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Hatten som hit-
tades i kvarteret 
Bergsfogden i 
Falun.  
Foto: Fredrik 
Hegert, Dalarnas 
museum

En hatt och ett par 
vantar var några av de 
textilier som hittades 
1988 vid en undersök-

ning på Elsborg i Falun. Ett 
nytt hus skulle byggas i hörnet 
Gruvgatan/Engelbrektsgatan 
i kvarteret Bergsfogden. Vid 
undersökningen dokumen-
terades ett par husgrunder, 
ägogränser, syllstenar mer 
mera. Anläggningarna och de 
fyndrika kulturlagren be-
dömdes vara från tiden före 
stadsregleringen, det vill säga 
från början av 1600-talet. Hat-
ten och vanten har daterats 
utifrån detta antagande.

Hatten
Filthatten påträffades i kultur-
lagret utanför en av husgrun-
derna. Hatten är mycket 
välgjord och har en smal och 
hög kulle. Det finns spår av 
att det suttit ett tvinnat band 
runt kullen. Klippmärken på 
hattens brätte visar att det 
ursprungligen varit bredare, 
kanske har man ”följt modet” 
genom att minska brättet.

Höga hattar var modernt 
i finare kretsar under första 
hälften av 1600-talet. Men 
uppgifter om den manliga 
klädedräkten i Torsång på 
1670-talet visar att höga hattar 
då fortfarande användes av 
allmogen. Hatten beskrivs 
som svart med spetsig kulle, 
¾ aln hög, alltså omkring 45 
centimeter. Brättet var två till 
tre fingrar brett, det vill säga 
cirka 5 centimeter. Ju högre 

hatt desto förnämare. Hatten 
från Bergsfogden är vid jämfö-
relse lite lägre och brättet lite 
bredare.

En illustration på en 
gruvkarta från 1683 visar 
bergsmän med låga och vida 
hattar, men där finns också 
en och annan gruvdräng med 
hög hatt. Från samma tid 
finns akvareller föreställande 
allmogen i främst Mora. De 

visar bland annat en man i 
hög hatt. Dessa bilder har 
förmodligen bidragit till att 
dalkarlar senare ofta avbildats 
med höga hattar, bland annat 
när Gustav Vasas tal till mora-
karlarna återges.

Vanten
Stickningens historia är dun-
kel, det är inte en historia som 
i första hand berättas. Men 

det finns uppgifter från flera 
håll att stickning förekom på 
1600-talet. Ofta är det strum-
por som nämns. Fingervan-
ten som hittades vid Borns 
Hyttegård i Gamla Herrgården 
1974 tilldrog sig därför stort 
intresse. Den bedömdes vara 
äldre än 1680 och dessutom 
tvåändsstickad.

Ytterligare en tvåänds-
stickad fingervante hittades 
knappt 15 år senare. Den låg i 
ovannämnda husgrund i kvar-
teret Bergsfogden. Det är en 
vänstervante med krage, till 
del stickad, till del nålbunden. 
Den är jämn och välstickad av 
Z-tvinnat garn, 50 maskor och 
varv på 10 centimeter. Intill 
fingervanten hittades ytterliga-
re en kragdel, partiet närmast 
handleden är stickat och res-
ten nålbundet. Vantarna bör 
ursprungligen ha varit blå.

Vantarna från Born och 
Bergsfogden är mycket lika 
från handleden och upp över 
handen, även om garn och 
sticktjocklek inte är samma. 
Det är nederdelen som skiljer. 
Bornvanten avslutas med 
frans medan vanten från 
Bergsfogden har en stickad 
och nålbunden krage. Kragar 
på vantar var modernt på 
1600-talet, inte bara bland 
högrestånd. De redan nämnda 
akvarellerna från Mora visar 
fingervantar med krage. 

Datering
Vanten och hatten från 
kvarteret Bergsfogden har nu 

Det hör inte till vanligheterna att arkeolo-
ger hittar textilier vid utgrävningar. Tyger 
och liknande förstörs oftast när de hamnat 
i jorden, men i Falun är bevarandeförhål-
landena ovanligt bra. Det beror främst på 
slaggutfyllnaderna, metallerna i slaggen är 
konserverande.

Hatt och vante 
funna i Faluns 
kulturlager

Den tvåänds-
stickade vanten 
från kvarteret 
Bergsfogden i 
Falun. 
Foto:  
KG Svensson, 
Dalarnas museums 
bildarkiv
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daterats med C14-metoden och resul-
taten blev inte riktigt de förväntade. 
Vanten är med största sannolikhet 
från 1700-talet, andra hälften av 
1600-talet är också möjligt. Date-
ringar blir aldrig exakta. Den torde 
således inte vara så gammal som det 
antogs vid utgrävningen.

Hatten är däremot med stor 
sannolikhet från andra hälften av 
1400-talet eller början av 1500-talet, 
men den kan också vara från början 
av 1600-talet. Hatten har förmod-
ligen varit i bruk under lång tid, brät-
tet har ju justerats. Att höga hattar 
skulle ha varit vanliga i Falun redan 
på 1400-talet är däremot mindre 
troligt. En datering till början av 

1600-talet är mer sannolikt uti-
från nämnda omständigheter. Och 
kulturlagret och huset i Bergsfogden 
bör således snarare vara från andra 
hälften av 1600-talet.t
Dateringarna har gjorts med bidrag 
från Dalarnas Försäkringsbolags 
Kulturstiftelse.

Eva Carlsson 
arkeolog, 
Dalarnas 
museum

t FALU FYND

Keramik är i de flesta arkeologiska sammanhang den största fynd- 
kategorin och är därmed ett av de viktigaste redskapen för att datera en 
plats men inte minst är det ett material som säger något om människors 
sociala sammanhang, kontaktnät och hur de lämningar som undersöks 
skall förstås i sin samtid.

Bland det stora och 
varierade fyndmate-
rialet från undersök-
ningen, i kvarteret 

Västra Falun 11, förra våren 
finns en keramikskärva av en 
ovanlig typ. Den återfanns 
invid en spis i det norra huset 
på den tomt som undersök-
tes. Preliminärt kan vi datera 
denna fas av bebyggelsen och 
aktiviteterna på gården till 
omkring 1600-1620. 

Falan i början av 1600-talet
Vid denna tid var Falan fortfa-
rande en stadsdel där många 
personer ur handels- och 
bergsmannaklassen bodde. 
Bland de borgare som hade 
sina hem i Falan fram till 
1630-talet fanns många med 
tysk bakgrund. Flera av dem 
var också ekonomiskt och po-
litiskt framträdande personer 
i det tidiga 1600-talets Falun. 

Vi finner namn som Zedritz, 
Lohrman, Wandschier och 
Hille. Hans Hille fick 1622 till-
stånd att hålla ”öppen källare” 
i Falan. Med detta menas helt 
enkelt utskänkningsställe. Vi 
kan i nuläget utifrån skriftliga 
källor inte namnge de som 
bodde på den undersökta 
tomten, men det arkeologiska 
materialet kan ge oss bra 
underlag för att presentera en 
rimlig tolkning. Det är här ke-
ramiken kommer in i bilden. 

Ovanlig keramik  
Kärlet i Falun är tillverkat i 
det kända keramikproduk-
tionsområdet kring floden 
Werra i norra Tyskland. Dessa 
verkstäder är kända för sina 
väldekorerade fat och krukor 
i rödbrännande lergods, som 
exporterades runt hela Nord-
europa omkring 1550-1650. 
Vissa verkstäder tillverkade 
även kärl av en lera som gav 
ett vitt gods efter bränningen. 
Det kärl som vi fann vid spisen 

var gjord med sådan vitbrän-
nande lera. Det är ett gods 
som är bränt i hög temperatur 
och liknar stengods. På insi-
dan har kärlet en klar glasyr 
som ger den en gulaktig färg 
av själva lergodset som lyser 
igenom. Utsidan är mossgrön 
som ett resultat av att koppa-
roxid tillsatts i glasyren. Man 
kan också, trots att skärvan är 
liten, se att hela ytan är deko-
rerad. Efter mycket letande 
bland arkeologiska referenser 
blev det napp. Det finns ett 
relativt nytt fynd från den lilla 
staden Hannoversch Münden 
i delstaten Niedersachsen i 
Tyskland. Där finns fynd av 
sådana lergods som vårt med 
grön glasyr och dekor av med-
aljonger som efterliknar deko-
ren på så kallad Waldenburg-
keramik från delstaten Saxen i 
södra Tyskland. På ett sådant 
stengodskärl kan vi se en 

En diskret politisk manifestation 
i Falun omkring år 1600

Den gröna keramikskärvan som ingick i fyndmaterialet i kvarteret 
Västra Falun 11. 
Foto: Mathias Bäck

Ett av uppfordringsverken vid Kop-
parberget. En gruvdräng har hög hatt. 
Illustration av Hans Raine på den stora 
gruvkartan från 1683. Stora Koppar-
bergs Bergslags AB:s arkiv, Dalarnas 
museum.

"Stickningens historia 
är dunkel, det är inte en 
historia som i första hand 
berättas". 
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Landet formas

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.tLÄSVÄRT 

SKINNAREBYGD 2015

Malungs Hembygdsfören-
ing  2015. 248 sidor  
 
Årets bok har 14 artiklar med 
varierande innehåll. Där finns 
en utredning om tre generatio-
ner av prästsläkten Godenius 
verksamma i Malung. Vi får 
också läsa om pigan Marits 
tragiska öde som bevarats tack 
vare en ristning på läktaren i 
Öjekapell. Erikjansarnas ut-
vandring till Bishop Hill får yt-
terligare kartläggning.  Boken 
innehåller även en fängslande 
berättelse om hur postväsen-
det kom till Malung 1852.

ORE HEMBYGD 
 
Årsskrift 2016 Ore Hem-
bygdsförening. 35 sidor

Årets bok innehåller som 
vanligt en redogörelse för 
verksamheten. Vidare finns 
artiklar om översvämningen 
1985, om återflyttning av 
fäbodhus, om sjökapten Milto-
paues, en vykortsutställning, 
några bilder ur Erik Hagas 
samling, om rödlistade lavar 
och en inventering av band till 
Oredräkten.

FRÅN BY SOCKENGILLE 

Årgång XLII 2016. By sock-
engille. 80 sidor

Hundraårsminnet av vårflo-
den 1916 uppmärksammas på 
många håll så även i denna 
årsskrift. Innevånarna i soldat-
torpet Tommesbo beskrivs lik-
som torpets sista innevånare, 
hushållerskan Brask-Anna. Vi 
får också veta hur sockengrän-
sen förändrats genom tiderna. 
Sommarutställningen med 
anledning av Södra Dalarnas 
Hemslöjdsförenings 100 års 
jubileum beskrivs i ord och 
bild. 

MARNÄSPOSTEN

Ludvika Gammelgårds Ny-
heter. Nr 50 – 2016. Ludvika 
Hembygdsförening. 
20 sidor

I tidskriften får vi en redo-
görelse för Ludvika loppets 
historia mellan 1923 och 1954. 
Gamla seder och föreställning-
ar skrivet av folklivsforskaren 
Louise Hagberg på 1920-talet 
finns också med liksom en 
berättelse från om Herrgårds-
folkets julfirande i Bergslagen 
som det återges i amiral Carl 
Tersmedens dagbok från 
1740-talet. 

HÄSTBERG

Årsskrift 2016. Tuna–Häst-
bergs Hembygdsförening. 
37 sidor 
 
Hur det var att vara ung i 
Tuna-Hästberg på 1950-talet 
beskrivs utförligt i text och 
bild i årets skrift. Asylboendet 
vid före detta Turiststationen 
liksom skogskörning med häst 
uppmärksammas. Vi får också 
ta del av det glädjande beske-
det att Länsstyrelsen kommit 
med ett preliminärt förslag till 
bildande av naturskydd för 
den så kallade Tures äng som 
nu hävdas av hembygdsfören-
ingen. 

REFORMATIONSTIDEVARVET 
 
-sett från Siljans horisont 
Sune Garmo 2015 
48 sidor

Reformationen innebar ett 
startskott för den svenska 
välfärdsstaten. Men det var 
en långdragen process med 
uppror och konfiskationer.  
Dalarna blev ett centrum för 
det folkliga motståndet mot 
Gustaf Vasas regim. Boken ger 
en fördjupad bild och visar på 
flera perspektiv på den nya 
kungamakten. Vi får också 
en detaljerad redogörelse 
för vad som konfiskerades av 
sockenkyrkornas klockor och 
silverföremål.

DEN SVENSKA SOCKNEN

Riksarkivets årsbok 2016. 
255 sidor

Socknen vars sedan medelti-
den den administrativa enhet 
som organiserade Sverige 
och den utgjorde landsbygds-
befolkningens hembygd. 
Socknarna tillhör våra äldsta 
kulturminnen. De är också 
betydelsefulla för hembygds-
rörelsen, och idag är denna 
rörelse deras främsta förval-
tare. Vi får veta hur socknarna 
uppstod, vad vi kan lära om 
gamla kartor och ortnamn. 

SOOL-ÖEN 2016 
 
Sollerö hembygdsförening 
2016. 160 sidor

Årets hembygdsbok från 
Sollerön ger oss en brokig 
blandning av gammalt och 
nytt. Vi får läsa om kultplatser 
under yngre järnåldern och 
tidig medeltid, likväl som om 
fotboll i folkvandringstider. En 
beskrivning av hur Sollerön 
återigen har ett herrfotbollslag 
på plan tack vare tack vare ett 
samarbete med Gesundaber-
gets flyktingförläggning. Ett 
namnbyte belyser en tid där 
prästens obyråkratiska inställ-
ning löste många förväxlingar.
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Dalarna representerades 
av Våmhus hembygdsfören-
ing som ställde upp med tre 
hårkullor och tre korgmakare 
klädda i dräkt. Deras hant-
verksdemonstration blev 
mycket uppskattad av besö-
karna. På lördagen besöktes 
Skansen av elvatusen perso-
ner. Söndagen bjöd på något 
sämre väder men det kom 
ändock femtusen besökare.

Lördagskvällen var festkväll 
på Galejan med temat - ”En 
kväll i Folkparken” – där det 
bjöds på musik, mat och dans. 
Till den högtidligare delen 
hölls tal av Prins Carl Filip och 
Prinsessan Sofia delade ut di-
plom till de tre föreningar som 
tilldelades utmärkelsen ”Årets 
Hembygdsförening”. Talade 

gjorde också Skansenchefen 
John Brattmyhr och Sveriges 
Hembygdsförbunds ordfö-
rande Birger Svanström m.fl. 
Helgen blev ett mycket lyckat 
och uppskattat evenemang 
där många kontakter knöts 
och erfarenheter utbyttes.

De medverkande slöjdarna 
från Våmhus var: Anna Krång, 
Eva Svensson, Gerd Dahl, Erik 
Kajander, Jan Matsson och 
Martin Liljedahl.

Höstfest på 
Rommehed
Lördagen den 3 september 
arrangerade Dalregementets 
museer och Föreningen 
Rommehed tillsammans med 
Dalarnas Hembygdsförbund 
traditionsenlig Höstfest, 
denna gång på Rommehedslä-
gret i Stora Tuna.

Dagen samlade ett åt-
tiotal medlemmar som fick 
del av Dalregementets och 
Rommehedslägrets historia 
genom Jan-Ola Nyströms 
föredrag. Olika lägersigna-
ler presenterades av Roland 
Lindberg i Officerssalongen, 
där det även serverades lunch 
och kaffe. Visning av muséet 
och lägerplatsen ingick också 
under sakkunnig ledning av 
Sten Bergman och Jan-Ola 
Nyström. Kompanifanorna 
visades upp samtidigt som 
Jan-Olof Montelius berättade 
om fanornas och militärbostäl-
lenas historia. Deltagarna fick 
även en presentation av den 
kommande boken "Massakern 
på Norrmalmstorg" av förfat-
taren Claes-Göran Bergstrand. 
Dagen avslutades med att Curt 
Holgersson framförde dikten 
"Tuna ting".t

t NOTERAT 

Hembygdens 
helg på Skansen!

Martin Liljedahl överräcker en 
Våmhuskorg till kulturminister 
Alice Bah Kunke.  
Foto: Erik Kajander

medaljong med samma motiv 
som det vi funnit i Falun. Alla 
förstår vid det här laget att 
detta är en statussymbol. Vid 
närmare efterforskning visade 
det sig att denna ”medaljong” 
föreställer en vapensköld.  

Det är kurfursten av Saxens 
vapen vi ser på kärlet från 
Västra Falun. Symbolen kom 
under tidigmodern tid att 
användas som dekor på hög-
kvalitativa exklusiva stengod-
skärl. Det finns stop som är 
dekorerade med en runt kärlet 
löpande fris med Tysklands 
samtliga sju kurfurstars vapen.

Hur ska vi tolka detta fynd 
från en tomt i Falun?
Fynden från Münden dateras 
till perioden 1609-1617, vilket 
stämmer exakt med vår date-
ring i kvarteret Västra Falun 
11. Utifrån ett större nationellt 
och internationellt perspektiv 
kan vi konstatera att män-
niskorna på de stadsgårdar 
vi undersökt i Falun levde 
under en tid när landet var 
inblandat i det trettioåriga 
kriget. Det var grovt förenklat 
ett krig med religiös prägel där 
katolska företrädare kom att 
stå mot reformistiska protes-
tanter. Kurfursten i delstaten 
Saxen var politiskt förbunden 
med den protestantiska sidan, 

vilket innebär att hans vapen 
blev en tydlig symbol för den 
protestantiska sidan.
Den samlade fyndbilden från 
undersökningen i Västra Falun 
våren 2015 talar för att det un-
der 1600-talets första fjärdedel 
bott en borgare med utländsk 
härkomst på tomten. Troligen 
rör det sig om en tysk eller 
holländsk familj. Bland fynden 
finns t.ex. osedvanligt många 
tidigt daterade kritpipor från 
Holland och klädesplomber 
av bly med ett stadsvapen 
som sannolikt kommer att 
visa sig representera en tysk 
eller holländsk stad. Det skulle 
exempelvis kunna vara den 
ovan nämnde Hans Hille som 
vi vet handlade med Holland. 
Kanske det lysande gröna 
stopet som vi återfunnit fanns 
på någon hylla i krogen eller 
hemmet. Ägaren till denna 
keramik visar således på ett 
tydligt sätt ett ställningsta-
gande för den protestantiska 
sidan – samma som Sverige.
Vi kan avslutningsvis konsta-
tera hur ett till synes obetyd-
ligt litet keramikfragment kan 
ge oss underlag för att komma 
riktigt nära människorna som 
bodde på denna tomt i ett 
expanderande Falun. Arkeo-
login är ett skarpt redskap för 
att förstå hur människor levde 
i en tidigmodern stad och hur 
de använde den materiella 
kulturen för att, som i det 
här fallet, signalera politisk 
tillhörighet.t

Kurfursten av Saxens vapen. 
Coat of Arms of Electoral 
Saxony. In: Theatrum Saxonicum 
(Volume 1).

Mathias Bäck 
arkeolog, 
specialist på 
analyser av 
keramik.

Kanna från Raeren som visar de sju kurfurstarnas vapen, 1603. 
Lägg märke till den gröna skärvan som är placerad på kannans 
mönster. Germanska Nationalmuseum i Nürnberg
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