickade föremålet. Datering-
en har också gjort det möjligt 
att ge vanten ett tydligare 
sammanhang och kunskap om 
att den är bortslängd under 
hyttegårdens verksamhet och 
inte bara hamnat i ett slagg-
varp.t

Bornvanten
När det på 1970-talet skulle byggas radhus i Gamla Herrgården i Falun, gjordes en arkeologisk un-
dersökning. Det var inte så vanligt på den tiden, åtminstone inte i Falun. Men anledningen var att på 
1500-talet hade Borns hyttegård legat där radhusen skulle byggas. Hyttegården var fogdegård och till 
den hörde flera hyttor vid Faluån.

Ovan t.v. Den tvåändsstickade vanten som hittades vid utgrävning-
ar där Borns hyttegård en gång legat. Foto: Dalarnas museum. 
T.h. Nystickade vantar med den gamla vanten från Borns hyttegård 
som förlaga. Beskrivning finns i boken ”Tvåändsstickat” från 
Dalarnas museum. Foto: KG Svensson, Dalarnas museum.
Nedan: Fyra av Dalarnas museums antikvarier studerar vanten 
inför C14-provtagningen. Foton: Fredrik Hegert, Dalarnas museum.
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