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Falu stad har genom åren undersökts arkeologiskt vid flera 
tillfällen och därigenom har vi fått en ökad kunskap om dess 
äldre bebyggelse. Under de senaste åren har vi genom nya 
metoder även hittat spår efter odlingar i staden. Detta gör att 
bilden av livsmiljön i det äldre Falun har förändrats.

Inom det stadsarkeologiska 
fältet har det under det 
senaste decenniet växt 
fram en ny gren – Träd-

gårdsarkeologin. Genom att 
arbeta fram nya metoder och 
frågeställningar har odlingar 
av olika slag kunnat identifie-
ras i många svenska medeltida 
och tidigmoderna städer, däri-
bland Jönköping, Kalmar och 
Norrköping. I Falun har vi nu 
börjat att på ett systematiskt 
sätt samla in jordprover från 
kulturlager vid varje stads-
arkeologisk undersökning. 
Analyser av jorden, så kallade 
makrofossilanalyser, kan visa 
på om det finns växtdelar 
bevarade - till exempel fröer. 
Resultaten kan ge ledtrådar till 
hur människorna som bodde 
och verkade i staden delvis 
livnärde sig. 
 
Roströken
Tidigare har man varit överty-
gad om att Falun var beroende 
av förnödenheter från lands-
bygden och att odling, såsom 
kål-, krydd- och trädgårdar 
inte fanns i staden. Man har 
trott att det varit omöjligt att 
odla i Falun under 1600-ta-

let på grund av roströken 
som uppstod när Falu gruva 
expanderade. I de historiska 
källorna finns det även några 
uppgifter om detta, bland an-
nat skrivs det om Prästtäkten, 
området vid nuvarande po-
lishuset, som då sägs ha blivit 
så påverkad av kallrostarnas 
rök att den inte var odlingsbar 

utan istället skiftades om till 
byggnadstomter. 

Ny bild
De senaste åren har arkeolo-
giska resultat och de makro-
fossila analyserna gjort att vi 
nu måste börja ifrågasätta den 
gängse bilden av det äldre Fa-
lun. Vi har kunnat se flera in-

dikationer på att man faktiskt 
haft odlingar i staden under 
historisk tid. Analyserna visar 
på att det funnits kulturväxter 
som ofta förekommer i stads-
odlingar.
 
Fröbevis
Vid undersökningar i Geis-
lerska parken och vid Gamla 

Humleodling på Gamla Staberg 2015. Foto: Emelie Sunding.

Faluns 
gröna 
historia

Vykort från början av 1900-ta-
let med Hammars och dess 
bakgård nederst i bild. Där 
man ser delar av en trädgård 
som troligtvis är anlagd under 
senare delen av 1700-talet.  
Vykortet lånat från  
Björn Dybecks samling. 
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brandstationen har vi har 
bland annat funnit frön från 
humle. Humle är en långli-
vad och tålig växt som oftast 
använts till ölbryggning. Vid 
Gamla brandstationen påträf-
fades också för första gången i 
Falun frön från pors. Pors-
kryddat öl var vanligt under 
förhistorisk tid och medelti-
den. Under senare delen av 
medeltiden minskade porsen 
betydelse som smaksättare 
till förmån för humlen. Vid 
samma undersökning hit-
tades även frö från isop och 
rova. Rovan är en växt rik 
på näring, som går bra att 
lagra under vintern och isop 
användes både som krydd- 
och medicinalväxt, bland 
annat för att lindra tandvärk. 
Vid ytterligare en arkeologisk 
undersökning i Falun, som 
genomfördes på parkeringen 
vid gamla posten, hittades 
spår av odling. Bland annat 
fanns där fröer från svartse-
nap, trädgårdsmålla, fläder 
och hampa. Flädern användes 
bland annat som medicinal-
växt, till exempel var den bra 
vid förkylning då den ansågs 
ha svettdrivande egenskaper. 
Hampan odlades främst för 
sina starka fibrer. Av dessa 

tillverkades bland annat rep, 
brukstextilier och tyger. 
 
Direktiv
År 1646 antogs en ny stads-
plan för Falun, i den fick gruv-
mätaren Tomas Christiersson 
tydliga direktiv av drottning 
Kristina. Ett av dessa direktiv 
handlade just om stadsod-
lingar. ”Tommas Christiers-
son skall och noga tillse, att 
de platser och orter, som till 
gårdstomter tjänliga är, inte 

bli till Krydd, Kåll eller Humle-
gårdar utdelade och efterlåtna 
utan till låga, sanka, som till 
hustomter otjänliga är, må 
eder till förordnas och utde-
las.” Ett sådant direktiv borde 
inte ha varit inte nödvändigt 
om det inte redan fanns några 
odlingar i Falun. 

Ljuvlig eller gruvlig odling
Genom att studera de odlade 
delarna av stadsrummet kan 
vi få en ny och delvis annor-

lunda bild av hur livet i det 
äldre Falun har sett ut. Men 
dessa studier är nya för Falun 
och det finns många grund-
läggande frågeställningar att 
besvara. Har det exempelvis 
endast gått att odla på den 
ljuvliga sidan av Falun eller 
fanns det odlingar även på 
den gruvliga? Har man följt 
Drottning Kristinas direktiv 
och förlagt odlingslotter på 
sankmarken vid ån istället för 
att använda hela tomter till 
odling? Och hur såg det i så 
fall ut innan 1646 års stads-
plan? Har man odlat tobak i 
Falun under 1700-talet, precis 
som i flera andra svenska 
städer? Fler arkeologiska un-
dersökningar väntar framöver, 
och vi hoppas snart veta mer 
om det äldre Faluns odlingar. t 

Den 18 juni 1842 
fastställdes folksko-
lestadgan som var 
startskottet till att 

alla socknar på 1850-talet hade 
en egen skola med behöriga 
lärare.

Var med och uppmärk-

samma denna händelse under 
2017. Många hembygdsfören-
ingar och regionala förbund 
arbetar med barn och skola. 
Från och med 2017 satsar SHF 
särskilt på att främja denna 
viktiga del av hembygdsrörel-
sens verksamhet, bland annat 

genom information, studiema-
terial och samarbetsprojekt. 
Tema för SHF:s riksstämma 
2017 i Bohuslän kommer att 
vara hembygdens barn och 
skola. Mer information kom-
mer löpande via hemsidan 
och nyhetsbrev.  

Som en del i satsningen 
deltar SHF i samarbetsprojek-
tet Folkskolan 175 år 2017. Det 
utgår från en vandringsutställ-
ning - ”En sagolik skola – Folk-
skolan 175 år” - som kommer 
att visas på olika museer 
runtom i landet under 2017-
2019. För genomförandet står 
Lärarstiftelsen i samverkan 
med Sveriges Museer, Sveriges 
Hembygdsförbund, Svenska 
Barnboksinstitutet och Lärar-
förbundet. Till utställningen 
kommer olika aktiviteter att 
knytas. Det ger en särskild 
möjlighet för hembygdsfören-
ingar att visa upp samlingar 
och skolmuseer och berätta 
den lokala skolans historia, 

gärna i samarbete med skolan 
och andra intresserade aktö-
rer. Utställningen börjar visas 
på Waldemarsudde i Stock-
holm i mars 2017 för att sedan 
gå vidare till andra platser. 
Den kommer också att finnas i 
digital version så den är möjlig 
att ta del av och anknyta till i 
hela landet.t

Erik Thorell, redaktör

Rekonstruktion av Kv. Ansvaret i Jönköping med flera boningshus, 
gator och tidigmoderna trädgårdar.  
Teckning & illustration Jens Heimdahl SHMM Arkeologerna

Folkskolan fyller 175 år 2017

Emelie Sunding, arkeolog på 
Upplandsmuseet  
Jimmy Axelsson Karlqvist, 
arkeolog på Dalarnas museum

Läs mer:
www.hembygd.se/verk-
samhet/barn-och-unga/
www.mynewsdesk.com/
se/lararstiftelsen/news/
en-sagolik-skola-folksko-
lan-175-aar-186374
www.lararstiftelsen.se/ 
www.waldemarsudde.
se/utstallningar/utstall-
ning/2017/en-sagolik-sko-
la-folkskolan-175-ar/


