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Sammanfattning
Hösten 2020 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
schaktningsövervakning vid bensinstatonen i kvarteret Gruvfogden i
hörnet Gruvgatan-Hyttgatan i centrala Falun. I det norra schaktet var
marken kraftig störd av tidigare grävarbeten och inga anläggningar eller
tydliga kulturlager kunde iakttas. I det södra schaktet låg bottenleran ca 2
meter under nuvarande marknivå. Över leran låg först ett ca 0,2 meter
tjockt svart humöst lager, 0,8–1,8 meter slaggutfyllnad och ett 0,4–0,6 meter
tjockt raseringslager. I nordost fanns även ett lerigt 0,3 meter tjockt
kulturlager med vad som tolkades som två syllstockar och en kort
syllstensrad, sannolikt från 1700-tal. Ett jordigt kulturlager kunde också
iakttas i västra delen av schaktet, möjligen från trädgårdsodling på 1800talet.

Inledning
Under hösten 2020 utförde Dalarnas museum en schaktningsövervakning
på Elsborg i centrala Falun, Dalarnas län (figur 1). Anledningen var att
OKQ8 som ligger i korsningen Gruvgatan-Hyttgatan behövde byta
ledningar och lägga ned nya tankar. Då arbetet skulle ske inom
fornlämning L2001:4288 bestående av Faluns äldre stadslager beslutade
länsstyrelsen om en schaktningsövervakning, dnr 431-17677-2020.
Beställare av arbetet var OKQ8 AB.

Antikvarisk bakgrund
Stadsdelen Elsborg reglerades och bebyggdes efter 1646, bland annat
genom tvångsförflyttning av folk som bosatt sig vid gruvan. De boende i
Elsborg klagade år 1673 över att de måste betala dåtidens fastighetsskatt
när de har det så eländigt och måste ta upp sina tomter bland slagg och
stora stenar (Sundström & Olsson 1988). Namnet Hyttgatan är belagt redan
på 1650-talet och syftar på de många hyttorna som låg vid Gruvbäcken i
området där Västra skolans tomt nu finns. Namnet Gruvgatan finns belagd
första gången 1718 (Hemström 1991). Den var tidigare mycket smalare än
idag då det i äldre tid var Stigaregatan som fungerade som den stora
infartsvägen till centrala Falun.
I hörnet av Gruvgatan och Hyttgatan låg Norins bryggeri, grundat 1884.
När verksamheten upphörde någon gång i mitten av 1900-talet kom istället
en liten Gulf-mack. Verksamheten utökades 1973 och kom att övertas av
OKQ8 (Ebberstein 2015, Hamrin 2011).
2014 gjordes en mindre schaktningsövervakning på andra sidan Hyttgatan,
Geschwornern 8. Det schaktet var dock bara 0,7–0,8 meter djupt
(Bennström 2014). I övrigt har det gjorts ett stort antal
schaktningsövervakningar på olika platser i Elsborg.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera de
anläggningar och kulturlager som framkom i schakten på ett vetenskapligt
sätt.

Metod och genomförande
Grävarbetet utfördes i två etapper under oktober och november 2020.
Första schaktet grävdes mellan pumparna och Hyttgatan. Denna del
övervakades inte. Sedan grävdes runt själva bränslepumparna och slutligen
gräves ett schakt i sydöstra delen av tomten för de nya tankarna/brunnarna
till tvättanläggningen (figur 2). Den sammanlagda schaktytan var ca 340
kvadratmeter. Grävarbetet utfördes med grävmaskin utrustad med
planeringsskopa och övervakades bitvis av en arkeolog. Viss grävning
hade skett innan arkeologisk personal fanns på plats och viss grävning
gjordes på kvällstid då arkeologisk personal inte hade möjlighet att
närvara.
Delar av schaktväggarna rensades för hand. Anläggningar och lager
samt relevanta delar av schakten dokumenterades i skrift och genom
fotografering. Inmätningen av det södra schaktet och anläggningar gjordes
med RTK-GPS.

Resultat
Schakt 1 var oregelbundet, ca 23 meter långt (NV-SÖ) och 2–9 meter brett
samt 0,3–1,2 m djupt. Schaktet grävdes vid befintliga pumpar, tankar och
rörledningar. Bärlager och därunder moderna utfyllnadslager med inslag
av enstaka slaggbitar var dominerande i schaktet. Ställvis kunde ett 0,2
meter tjockt lager av slagg blandat med brunt grus och inslag av tegel
iakttas under bärlagren. Rören verkade nedgrävda i detta slagglager. I
schaktväggarna var slagglager ställvis synliga. I övrigt framkom inga
anläggningar eller kulturlager.
Huvuddelen av schakt 2 var 18x5,5 meter (SV-NÖ) och ca 4 meter djupt.
Schaktväggarna dokumenterades endast översiktligt då det förelåg viss
rasrisk och schaktbotten var vattenfylld. I sektion 1 i V delen fanns grå
varvig lera i botten och däröver kom ett 0,15 meter tjockt svart lager med
träflis, rötter, slaktavfall, tygremsor m.m. Däröver var intill 1,8 meter
orangebrun kopparslagg. Slaggen hade tydliga horisontella skiktningar
men det gick inte att iaktta några mellanliggande lager. Över slaggen fanns
ett 0,4 meter tjockt lerigt raseringslager med ett tydligt inslag av tegel.
Överst fanns 0,2–0,3 meter sand och sedan 0,1–0,2 meter grått grus och
asfalt (figur 5).
I sektion 2 i Ö delen såg lagren likadana ut men slagglagret var där 0,8
meter tjockt och raseringslagret 0,6 meter. Det svarta lagret ovanpå leran

innehöll också mer slagg än i V. Det iakttogs inte några anläggningar i
denna huvuddel av schaktet. Flera olika rörledningar och kablar i olika
riktningar var grävda genom raseringslagret och ned i slagglagret.
Det smala ledningsschaktet mellan huvudschaktet och mackbyggnaden var
17 meter långt (NV-SÖ), 1,4 meter brett och 1,0 meter djupt. Närmast
huvudschaktet fanns 0,30 meter brun ren slagg i botten, närmare macken
fanns sand med rundade stenar. Över detta fanns 0,6–0,7 meter moderna
fyllnads- och bärlager samt asfalt. I schaktets södra kant kunde ett 0,2–0,3
meter tjockt kulturlager iakttas utmed en 4 meter lång sträcka och på 0,4
meters djup, mellan slagg och bärlager. Lagret bestod av brun jord med
rötter, slagg, tegel och inslag av keramik.
I en 5x4 meter (NV-SÖ) stor och ca 2 meter djup utvidgning åt norr fanns
bara fyllning bestående av sand och grus från tidigare grävarbeten ända
ner till bottenleran.
Sist grävdes en utvidgning Ö om sektion 2 vidare åt nordöst. Utvidgningen
var 6,7x4,3 meter stor och 2 meter djup. I sydöstra hörnet 0,6 meter under
markytan kunde tre stenar iakttas invid varandra. Stenarna i den 1,3 meter
långa stenraden var 0,30–0,40 meter stora och låg i NÖ-SV riktning (figur
6). I nordvästra delen låg två illa åtgångna stockar. Stock 1 var 4,9 meter
lång (NÖ-SV) och ca 0,13 meter i diameter. Stock 2 var 1,7 meter lång (NVSÖ) och 0,20 meter i diameter. En sektion dokumenterades i schaktkanten
ut mot gatan (figur 4).
Båda stockarna låg på 0,8 meters djup under markytan i ett 0,30–0,35 meter
tjockt kulturpåverkat lager (lager 4). Även stenraden verkade ligga i
samma lager. Under stockarna kunde ett 0,05 meter tjockt lager lera iakttas
och därunder kom ren brunorange slagg (lager 5). Över lagret med
stenarna och stockarna var 0,3–0,4 meter slaggblandad rasering (lager 3)
och sedan sand, grus (lager 2) och matjord (lager 1). I botten av schaktet var
kompakt grå lera (lager 7).

Slutsatser och utvärdering

Det var något förvånande att utfyllnadslagren av slagg i schakt 2 var så
tjocka, 0,8–1,8 meter. Det svarta lagret, lager 6 (figur 4) mellan leran och
slaggutfyllnaden tolkas som ett avfallslager från tiden innan platsen blev
ordentligt bebyggd och planlagd eller från ett etableringsskede under 1600talet. Stenraden och de båda stockarna har tolkats som syllstenar respektive
syllstockar till en eller flera byggnader som stått utmed Hyttgatan. En karta
från 1782 (LMV U9-1:2) visar 15 små oregelbundna tomter i kvarteret,
varav åtta beboddes av gruvdrängar. På Skarins detaljerade karta från 1886
bestod tomten för den nuvarande macken av sex olika tomter, av vilka de
tre i nordväst sträckte sig ut i nuvarande Gruvgatan. De två schakten
sträckte sig båda in i vad som varit platsen för ett större bostadshus (figur
3). Inga spår av huset kunde dock iakttas i schakten. Man kan anta att den
bebyggelse som finns i norra delen av kvarteret på Skarins karta revs i
samband saneringen av Elsborg på 1930-talet eller senast i samband med

Gruvgatans breddning i slutet av 1950-talet (Hamrin 2011). Troligen härrör
raseringslagret (lager 3) från denna tid. Stockarna och stenraden som
påträffades i schaktet verkar inte passa riktigt med byggnaderna på Skarins
karta, se figur 3. Troligtvis kommer de och kulturlagret (lager 4) från ett
äldre bebyggelseskede på 1700-talet. Det jordiga kulturpåverkade lagret
som kunde iakttas i det smala schaktet mot mackbyggnaden är svårt att
tolka då det inte gick att knyta samman med stockarna och stenraden eller
kulturlager 4. Möjligen utgör det spår av en mindre trädgårdsodling från
det bebyggelseskede som redovisas på Skarins karta, det vill säga 1800-tal.
Kulturlager från 1800-tal (lager 3) eller äldre (lager 4–6) fanns bevarade från
ca 0,4 meter under markytan ned till ca 2 meters djup.
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Figur 1. Översiktskarta, skala 1:10 000.
Figur 2. Planritning schakt, skala 1:500.
Figur 3. Historisk karta med planritning över schakt 2, skala
1:200.
Figur 4. Ritning sektion 3, skala 1:20.
Figur 5. Foto sektion 1.
Figur 6. Foto syllstensrad.
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Figur 1. Utsnitt från fastighetskartan över centrala Falun med undersökningsområdet inom den
blå cirkeln. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Planritning med undersökningsområdet markerat med blå linje och schakten med grått.
Skala 1:500.
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Figur 3. Planritning över schakt 2 med sektioner, anläggningar och kulturlager inritade och med
Skarins karta från 1886 som underlag. Skala 1:200.

Figur 4. Översiktlig ritning av lagren i sektion 3 mot nordöst. Skala 1:20.
1. Matjord, 0,30 m.
2. Sand och grus, 0,10 m.
3. Slaggblandat raseringslager, 0,30–0,40 m.
4. Lerigt kulturpåverkat lager, 0,30–0,35 m.
5. Ren kopparslagg med mörka horisontella strimmor, 0,50 m.
6. Humöst svart material blandat med slagg, 0,25 m.
7. Kompakt lera, vilken fortsatte under schaktbotten.

Figur 5. Sektion 1 i schakt 2 fotograferad från sydöst. Avståndet mellan asfaltskanten och början på
den gråbeige bottenleran är ca 2,7 meter. Foto: Greger Bennström.

Figur 6. Syllstenarna i schakt 2 fotograferade i lod från sydöst. Observera att mittersta stenen rubbats
något ur sitt läge. Tumstocken invid stenarna är 1 meter. Foto: Greger Bennström.

