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Inledning
I samband med grävning för byggnader med mera inom fastigheten Slagghuset 1, Geislerska parken, som berör RAÄ Falun 68:1 utförde Dalarnas museum
en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av arbetet
i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-9327-2013. Arbetet genomfördes
under hösten 2013 av Dalarnas museums arkeologer. Uppdragsgivare var
Trumbäcken Fastighets AB, Falun.
I samband med att det framkom en källare gjorde Dalarnas museums
praktikant Sofie Käck en byggnadsbeskrivning av Munktellska husets källare.
Rapporten återfinns i bilaga 1.

FALUN

O
Tisken
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inom den röda cirkeln. Skala 1:10 000.
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Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsövervakning var att närmare klargöra fornlämningsförhållandena inom de ytor
där schaktning utfördes samt bilda underlag för beräkning och omfattning
av en eventuell särskild arkeologisk undersökning i samband med tillåtlighetsprövning enligt 2 kap 12§ KML.

Metod
När asfalt och plattor tagits bort avbanades marken inom de aktuella undersökningsytorna skiktvis ner till fastställd nivå med hjälp av grävmaskin med
planeringsskopa. Undersökningsytor, schaktkanter och anläggningar beskrevs
skriftligt, ritades och fotograferades. Schakten mättes in manuellt utifrån befintliga hus. Höjduppgifter har tagits från kommunens höjd- och ytskiktsplan.

Kunskapsläge
Området i nuvarande Falu centrum var från början sankt och ån var betydligt
bredare än idag (Persson 2012). Området hade en deltaliknande karaktär vilket
bland andra namnet Holmgatan vittnar om. Efter stadens grundläggning fylldes den sanka marken ut och kvarteren runt Stora Torget bebyggdes snabbt.
På torget skedde förutom handel även räfst och rättarting; från rådhustrappan lästes domar upp, avrättningar och andra straff genomfördes offentligt,
folkmöten och demonstrationer genomfördes. Köpmännen uppförde sina
handelsgårdar runt torget och längs de nyanlagda gatorna.
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Figur 2. Skarins karta över Falu stad från 1886 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Undersökningsytorna
har markerats med rosa. Skala 1:1 000. Dalarnas museums arkiv.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsytorna markerade i rosa. Hela området innefattas
i RAÄ Falun 68:1. Skala 1:1 000.

Den viktigaste gatan blev Åsgatan och hit förlades flera institutioner och
prominentare bostadshus. Gatan går längs den grusås som varit den naturliga
transportleden genom Falun. På en karta från 1628 (Sahlström 1961:10) kan
man klart urskilja gatan. I stadsplanen från 1646 framhölls att de som ville
bygga prydligt skulle få tomter vid de ”principalaste gator och orter” medan
de som hade ringare medel eller bara ville uppföra enklare hus skulle placeras
avsides vid tvärgatorna. Åsgatan kallades då Stora gatan.
Under 1761 skedde flera bränder i Falun varav en totalt brände ner stadsdelen Yttre Åsen där Geislerska parken ligger idag. Bränderna aktualiserade
åtgärder för brandskydd, bland annat fastslogs 1762 att i centrala Falun skulle
endast stenbebyggelse tillåtas.
Efter att järnvägen invigdes 1859 kom Åsgatan att bli en direktlänk från
centrum mot järnvägsstationen. På 1960- och 1970-talen skulle Falu centrum
moderniseras och anpassas för varuhus, kontor och biltrafik. Småstadskaraktären med småskalig bebyggelse gick förlorad och ersattes med kvartersstora
kontors- och varuhus, parkeringshus, parkeringsytor och breddade gator.
Bland annat revs Geislerska huset 1977.
Slagghuset byggdes troligen mellan 1761 och 1765 av markscheider Eric
Geisler (Olsson 1977). Geisler utvecklade själv en teknik ur Swabs teknik att
gjuta krossad slagg i kalkbruk. Geislers ekonomi var dålig efter att bränderna
1761 kostat honom hans förmögenhet. För att förbilliga och förenkla byggnadstekniken använde han grova slaggkossor och murade dem likt tegelstenar med
kalkbruk som bindemedel och små slaggstycken som utfyllnad samt putsade
väggarna släta ut- och invändigt. Huset var det första i sitt slag. Strax efter
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med ytorna, schakten och profilerna markerade. Skala 1:200.

att Geislerska huset byggts uppfördes på granntomten Munktellska huset i
samma teknik. Munktellska huset står idag kvar i Geislerska parken (figur
2). Det är nu det äldsta huset i Falun som är uppfört i Geislers teknik och är
byggnadsminne (Länsstyrelsen Dalarna, BBR, Byggnadsminnen 1978–1989).
Fastigheten där Munktellska huset och Geislerska parken ligger heter i dag
Slagghuset 1 men förut var namnet Vedkompaniet 3. Vedkompaniet heter
fortfarande kvarteret som ligger väster om Slagghuset och innehåller bland
annat Centralpalatset. I kvarteret Vedkompaniet gjordes en förundersökning
1999 inför byggnation av affärslokaler (Wennerlund 1999). Där framkom ett
kulturlager från 1600-talet bestående av huggspån liggande direkt på silten.
Sedan fanns flera kullerstensbeläggningar i kvarterets västra del, medan den
östra hade fyllts ut av slagg och sedan bebyggts. I slutet av 1800-talet revs
bebyggelsen och marken jämnades ut i samband med att Centralpalatset
uppfördes.
Det har även utförts flera undersökningar i kvarteret Köpmannen där det
framkommit spår av äldre bebyggelse (Bergold & Carlsson 1998; Svedberg
1986; Dalarnas museum dnr 13/97). I kvarteret Cuprum och längs Bergslagsgränd framkom det företrädesvis omrörda lager och sentida konstruktioner
(Sandberg 2001).
8
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Undersökning
Två ytor schaktades i flera olika omgångar (figur 4). Den norra ytan, 12x7
meter stor, låg intill Munktellska husets nordvästra gavel (yta 1). Det schaktades för grundläggning av soprum, gångbana och dagvattenbrunn. Den
andra ytan, 13x9 meter stor, låg sydväst om Munktellska huset, söder om
en stensatt terrasskant (yta 2). Där schaktades det för grundläggning av ny
serveringsbyggnad samt tillhörande VA.

Yta 1
Schaktet grävdes från början 7x7,5 meter stort mot
Åsgatan. Planen var att
schakta 1,3 meter djupt
från gatunivå. I botten
stötte grävmaskinen på en
sten men ingen förstod att
det var toppstenen på ett
källarvalv. När toppstenen togs bort rasade delar
av valvet in (figur 5). Det
beslutades då att de stenar
som hört till valvet och de
massor som legat ovanpå
Figur 5. Ett källarvalv blottlades efter att toppstenen råkade tas
valvet skulle grävas bort. bort av grävmaskinen. Fotograferat från nordöst. Foto BrittMassorna bestod till stor Marie Hägerman.
del av rullstensåsmaterial.
Om materialet kom från
den närbelägna åsen eller
något annat grustag får lämnas osagt. Valvet visade sig sedan tidigare var
skadat längs sydvästra sidan. I de massorna fanns en hel del taktegel av 1800tals karaktär, hjärttegel. Den nordvästra sidan var däremot intakt ytterligare
ett stycke längs Åsgatan, vi lyckades sticka in en latta cirka 4 meter under det
kvarvarande valvet. Källaren hade varit minst 8,5 meter lång.
Närmast under valvet var ett tomt utrymme men större delen av källaren
verkade vara fylld med kolstybb. Den övre delen av kolstybblagret kom att
grävas bort men största delen lämnades kvar. Själva källaren grävdes således
inte ut. Schaktet grävdes cirka 3,3 meter djupt (botten ca 110,1 m.ö.h.), det
vill säga cirka 1,3 meter ner till toppen på valvet och sedan ytterligare cirka
2 meter ner. Valvstenarna var 0,5–0,7 meter långa, 0,5 meter breda, 0,3 meter
tjocka och kilformade.
Källarens gavel mot Munktellska huset var 4,20 meter bred på insidan.
Murens insida låg 1,5 meter nordväst om och parallellt med Munktellska
husets yttervägg. Längs Åsgatan grävdes 4,75 meter av den nordöstra väggen fram. Källarens innervägg mot gatan låg endast 0,4 meter innanför en
tänkt fortsättning på Munktellska husets fasad. På långsidan mot parken var
endast 1,5 meter av väggen bevarad. Väster därom fanns bland annat ett runt
betongfundament.
Källarväggarna var byggda av valda och grovt tillhuggna närmast rektangulära stenar, 0,30x0,50 meter stora. Högst uppe på gaveln fanns dock en
del runda eller mer oformliga stenar, 0,30–0,50x0,25–0,35 meter stora (figur 6).
Källarens gavelvägg mot Munktellska huset var i mitten 1,8 meter hög från
schaktbotten och cirka 1,4 meter hög närmare hörnen. Längs långsidan mot
Arkeologisk schaktövervakning – Geislerska parken
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Figur 6. Källarens gavel mot Munktellska huset var murad av valda 0,3–0,5 meter stora stenar. Foto
från nordväst, Eva Carlson

Åsgatan var den synliga delen av väggen cirka 0,5 meter hög upp till valvets
början. Sydvästra långsidans vägg var 0,8 meter hög från schaktbotten. Den
såg därmed ut att ha varit något högre än nordöstra sidans. Källargolvet ligger
kanske 0,5 meter under schaktets botten. Framför stenarna fanns ett område
på östra halvan med brunt mossliknande material, cirka 0,3 meter tjockt och
1 meter brett.
Schaktningen fortsatte söderut, efter att ytan där källaren ligger schaktats
färdigt, förbi Munktellska husets ingång på nordvästra gaveln samt 5 meter
åt väster. Där schaktades cirka 0,3 meter djupt. Endast fyllnadsmassor; grus
och sand, enstaka slaggbitar och tegelkross. Vid södra hörnet schaktades, i ett
gammalt brunnsschakt, ner 2,8 meter för en ny dagvattenbrunn. Materialet
bestod av fyllnadsmassor; grus, sten, 0,1–1 meter stor, tegelkross, slagg 0,1–1
meter stor, gamla ledningar och i botten naturlig beige mjäla.

Yta 2
Sydväst om huset, nedanför terrasskanten, schaktades för grundläggning för
ny serveringsbyggnad (figur 3).
Först schaktades för nordöstra delen av grunden, en 7x3 meter stor yta (A).
Den schaktades ner några decimeter till en plan yta. Det betydde att schaktet
grävdes 0,2 meter djupt i nordvästra sidan och 0,8 meter i sydöstra. I västra
delen schaktades inte ens hela det grusiga bärlagret för de borttagna plattorna
undan. Under det fanns fler påförda gruslager, rivningsmassor och annat utfyllnadsmaterial. Vid muren syntes omgrävd lera som bör tillhöra murbygget.
I schaktets östra hörn framkom naturlig mjäla 0,6 meter ner.
Ett mindre schakt grävdes för ett dräneringsrör längs nordvästra kanten (B).
Det grävdes cirka 3 meter långt, 1 meter brett och 0,4 meter djupt ner i naturlig
beige mjäla. Mjälan framkom några centimeter under tidigare avschaktad yta.
Vinkelrätt mot dräneringsschaktet (B) grävdes ytterligare ett schakt (C).
Det var cirka 5 meter långt, 0,9 meter brett och 0,15 meter djupt. De översta
0,05–0,1 meter bestod av grus därunder syntes mjäla.
10
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Figur 7. Profil 1, sydöstra sidan av schakt D. Skala 1:40.

En ny VA-ledning drogs från Munktellska huset runt den planerade serveringsbyggnaden till en befintlig brunn, schakt D. Schaktet grävdes cirka 20
meter långt, 0,8–1,5 meter brett och cirka 2 meter djupt. För att ansluta ledningarna inne i huset hade ett hål tagit upp i grunden. Innanför var det cirka
4 meter outnyttjat utrymme fram till den välvda källaren. Närmast huset var
marken omgrävd på sydöstra sidan i sen tid, orörd mjäla syntes med början
5 meter sydväst om huset. På nordvästra sidan syntes mjälan från huset och 4
meter åt sydväst. Marken var sedan störd av äldre ledningsschakt 2,5 meter.
Förutom att området var stört av tidigare ledningsgrävning var det också
påverkat av det träd som tidigare stod på planen, men tagits bort i och med
ombyggnationen.
Vid 5,5 meter dokumenterades lagerföljden på sydöstra sidan (Profil 1,
figur 7). Under i sen tid påfört grus och rivningsmaterial syntes ett markskikt.
Därunder två olika gruslager
och under dem ett sandigt
gråbrunt mullhaltigt gruslager. Under det ett lager grovt
grus med rundade stenar,
vanligen 0,05 meter stora.
Därunder syntes naturlig
mjäla, de översta 0,15 meter
var infiltrerad, lite gråare och
med enstaka kolbitar. Den
naturliga mjälan låg således
ca 0,9 meter under dagens
markyta.
På nordvästra sidan var
de påförda lagren inte lika
betydande, endast 0,6 meter.
Den naturliga markytan var
högre. Underst fanns grus
med sten, kanske från åsen,
däröver grusigt tegel. Närmare huset syntes ett slagglager, 0,2–0,3 meter under
markytan.
Schaktet fortsatte med
bevarade lagerföljder åt sydväst. Schaktet svängde sedan
Figur 8. Schakt D drogs från Munktellska huset till en befintlig
åt västnordväst, där det skar brunn i väster. Mjälan syntes 0,6–0,9 meter under dagens
av ett äldre ledningsschakt. markyta. Foto från sydväst, Eva Carlsson
Arkeologisk schaktövervakning – Geislerska parken
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Figur 9. I profil 2 syntes en knapp meter under dagens markyta ett 0,15 meter tjockt lager med tegelkross.
Under det ett brunt mullhaltigt gruslager på mjälan. Foto från söder, Eva Carlsson

Mjälan syntes cirka 1 meter under dagens marknivå längs hela den sträckan
(figur 8). De översta 0,5 meter bestod av sentida grusig fyllning, därunder
0,05–0,1 meter tjock brun mullhaltig jord, troligen ett tidigare markskikt. Under det var flera gråbruna grus- och sandlager. Speciellt på nordvästra sidan
bestod det understa lagret nästan bara av rullstenar, cirka 0,1 meter stora.
De såg ut att ligga med den planaste sidan upp. Enstaka tegelkross syntes i
gruset. Övre delen av mjälan var infiltrerad.
Längre åt sydväst var de påförda lagren något mäktigare, 1,05 meter från
nuvarande marknivå ner till den naturliga mjälan. Längs en knappt 2 meter
lång sträcka (profil 2, figur 10) syntes överst 0,45 meter sentida sand och grus,
därunder troligen matjord/markyta. Under det ett cirka 0,4 meter tjockt lager
med olika fyllnadsmaterial. Från öster var 0,7 meter med småsten, 0,05 meter
stora, i mitten cirka 0,7 meter beigerosa lera och i väster cirka 0,5 meter tegelkross. Därunder var 0,15 meter tjockt lager tegelkross och underst, närmast
mjälan, 0,1 meter brunt mullhaltigt gruslager med trärester. I den naturlig
mjäla syntes lite natursten, påverkan syntes cirka 0,2 meter ner (figur 9).
Därefter grävdes ett schakt för avlopp (E) från den planerade serveringsbyggnaden för anslutning till huvudavloppet. Det grävdes cirka 5 meter långt,
2 meter brett och 0–1,5 meter djupt, huvudsakligen i den naturliga mjälan. På
den låg mullhaltig grusig jord.
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Figur 10. Del av profil 2, norra sidan av schakt D. Skalla 1:40.
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Det sista som gjordes var att jämna av resten av ytan för serveringsbyggnaden (F), dvs förlänga yta A mot sydväst, cirka 7x7 meter. Dra ett dike, 0,3
meter brett och 0,2 meter djupt, omkring den. Eftersom ytan redan var omgrävd var det enda som syntes sand och krossat tegel.
Lagret med tegelkross syntes över en större yta, cirka 3x10 meter. Den
observerades 1,5 meter nordväst om murens sydöstra hörn. Lite tegel syntes
nordost om dräneringsdiket C, men tydligast mellan C och E och även i profil 2.
Det var 2–3 meter brett, upp till 0,2 meter tjockt och bestod av krossat tegel i
0,01–0,05 meter stora bitar. I södra delen fanns därunder cirka 0,1 meter tjockt
lager med mullrik brun lite lerig/mjälig jord, enstaka kolbitar och 0,05 meter
stora stenar samt träbitar. Jämför lagren i profil 2 (figur 10).
Dalarnas museum gjorde, som ovan nämnts, en byggnadsbeskrivning av
Munktellska husets källare (bilaga 1). Källaren består av tre rum samt ingång i
söder. De är valvslagna av kallmurade naturstenar, 0,25–0,65x0,15–0,45 meter
stora. Valven är svagt spetsbågiga. Möjligen kan källaren vara äldre än huset,
som byggdes omkring 1765, eftersom det finns ventilationshål som inte når
någon yttermur på huset.

Tolkning
Den dokumenterade källaren låg mellan Geislerska och Munktellska husen.
Enligt karta upprättad efter branden 1761 (LMV U9-1:1) gick tomtgränsen vid
Munktellska husets gavel. Det betyder att källaren låg på Geislerska husets
tomt. På den tomten fanns 1761 två hus markerade längs Åsgatan, ett ”bostadshus” och ett mindre hus öster därom. Bostadshuset var ungefär lika stort som
det senare kända Geislerska huset men låg inte riktigt på samma plats. Det lilla
huset skulle kunna vara en mindre överbyggnad till källaren. På Munktellska
husets tomt fanns endast ett mindre hus i nordöstra hörnet markerat. Frågan
är dock hur exakt husen är utritade på kartan, de ser skissartade ut. Åsgatan
hade på kartan samma bredd som idag. Kartan visar troligen hur man tänkt
gatunätet vid återuppbyggandet av staden. Både Geislerska och Munktellska
husen skall ha byggts på 1760-talet direkt efter branden.
Geislerska huset hade en källare byggd av sten och en av tegel. Stenkällarens innermått var 5,0x7,4 meter. Den låg i husets södra del, cirka 4 meter
från Åsgatan (figur 11). Tegeldelen kan vara en senare utbyggnad.
Källaren i Munktellska huset är numera uppdelad i tre sektioner men det
är förmodligen sekundärt. Källarens innermått är i sin helhet 4,6x13,7 meter.
Den ligger centralt placerad i huset, men närmare Åsgatan.
Den nyupptäckta källaren var något smalare än de två ovan nämnda, 4,2
meter bred. Längden, minst 8,5 meter, var minst 1 meter längre än Geislers
källare, men förmodligen betydligt kortare än Munktellska husets (figur 11).
Det finns skillnader i valvslagningen mellan de tre källarna, Munktellska
källarens valv är närmast spetsbågiga, Geislerska var rundbågigt och den
nyupptäckta källaren troligen rundbågig eller snarare stickvalv, väggarnas
nedre del verkade vara raka.
Den undersökta källarens innervägg längs Åsgatan, låg 0,4 meter in jämfört med Munktellska husets ytterfasad. Källarens innervägg i Munktellska
huset låg 1,5 meter innanför dess ytterfasad (figur 11). Det kan betyda att den
undersökta källaren byggdes till ett hus som legat längs en betydligt smalare
gata än dagens Åsgata. Det kan då betyda att källarna är äldre än 1760-tal och
att det efter branden inte byggdes något nytt hus ovanpå den källare vi fann.

Arkeologisk schaktövervakning – Geislerska parken
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Figur 11. Källarna i Geislerska och Munktellska husen samt den nyupptäckta. Skala 1:400.

Marken söder om källaren och söder om terrasskanten var till en del utfylld med grus, sand, tegelkross m.m.. Nivåskillnaden mellan Åsgatan och
Holmgatan är cirka 5 meter. Ovanför den med natursten klädda muren vid
huset och närmast Holmgatan är det förmodligen utfyllt en hel del för att få
jämnare ytor att bygga eller vara på.
På nedsidan, närmast huset, var det inte så tjocka påförda lager, cirka 0,5
meter, medan det längre ner åt sydväst var drygt 1 meter ner till den naturliga
mjälan. På flera ställen konstaterades ett humöst ihoptryckt brunt lager cirka
0,5 meter under nuvarande marknivå. Det var troligen en äldre markyta. Under
den fanns ett 2–3 meter brett tegelkrosslager som sträckte sig från muren cirka
10 meter åt sydväst. Det skulle kunna vara rester av bebyggelse. Därunder
fanns ytterligare ett mullhaltigt grusigt lager på mjälan, troligen äldre markyta.
Den naturliga marken på nedsidan av huset bestod av mjäla och inte av
grusåsmaterial. Däremot förekom en hel del påfört åsmaterial i schakten söder
om huset och i fyllningen ovanpå källarvalvet.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det
aktuella arbetsföretaget. Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark på alla
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ställen därför kan arkeologiska lämningar fortfarande finnas såväl under
som utanför de aktuella schaktens begränsningar. Källaren är bara delvis
dokumenterad. Därför bör även eventuella framtida markarbeten i området
övervakas av arkeologisk expertis.

Måluppfyllelse
Följande mål uppfylldes inom ramen för förundersökningen:
• Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
• Fornlämningens innehåll och fördelning inom området har klargjorts.
• Bevaringsförhållandena har kunnat bedömas.
• Lämningarna har preliminärt daterats.

Sammanfattning
I samband med grävning för byggnader med mera inom fastigheten Slagghuset 1, Geislerska parken, som berör RAÄ Falun 68:1 utförde Dalarnas museum
en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av arbetet.
Undersökningsytan var uppdelad i två; 12x7 meter (NÖ-SV) och 13x9
meter (NÖ-SV) stora. Yta 1 låg närmast Åsgatan och där framkom en källare
troligen uppförd innan 1760-talet. Källargrunden lämnades till stora delar
kvar i befintligt skick. Yta 2 låg söder om stensatt terrasskant och där påträffades flera påförda lager av grus, sand, tegelkross och slagg, men också äldre
markytor. Troligen har man delvis fyllt ut tomten för att få jämnare ytor att
bygga eller vara på.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det
aktuella arbetsföretaget. Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark på alla
ställen, därför kan arkeologiska lämningar fortfarande finnas såväl under
som utanför de aktuella schaktens begränsningar. Därför bör även eventuella
framtida markarbeten i området övervakas av arkeologisk expertis.
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Figurer
Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inom den
röda cirkeln. Skala 1:10 000.
Figur 2. Skarins karta över Falu stad från 1886 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Undersökningsytorna har markerats med rosa. Skala 1:1 000.
Dalarnas museums arkiv.
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsytorna markerade i
rosa. Hela området innefattas i RAÄ Falun 68:1. Skala 1:1 000.
Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med ytorna, schakten och profilerna markerade. Skala 1:200.
Figur 5. Ett källarvalv blottlades efter att toppstenen råkade tas bort av grävmaskinen. Fotograferat från nordöst. Foto Britt-Marie Hägerman.
Figur 6. Källarens gavel mot Munktellska huset var murad av valda 0,3–0,5
meter stora stenar. Foto från nordväst, Eva Carlson
Figur 7. Profil 1, sydöstra sidan av schakt D. Skala 1:40.
Figur 8. Schakt D drogs från Munktellska huset till en befintlig brunn i väster.
Mjälan syntes 0,6–0,9 meter under dagens markyta. Foto från sydväst, Eva
Carlsson
Figur 9. I profil 2 syntes en knapp meter under dagens markyta ett 0,15 meter
tjockt lager med tegelkross. Under det ett brunt mullhaltigt gruslager på
mjälan. Foto från söder, Eva Carlsson
Figur 10. Del av profil 2, norra sidan av schakt D. Skalla 1:40.
Figur 11. Källarna i Geislerska och Munktellska husen samt den nyupptäckta.
Skala 1:400.
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Bilaga 1

Munktellska huset
Byggnadsbeskrivning av Munktellska husets källare
Text och foto: Sofie Käck

1.

Bakgrund

I samband med grävning för byggnader med
mera inom fastigheten Slagghuset 1; Geislerska
parken, som berör fornlämning Falun 68:1 utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
av arbetet i enlighet med länsstyrelsens beslut,
dnr 431-9327-2013. Uppdragsgivare var Trumbäcken Fastighets AB, Falun. Vid schaktningsövervakningen upptäcktes en valvslagen källare
likt den i Munktellska huset. Den nyupptäckta
källaren ligger intill Munktellska husets västra
gavel och tros vara från tiden innan stadsbränderna i Falun 1761. Eftersom det inte har stått
någon byggnad på platsen efter branden.
För att i framtiden kunna studera och jämföra
källarna och dess byggnadsteknik bestämdes

att en byggnadsbeskrivning och en fotodokumentation av Munktellska husets källare skulle
upprättas av Sofie Käck, student vid Uppsala
universitet Campus Gotland som då praktiserade på Dalarnas Museum.

2.

Historik

Under 1761 skedde flera bränder i Falun varav
en totalt brände ner stadsdelen Yttre Åsen där
Geislerska parken ligger idag. Bränderna aktualiserade åtgärder för brandskydd, bland annat
fastslogs 1762 att i centrala Falun skulle endast
stenbebyggelse tillåtas.
Markscheider Eric Geisler byggde därför ett
hus i en teknik av honom själv utvecklad ur
Swabs teknik, att gjuta krossad slagg i kalkbruk.
Huset som kom att kallas Geislerska huset upp-

Planritning över Munktellska husets källare. Byggnadsbeskrivningen är avgränsad till rum 02, 03 och 04.
Bildkälla: Utsnitt ur Bygglovshandling, ritning A-40.1-A000, Trumbäcken Fastighets AB.
Bilaga 1
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fördes troligen mellan 1761 och 1765. Geislers
ekonomi var dålig efter att bränderna 1761
kostat honom hans förmögenhet. För att förbilliga och förenkla byggnadstekniken använde
han grova slaggkossor och murade dem likt
tegelstenar med kalkbruk som bindemedel och
små slaggstycken som utfyllnad samt putsade
väggarna släta ut- och invändigt. Huset var det
första i sitt slag. Strax efter att Geislerska huset
byggts uppfördes på granntomten Munktellska
huset i samma teknik. Munktellska huset står
idag kvar i Geislerska parken medan Geislerska
huset revs 1977. Munktellska huset är nu det
äldsta huset i Falun som är uppfört i Geislers
teknik och är byggnadsminne enligt Kulturminneslagen.
Fastigheten Munktellska huset och Geislerska parken heter i dag Slagghuset 1 men tidigare
var namnet Vedkompaniet 2. Vedkompaniet 1
heter fortfarande kvarteret som ligger väster
om Slagghuset som innehåller bland annat
Centralpalatset.

3.

Utförda arbeten

Byggnadsbeskrivningen avgränsades, endast
den äldsta delen med valv valdes att beskrivas.
Den innefattar rum 03, 02 och 04, se bild ovan.
Ingången till källaren sker på södra långsidan
av huset, in under verandan. Källaren är konstruerad med en gång som leder in mot mitten
av huset där de valvslagna rummen ligger.

Foto taget i rum 02 med sikte ut i gången.
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Valven är svagt spetsbågiga och är kallmurade
med natursten i storlek cirka 25-65×15-45 cm.
Väggarna som idag skiljer rummen 03, 02 och
04 var troligtvis från början bara valvslagna
portaler in till rummen men har i senare tid
murats igen och har istället fått en dörr. I rum
03 och 04 ligger de valvslagna väggarna och
taken i husets längdriktning, medan det i rum
02 sträcker sig tvärs över huset. Rum 02 är i sig
avdelat, då det är ett litet rum mot norr (finns
ej med på bilden ovan). En vägg är i senare tid
uppmurad och en dörr isatt. Dörren skiljer sig
från de andra dörrarna som leder till rum 03
och 04, samt den dörr som avskiljer rum 02 från
gången, då det är en spegeldörr och de övriga
är breda bräddörrar som är rundade i överkant,
har små luckor i plåt med nät i upptill och har
smidda beslag och gångjärn. Med tanke på detta
har troligtvis det lilla rummet med spegeldörr
tillkommit senare än de andra väggarna och
dörrarna mot rum 03 och 04, samt dörren i rum
02 mot gången. Hur väggen ut mot gången i rum
02 kan ha sett ut tidigare är svårt att se, eftersom
hela väggen är putsad och vitmålad. Även de
igenmurade partierna runt dörrarna mot rum
03 och 04 är vitputsade, liksom hela väggen till
det lilla rummet mot norr. Inifrån rum 03 syns
tydligt formationen av den gamla valvformade
öppningen med natursten och det igenmurade
partiet med tegelsten mot rum 02. I rum 04
syns det dock inte riktigt lika bra då väggen

Dörr in till det lilla rummet i rum 02. De putsade ytorna
är de senare åtgärderna där det murats med tegel.
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Inne i det lilla rummet i rum 02.

Foto taget från rum 03 med sikte genom rum 02 och 04.
Här syns stentröskeln och nivåskillnaderna.

har blivit vitmålad, men ändå inte putsad. Det
som är igenmurat i senare tid är murat med
tegelsten. Golven är i betong, det förekommer
en nivåskillnad mellan de tre rummen, lägst är
golvet i rum 03, sedan ligger golvet cirka 7 cm
högre upp i rum 02 och 04. Mellan varje rum
ligger en stentröskel, lika bred som väggen.
Det är även en nivåskillnad mellan rum 02 och
gången på cirka 12 cm och även där ligger det
en stentröskel, som dock är täckt med betong
men kanten syns.
I rum 03 är det en murad kantig koloss i det
sydvästra hörnet, det är oklart vad det är men
skulle kunna vara rördragningar eller liknande
bakom. I taket mot söder finns ett ventilationshål, cirka 15×15 cm och cirka 120 cm djupt, vilket
är igensatt i andra änden med tegelsten. Det har
troligtvis även funnits ett liknade ventilationshål
i rum 04, då det finns ett område i taket mot norr
cirka 15×15 cm som är fyllt med murbruk. Det

finns dock en ventil på väggen mot öster. Hur
dessa har fungerat är oklart då källaren ligger
mitt under huset och ingen av dessa ventilationshål når en yttermur på huset, detta väcker
även tanken att källaren eventuellt skulle kunna
vara äldre än huset och hört till ett mindre hus
som kan ha stått på platsen tidigare. Men för
att bli mer säker på den saken skulle man bland
annat behöva studera äldre kartor över området,
vilket det tyvärr inte fanns tid för i detta projekt.
Hur den ursprungliga ingången till källaren har
sett ut kan man också spekulera i, eftersom det
är svårt att se på grund av att väggen från rum
02 mot gången är putsad och vitmålad precis
som väggen i gången, dock har putsen bitvis
fallit bort i portalen vid dörren och på väggen i
gången och där syns teglet under. Detta gör att
man funderar på om gången tillkom samtidigt
portalerna/öppningarna murades igen eller om
den bara blev ombyggd den också.
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Rum 03, väggen mot väster med den murade kolossen

Rum 03, väggen ut mot rum 02, syns tydligt hur den tidigare valvöppningen sett ut och det nu igenmurade partiet,
samt dörren som är avrundad i överkant och den lilla luckan i galvaniserad plåt.
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Rum 03, ventilationsgluggen med plankor upptill.

Rum 04, väggen mot öster med ventil.
Bilaga 1

23

Rum 04, den vitmålade väggen mot rum 02. Här syns den troligtvis igenmurade ventilationsgluggen uppe till höger i taket.
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