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Inledning
Med anledning av grävning för fjärrvärme på fastigheten Övre Elsborg 10 vid Kung
Magnigatan i Falun, se figur 1, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning. Förundersökningen utfördes i form av en schaktövervakning i oktober
2012. Beslut i ärendet togs av Länsstyrelsen Dalarna (dnr 431‐8039‐2012) och beställare
var Falu Energi och Vatten.

Syfte
Förundersökningens syfte var att klargöra fornlämningsförhållandena i det aktuella
schaktet. Förundersökningens resultat ska också kunna användas vid upprättandet av
undersökningsplan för en särskild arkeologisk undersökning.

Metod
Grävarbetet var redan gjort när Dalarnas museum kom till platsen. Schaktet mättes in
manuellt och beskrevs. Schaktväggarna finrensades och partier av profiler
dokumenterades genom ritning och fotografering med digitalkamera.

Kunskapsläge
Fjärrvärmeschaktet låg inom ett större sammanhängande område av lämningar
bestående av Faluns gamla stadsområde, RAÄ‐nr 68:1. Falu stad ingår också som en del
i Världsarvet Falun. Elsborg var tidigare gruvarbetarnas stadsdel och huvuddelen av
bebyggelsen har troligen tillkommit efter stadsregleringen 1646. År 1995 gjorde Dalarnas
museum schaktövervakningar när man grävde för vatten och avlopp i själva Kung
Magnigatan (Carlsson 1996).

Undersökning
Schaktövervakningen utfördes under en dag i oktober 2012. Schaktet var då färdiggrävt
men rören ännu inte lagda. Schaktet gick från tomtgränsen mot Kung Magnigatan och in
till bostadshuset på gården. Det var ca 23 m långt (Ö‐V), 1,2‐1,4 m brett och 0,8‐0,9 m
djupt, se figur 2.
Från västra änden och ca 5 m in på gården framkom den naturliga moränen på 0,7 m
djup. I moränen var två jordfasta stenar/block. Ovanpå moränen var ett 0,3 m tjockt
lager ren kopparslagg och sedan ett jordblandat slagglager. Därefter var två tunna
humösa lager och sedan ytterligare ett lager jordblandad slagg. Överst var ett tunt
matjordslager med grästorv.
Efter det andra jordfasta blocket, ca 5 m in på gården, var schaktet inte grävt ned till
naturlig mark. I botten var ett minst 0,5 m tjock lager kopparslagg och däröver samma
lager som tidigare. Mellan 5,5 och 7,7 m från schaktets västra ände och i norra
schaktväggen framkom 8 stycken 0,2‐0,4 m stora stenar i slagglagret, A1.

Vid 9,5 m började A2, bestående av en knappt 4 m lång och minst 0,5 m djup
nedgrävning i det undre slagglagret. Fyllningen i nedgrävningen bestod av grå sand‐
och grusblandad slagg i botten och däröver fläckig orangeröd sand med inslag av slagg
och kol, se lager 3 och 5 i figur 3.
I den östra änden av nedgrävningen, ca 13,5 m från västra änden, var en sentida
störning i form av en nedgrävd elkabel. Från elkabeln och vidare in mot huset var ett
tjockt stökigt sand‐ och grusblandat slagglager ända ner till botten av schaktet.

Resultat
Schaktet grävdes bara ned till den naturliga moränen i den västra delen. Två
anläggningar kunde kostateras i schaktet. A1 bestod av 8 stycken 0,2‐0,4 m stora stenar,
vilka låg samlade i det undre slagglagret. Den andra anläggningen, A2, bestod av en ca 4
m lång och minst 0,5 djup nedgrävning i det undre slagglagret. Närmare huset var inga
tydliga lager utan det var ett enda stökigt sand‐ och grusblandat slagglager.

Tolkning
Det var svårt att tolka de båda anläggningarna då de redan var genomgrävda när
schaktövervakningen gjordes och de därigenom bara kunde iakttas i schaktväggen. A1
skulle kunna vara en stensyll till någon byggnad eller rester efter en mindre mur. Det är
svårare att ge någon förklaring till nedgrävningen, A2. Något direkt samband mellan de
två anläggningarna kunde inte iakttas. Det gick inte heller att se några spår av
anläggningarna i den södra schaktväggen. Då stenarna i A1 ligger en bit ned i det undre
slagglagret medan A2 är nedgrävd i samma lager bör A1 vara äldre än A2. Eftersom
båda anläggningarna ligger i ett utfyllnadslager, och inte på den naturliga moränen, har
de sannolikt till efter stadsregleringen 1646.
Det verkar som om man har påfört sand‐ och jordblandad slagg i två omgångar för
att höja eller jämna till gårdsplanen. Den naturliga marken verkar också ursprungligen
ha sluttat mer åt öster då de påförda slagglagren var tjockare i öst än i väst.
Måluppfyllelse
Följande mål har uppfyllts inom ramen för förundersökningen:
 Fornlämningsförhållanden inom det aktuella schaktet har klarlagts.
 Lager och anläggningar inom schaktet har dokumenterats.
 Förundersökningens resultat bör kunna användas som underlag vid beslut om
ytterligare undersökningar.

Sammanfattning
Falu Energi och Vatten grävde för fjärrvärme på fastigheten Övre Elsborg 10 i Falun. Då
schaktet låg inom Faluns gamla stadsområde gjorde Dalarnas museum en arkeologisk
förundersökning i form av en schaktövervakning. Schaktet grävdes endast ned till
naturlig mark i den västra delen. I schaktet framkom två anläggningar. A1 bestod av 8

stenar som låg samlade i ett slagglager, A2 bestod av en nedgrävning i samma
slagglager. Det gick inte att ge anläggningarna någon säker tolkning utifrån det smala
schaktet. Möjligen kan A1 ha utgjort en stensyll eller mur.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella
arbetsföretaget. Äldre lager och konstruktioner kan fortfarande finnas såväl under som
utanför det aktuella schaktets utbredning. Framtida markarbeten i området bör ske
tillsammans med arkeologiska insatser.
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Fastighet:
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V):
Höjd (RH 70):
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431‐8039‐2012
2012‐12‐20
13F4i SV
Falu stad
68:1
Övre Elsborg 10
X‐6720447 Y‐1490215
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Falu Energi och Vatten
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23 m
1505
155/12
Greger Bennström
Greger Bennström
Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet bestående av en profilritning och 6 foton förvaras på
Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figur 1. Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:10 000
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Figur 2. Schaktet med anläggningarna och profilen inlagda. Skala 1:100
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1. Gråbeige grus- och sandblandad slagg
2. Flera tunna beige - gråsvarta sandlager
3. Rödorange fläckig sand med inslag av slagg och kol
4. Ren kopparslagg
5. Grå sand- och grusblandad slagg
6. Makadam, sentida störning
7. Matjord

Figur 3. Profil från söder med nedgrävningen A2 (lager 3 och 5). Skala 1:20
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