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Sammanfattning 
I juni 2021 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk 
schaktningsövervakning kring bostadshuset på fastigheten Konstvaktaren 
12 i stadsdelen Elsborg, Falun, med anledning av dräneringsarbete kring 
huset. I schaktet kunde lager med slagg iakttagas och två möjliga 
stenkonstruktioner påträffades som skulle kunna ha utgjort en förstörd 
stenkällare samt ett stolpfundament, alternativt husgrundsrester. I stora 
delar av schaktet var det svårt att uttyda lager och marken var bitvis 
mycket påverkad från arbetet med uppförandet av huset. Bottenlera och 
pinnmo påträffades cirka 1 – 1,2 meter ned från markytan. 

Inledning 
Med anledning av att fastighetsägaren skulle byta ut befintliga 
dräneringsrör kring bostadshuset på fastigheten Konstvaktaren 12, vilket 
låg inom fornlämningen Falu stadslager (L2001:4288) i stadsdelen Elsborg, 
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning. Arbetet genomfördes i juni 2021. Beslut fattades 
av Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 431-3814-2021 och beställare var 
fastighetsägaren. 

Antikvarisk bakgrund 
Falu stadslager (L2001:4288) tillhör världsarvet Falun och 
Kopparbergslaget. Stadsdelen Elsborg består ursprungligen av 
gruvarbetarbostäder. Till stadsdelen Elsborg tvångsförflyttades vid mitten 
av 1600-talet de personer som inte tillhörde gruvstaten men trots det bosatt 
sig vid gruvan. När detta skedde reglerades och bebyggdes Elsborg genom 
att flytta bergsmännens gruvbodar till ”Röbacksmyren” utmed de 
nybyggda gatorna. Gatorna var anlagda efter en rutnätsplan. Tack vare att 
stadsdelen undslapp stadsbränderna 1761 finns många äldre byggnader 
bevarade. Gatorna har i huvudsak kvar en ursprunglig bredd om åtta 
meter men söder om Mormorsgatan är gatorna tolv meter breda (Olsson & 
Sundström 1988). Flera arkeologiska undersökningar har gjorts i Elsborg 
(exempelvis Hägerman 2014 och Wehlin 2014).   

Syfte och Målsättning 
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt 
dokumentera berörd del av fornlämningen. Det arkeologiska arbetet skulle 
bestå i att, när schaktet var grävt, kontrollera och dokumentera 
schaktväggarna. Om schaktväggarna innehöll stratigrafisk information i 
form av kulturlager och/eller konstruktioner skulle dessa dokumenteras 
genom beskrivning och fotografi. Om det bedömdes värdefullt skulle även 
sektionsritningar upprättas. Oavsett innehåll i schaktväggarna skulle 
översiktsfotografier tas. 
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Metod 
Schaktningsarbetet utfördes med liten grävmaskin utrustad med 
planeringskopa. Då bostadshuset har källare och sedan tidigare är dränerat 
med rör krävdes ingen övervakning av själva schaktningsarbetet.  
Arkeologer från Dalarnas museum dokumenterade schakten efterhand när 
de var färdiggrävda innan de lades igen. Delar av profilväggarna 
finrensades för hand vid behov och dokumenterades sedan skriftligt, 
genom fotografi och mättes in med RTK.  

Resultat och slutsatser 
Schaktet som grävdes runt bostadshuset var 39 meter långt, cirka 1 meter 
brett och 1,3–1,7 meter djupt, se bilaga 3. Det var grävt direkt mot källaren 
och i schaktväggarna gick att se diverse olika lager av slagg, grusig jord, 
matjord, lera och raseringsmassor. Området närmast gatan var urgrävt 
med fyllning av slagg och sten. I gatan förekom fyllning av sand. Se 
detaljerade schaktbeskrivningar i bilaga 4.  

Bostadshuset byggdes under 1900-talet och det har tidigare skett arbeten 
med dränering kring huset varför det var svårt att se tydliga spår av äldre 
strukturer. Huset var nedgrävt några decimeter i naturliga leran och vissa 
av lerlagren i schaktet kan härröra från bygget av huset. På ett ställe fanns 
två lerlager där det övre verkade förekomma i en längre sträcka med tegel i 
underkant, det bör vara från bygget eller en reparation.  

I nordvästra schaktväggen fanns möjliga konstruktioner (se markeringar 
på plan bilaga 3): 

Det finns förmodligen naturlig sten i marken. I schaktdelen nordväst om 
byggnaden (se bilaga 5b) noterades en relativt riklig mängd sten i västra 
halvan ned till botten, som såg till viss del ut att vara utvalda och några såg 
ut att ligga ovanpå varandra. De stenarna skulle kunna indikera en förstörd 
stenkällare. Vissa stenar låg mer slumpmässigt.  

I nordvästra schaktväggen mot väst i linje med huslivet syntes rester av 
en stenkonstruktion (A) av vassa stenar från ytan och cirka en meter ned 
med rester av en stolpe i övre delen av stenkonstruktionen. Om det var en 
rest av husgrund eller förstärkning för stolpe gick inte att säkert avgöra. 

Österut från stenkonstruktionen kunde spår av trä (B) följas 1,1 meter 
ned från ytan. Möjligtvis en stock. Slagg fanns runt den möjliga stocken. 
Några närmast flata stenar (C) påträffades i förlängningen från träresterna. 
De skulle kunna representera en äldre mark- eller gårdsyta.  

I stora delar av schaktet var det svårt att uttyda lager och marken var 
bitvis mycket påverkad från arbetet med uppförandet av huset. Det var 
svårt att avgöra någon ålder, men de konstruktionsrester som fanns 
djupare än 1 meter är möjligtvis äldre än bostadshuset. Mot 
stenkonstruktionen av sprängsten med stolprester fanns utfyllnad med 
inblandning av kisbränder som indikerar en ålder yngre än 1850. Inga fynd 
påträffades. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-3814-2021 
Fornreg, uppdragsnummer: 202101096 
Socken: Stora Kopparberg 
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Fastighet: Konstvaktaren 12 
Koordinater, mitten: N 6718624 
(SWEREF99 TM) E 534182 
Höjd (RH 2000): 121,3 m ö h 
Inmätning: RTK 
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd 
tillvaratogs. 
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Bilaga 1. Karta över Dalarna med Falun markerad.
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Bilaga 2. Karta över Falun och stadsdelen Elsborg. Undersökningsområde 
markerad med cirkel.
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Bilaga 3 

Bilaga 3. Utdrag ur fastighetskartan med det grävda schaktet markerat i blått och grått.

Möjliga konstruktioner markerade: A motsvarar en stenkonstruktion med stolprest, 
linjen B motsvarar spår av trä, C motsvarar flata stenar. Skala 1:200.



Bilaga 4 Schaktbeskrivning 
Sydöstra sidan 
1,7 meter djupt. 1,0–1,2 meter brett från husgrund. 

- I schakthörnet in mot gården (nordöst) skymtade ett 0,4 meter tjockt lager av
brun kopparslagg.

- I sydöstra schaktväggen syntes omgrävd matjord med inslag av
raseringsmaterial som fanns ovanpå lagren som nämns nedan:

- 0,1–0,15 meter tjockt mörkbrunt-svart grusigt slagglager kunde iakttas utmed en
2 meter lång sträcka längst åt öst.

- Lera syntes 1,25 meter ned i östra halvan av schaktet.

Nordöstra sidan 
1,3 meter djupt. 1,0 meter brett från husgrund. 

- Överst fanns lerig, brun, jord med lite sten, tegel och slagg.
- Lera förekom på cirka 1 meters djup och matjorden var lite avschaktad.

I vinkeln mot norr fanns tydligare lager (ovanifrån och ned): 
- 0,3 meter tjock matjord
- 0,1 meter tjock lera med tegelbitar.
- 0,3 meter tjock med flera likartade bruna lager av grusig lera och slagg.
- 0,1 meter tjock lera.
- 0,2 meter tjock lerig brun jord med jämförelsevis mycket slagg.
- Lera förekom på 1,0 meter djup.

Nordvästra sidan 
1,5 meter djupt. 1,0 meter brett från husgrund. 

- Överst fanns brun, lerig matjord.
- Därunder 0,35–0,5 meter tjock gråbeige lera, med tegelbitar i underkanten.
- Brun, grusig jord ned till 1,3 meter djup. Innehöll enstaka slaggbitar och

tegelfnas, samt mycket sten av mest naturlig rundad form. Samt en lite större
kantig, möjligen en sprängsten.

- Lera syntes 1,3 meter ned från ytan.
- Stenar/stenblock sticker upp ur leran, intill 0,5 meter stora.

Möjliga konstruktioner: 
- I nordvästra schaktväggen mot gatan i linje med huslivet syntes rester av en

stenkonstruktion (A) från ytan och cirka en meter ned. Stenarna var vassa och
skulle kunna vara sprängsten. Rester av en stolpe fanns i övre delen av
stenkonstruktionen. Mot stenarna förekom olika sandiga och grusiga
utfyllningslager, troligen bland annat kisbränder.

- Österut från stenkonstruktionen kunde spår av trä (B) följas 1,1 meter ned, cirka
0,1 meter tjockt, 3 meter långt och avsmalnande. Möjligtvis en stock. Slagg fanns



runt den möjliga stocken. Naturlig pinnmo förekom under träresterna och samt 
över träresterna. Överst fanns lera och matjord.  

- Några närmast flata stenar (C) 0,2 meter vida påträffades i förlängningen från
träresterna cirka 1,1 meter ned inom 3–4 meter från nordvästra hörnet.

Sydvästra sidan 
1,7 meter djupt. 1,0–1,2 meter brett från husgrund. 
I sydvästra schaktväggen, mot gatan, kunde inga tydliga lager iakttas, endast omrörda 
massor av sand, jord, grus, slagg och intill 0,4 meter stora stenar. Ingen lera synlig i 
schaktbotten. 



Bilaga 5 Foton 

Bilaga 5a: Schaktsträckan sydost om byggnad, från nordost. Foto: Greger Bennström. 



Bilaga 5b: Schaktsträckan nordväst om byggnad, från nordost. Foto: Eva Carlsson. 
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