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Inledning
År 2001 utnämndes Falun till Världsarv av 
Unesco. Det finns drygt 1 000 världsarv i hela 
världen, varav 15 finns i Sverige. Ett världsarv 
är en plats som är så speciell och värdefull att 
den ska vårdas och bevaras för all framtid. 
Visste du att gruvindustrin i Falun har lagt 
grunden till det som vi idag kallar det moderna 
svenska industrisamhället? Förutom Falu 
Gruva och bergsmanslandskapet ingår stora 
delar av innerstaden i Världsarvet Falun. I 
denna broschyr kan du läsa om många av de 
kulturhistoriskt intressanta byggnader och hus 
som vittnar om Faluns historia.

Falu Kommun 11/12-2020

Kulturskyltsprojektet
I samband med Faluns 350-årsjubileum 
1991 avsattes medel för att på olika sätt 
lyfta fram Faluns historia. Ett av de projekt 
som påbörjades var att sätta skyltar på 
kulturhistoriskt intressanta byggnader i 
Falun. De första skyltarna sattes på plats i 
Östanfors och Elsborg 1992 och sedan dess 
har skyltprogrammet spridit sig över staden 
och innefattar nu totalt 74 byggnader med 
skyltar skrivna av Örjan Hamrin och Sven 
Olsson.

Syftet med skyltningen är att sprida 
kunskap om husets historia, personer som 
bott i huset, byggnadens unika funktion 
eller arkitektur, fakta om platsen, en utsikt 
från platsen eller en speciell händelse som 
skett på platsen. Varje byggnads unika 
förutsättningar har legat till grund för den 
text som till slut hamnat på skylten. 

För varje dag som går skapas nya 
berättelser och Faluns historia blir 
allt mer omfattande och därför finns 
det ingen ambition att bli färdig med 
skyltprogrammet. Skyltprogrammet lever 
och växer i takt med Faluns utveckling, 
och kommer fortsätta göra så i många år 
framöver. 

Under 2020 fick den dagliga verksamheten 
Studio Digital förfrågan om att inventera 
och genomföra en samlad dokumentation  
över Faluns kulturskyltar. 

Arbetet genomfördes systematiskt. För att 
säkerställa att inga skyltar hade försvunnit 
under tidens lopp begav sig handledare 
och deltagare, med karta i hand och 
kamerorna redo, ut i Falun.  Gata upp och 
gata ner vandrade vi på jakt efter skyltar. 
Bilden ovan visar hur varje funnen skylt 
markerades med en röd nål. 

När arbetet var slutfört, bestämde vi oss för 
att göra något mer av det material vi samlat 
på oss under inventeringen och detta häfte 
är ett resultat av det.

Vad är Studio Digital?
Som nämnt tidigare är Studio Digital en 
daglig verksamhet inom ramen för LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 

Det är en kreativ verksamhet, med målet 
att ge en meningsfull sysselsättning och 
bistå deltagarna med en arena där de kan 
göra sin röst hörd. Verksamheten bedriver 
även kulturbevarande arbete, som att 
digitalisera och tillgängliggöra Faluns 
gamla fotosamling i arkivet.
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Här börjar och slutar Falu stad. För de 
många dalbönder som kom till Falun 
för att handla eller byta sina varor blev 
Östanfors den naturliga anhalten. Här tog 
man nattkvarter och stallade sina hästar. 
"Bjurs Farstu" blev ett folkligt namn på 
stadsdelen.

Där Blindgatan rutschar utför åsen låg 
före 1897 en liten gård med en gavelställd 
gruvstuga. Där bodde Kunter Maria 
Norberg eller ”Kunta”, en gumma som gick 
i gårdarna och hjälpte till att stryka eller 
tvätta kläder. Efter henne har backen sitt 
namn.

Detalj ur målning av C.A. Skogqvist ca 1900.

Där den medeltida Kvarngatan och 
1640-talets Åsgata möter varandra bildas 
ett litet torg. Namnet kommer av att hit 
fördes getter från områdets gårdar på 
morgonen. Vallkullor tog dem sedan med 
sig ut på bete på Jungfruberget eller 
Lövberget.

Sedan 1700-talet har Östanforsborna 
rest "Maja på Gettorget" den sista april. 
Det är en gammal majstångstradition 
med speciella uttryck. "Maja" smyckas 
med urblåsta äggskalskedjor, färgglada 
band, slöja och girlander av tall-, en- och 
lingonris till stadens egen vårbrud.

På 1600- och 1700-talen uppfördes ett 
slags egnahem för arbetare i Falun. De 
placerades med gavlarna mot gatan och 
innehöll ett spisrum eller ett rum och kök. 
Tomterna var små och husen trånga. Ofta 
bodde hela familjer med fem till sju barn 
i stugorna. Här i Björngränd ligger fyra 
sådana "gruvstugor".

I den här stugan bodde rostvändare Eric 
Jansson Kusk med hustru och tre barn 
på 1770-talet. Tio år senare bodde här 
gruvdrängen Jan Jansson Berglind med 
hustru och fem barn. Märket i röstet visar 
att bergslaget var ägare till stugan.

Östanfors

Gruvstugorna3

Kuntas backa1

Gettorget2



I närheten av kopparhyttorna, sydöst om nuvarande Kvarnbron, låg Östanfors kvarn. En av 
stadens tre mjölnare år 1666 var Jöns i Östanfors. 

I denna gård har mjölnarna haft sin bostad åtminstone sedan 1700-talet. Huvudbyggnaden 
är, enligt uppgift, från 1737, men har byggts om flera gånger. På gården finns gamla 
uthusbyggnader som stall, vedbod och vagnslider. På 1980-talet återfördes huset till sitt 
utseende vid sekelskiftet 1900.

Mjölnargården4

Flera bergsmän byggde sig stadsgårdar i 
Östanfors mot slutet av 1700-talet. Denna 
gård uppfördes av bergsmannen Anders 
Buskenström den yngre i samband med 
hans giftermål år 1789. Gården är helt 
kringbyggd som en bondgård på landet, och 
har flera rum i fil längs Blindgatan. 

Bland senare ägare till gården hittar man 
notarien Oskar Everström, hästhandlarna 
Eric Hofve och August Sahlander samt 
färghandlaren Fritz Pettersson.

I samband med Gustav III:s besök i 
Falun år 1788, anhöll bergsmännen 
om tillstånd att inrätta ett silververk. 
År 1790 gav kungen privilegier för 
detta ”Gustav III:s Silververk”. En 
tidigare kopparhytta i Faluåns forsar 
omvandlades till silverhytta. 

I denna och senare hyttor, framställdes 
cirka 100 kg guld och cirka 250 kg silver 
per år till och med 1920.

Denna gård uppfördes för den förste 
silversmältaren eller garmakaren, 
Anders Mattson Dahlberg.

Buskenströmska gården6

Silversmältargården5



År 1908 köpte konstnären Carl Larsson 
denna gård och lät rusta de tre små 
stugorna. Den gamla gruvstugan inne på 
gården blev hans etsarstuga. En vacker 
vindflöjel i form av en svarvad gumma 
ovanför en tupp gav stugan karaktär och 
namn.

Stugan blev Carl Larssons egen vinterbostad 
och gäststuga. Den pryddes i det inre av 
bland annat ett målat dörröverstycke och 
textilier av Karin Larsson. I den säng som 
ännu står i rummet avled Carl Larsson den 
22 januari år 1919.

”Mutter på tuppen”8

Carl Larssons stadsgård
Bergsrådmannen Henrik Titze uppförde denna gård 
på 1760-talet. Vid sekelskiftet 1900 påbyggdes 
gården av handelsmannen Oskar Nyman. 

År 1907 köpte konstnären Carl Larsson gården såsom 
skolhushåll för barnen. År 1908-1911 tillbyggdes en 
ateljé och vardagsrum längs Moragatan. Den vackra 
porten utgörs av en symbolisk framställning av livets 
träd. Inne i portgången hälsas besökaren ”God dag 
CKL 1909” på en fresk.

7



På 1870-talet uppfördes flera skolor i Falu stad. I Östanfors 
fanns två småskolor, en för Kristine församling och en för 
Stora Kopparbergs. Detta är den senare som byggdes år 1872 
och utbyggdes mot gården år 1896.

Skolan hade två stora skolsalar och en liten bostad för 
lärarinnan eller ”mostern”, som hon kallades. Mot slutet 
av 1960-talet upphörde skolverksamheten. Sedan 1973 
inrymmer byggnaden Falu Konstgrafiska Verkstad. En 
tillbyggnad utfördes år 1993.

Gumman Wikström, som bodde i det här 
huset på 1800-talet, var åderlåterska. 
Med koppjärnets hjälp tappade hon sjukt 
folk på blod för att de skulle tillfriskna.

”Koppgummans gård” köptes i början 
av 1900-talet av antikhandlaren Carl 
Lennerthsson, som flyttade hit en 
gammal lada från Åhls kopparverk samt 
en loftbod. Han lät pryda husen med 
gamla portar, smiden och beslag. De 
märkliga stuprören smyckas av kronor 
längst upp och ormhuvuden längst ned.

Konstgrafiska verkstaden9

Koppgummans gård10



Falu stads smalaste gata är den gränd 
som slingrar sig upp från Trotzgatan mot 
Blindgatan. På 1700-talet kallades den 
”Trånga gränden”. Namnet ändrades till 
Brunnsgränd då den användes av de boende 
vid Trotzgatan för att ta sig upp till en 
överbyggd brunn på Blindgatan.

Denna byggnad ingår i en 1700-tals gård, 
ombyggd under det sena 1800-talet. 
Vid 1800-talets början bodde här 
gruvarbetaren, sedermera gruvfogden, 
Johan Ersson Hedenborg med hustru och 
tre barn.

Under 1800-talets senare del fanns ett 
flertal härbärgen i Falu stad. De inrättades 
av det så kallade skyddsvärnet för att 
erbjuda övernattningsrum för tillfälligt 
boststadslösa som luffare, kringvandrande 
gesäller och andra.

Härbärget här vid Blindgatan inrättades 
så sent som på 1920-talet och användes 
under 40 års tid. Det förestods i många år 
av Anna Kull - kallad ”Blindgatans ängel”.

Brunnsgränd11

Härbärget12



Efter stadsbränderna 1761 uppfördes 
omkring 20 byggnader av slagg i Falun på 
initiativ av bergsrådet Anton von Swab.

Rådmannen och handelsmannen Johan 
Daniel Lindh lät gjuta detta hus av krossad

J. D. Lindhs gjuthus

När Falun blev stad år 1641 bodde nära 
6 000 invånare i gruvstaden. Det var 
i Sverige endast Stockholm som var 
större. För att lösa bostadsbristen 
inrättades nya bostadsområden 
som Elsborg för de många gruv- och 
hyttarbetarna.

På små tomter uppfördes stugor med 
ett enda spisrum eller ett rum och 
kök. För att spara på gårdsutrymmet 
vändes gavlarna mot gatan. På så sätt 
skapades Sveriges första egnahem. 
Den här gruvstugan är väl bevarad och 
förklarad som byggnadsminne.

Gruvstugan

slagg och kalkbruk cirka 1787-1789 i nära 
samband med sitt giftermål med Barbara 
Ihrman. I gården ingick redan från början 
en handelsbod och uthus i slagg. Hushållet 
bestod av fyra barn, två handelsbetjänter 
och två pigor. 

14

13



På denna tomt i en äldre byggnad 
inrättades på 1870-talet ett 
generalkonsulat för Tyskland. Fasaden 
pryddes med de tyska och svenska 
flaggorna. Huset revs vid 1900-talets 
början och i en ny byggnad drev Per-Olof 
Fahlén sin kända antikhandel. 

Stadsbränderna år 1761 drabbade detta 
kvarter. Då tillhörde tomten handlaren 
Eric Lind. Byggnaden uppfördes 
omedelbart efter branden som en för 
Falun typisk köpmansgård. År 1819 
förvärvades fastigheten av hattmakaren 
Daniel Bergström. År 1880 flyttade 
landshövdingen Samuel de Marés änka 
Augusta Maria Elisabeth till huset.

Byggnadens nuvarande utseende torde 
härröra från 1860-talet. 

Under 1960- och 1970-talen ägdes huset 
av länspolismästare Axel Blomér, som 
stred för att rädda huset mot en planerad 
gatubreddning.

Den nuvarande byggnaden uppfördes år 
1990 med Lars Olof Holmqvist som arkitekt, 
och minner om tidigt 1900-tal.

Vänster bild: Fahléns antikhandel år 1971, 
foto Örjan Hamrin.

Tyska Generalkonsulatet16

Blomérska gården17

En tidigare gård på denna plats 
drabbades av stadsbranden 1761 
och återuppbyggdes åren därpå av 
bergsmannen Johan Mattsson Hedenblad. 

Det är en sluten fyrlängad närmast 
kvadratisk gård där Trumbäcken utgjorde 
tomtgräns åt väster. Karaktären av en 
typisk bergsmansgård finns kvar även 
om det nuvarande utseendet minner om 
tidigt 1900-tal.

Dalregementets musikkasern inrymdes 
här 1815-1838. Trumslagning övades 
på en plats norr om Kopparbergs kyrka 
(trumslagarhagen).

Hedenbladska bergsmansgården15



Gamla Herrgården

Vass Britas gård18
Detta är Falu stads enda bevarade loftbyggnad, 
en gård med anor från det sena 1600-talet. 
Det var en tid då roströken färgade alla hus 
svartbruna. Tomten är medeltida liksom gatorna 
intill gården. 

Här bodde Vass Brita Ersdotter (1847-1920) med 
sin familj, bergslagsarbetaren Petter Pettersson 
och fem barn. Endast äldste sonen Johan Albert 
blev vuxen, och övertog gården 1920. Han bodde 
här till sin död 1959 och hans dotter till 1974 då 
gården rustades av Falu kommun.

Till höger: Vass Brita Ersdotter, fotograf okänd.

I denna kringbyggda gamla gård med en 
nästan komplett samling byggnader bodde 
åkaren Anders Gustaf Tvärr från 1850-talet 
till 1930-talet. Han körde häst och vagn 
och utförde körslor åt Falu stad liksom hans 
far C.G. Tvärr gjort före honom. Släkten har 
bott här i 200 år.

Vid sekelskiftet 1800 hette gårdsägaren 
Samuel Sundström, en smed från Vika. Före 
honom var gruvarbetaränkan Christina 
Funck och hennes fyra barn bosatta på den 
lilla gruvgården.

Tvärns gård19

Engelbrektsgatan har fått sitt namn av 
den tradition som utpekar detta hus 
som tillhörigt frihetshjälten Engelbrekt 
Engelbrektsson från 1430-talet.  

”Huset är mycket gammalt 
och knutarna är desamma som 
Ornäsloftets”, hävdade K-E Forsslund. 
Byggnaden är från början en 
loftgångsbyggnad. Möjligen uppfördes 
huset kring sekelskiftet 1500 och kan 
ha tillhört fogden Engelbrekt Olsson 
på Borns hyttegård, den närbelägna 
kungsgården.

Engelbrektsgården20



Snickarmästaren och målaren Carl August 
Skogqvist (1843-1925) utbildade sig i 
Stockholm. Som mästare återvände han 
till födelsestaden Falun på 1870-talet och 
startade snickarverkstad i stadsdelen 
Gamla Herrgården. Han köpte denna gård 
och byggde om den något. Här har sedan 
dess hans son Rudolf (1880-1959) och 
deras ättlingar bott. 

Både Carl August och Rudolf Skogqvist var 
skickliga målare och har svarat för en rad 
fina bilder från det gamla Falun.

Skogqvists gård21

Ovan målare Skogqvists 
snickarverkstad på 
Engelbrektsgatan 61. Huset 
är numera rivet. Foto av Erik 
Stenback.

Till vänster Carl August 
Skogqvist i sin yrkesutövning 
på Engelbrektsgatan. 
Fotograf okänd.

Carl August Skogqvist har 
bland annat gjort en målning 
av Kuntas backe. Detalj 
ur denna målning finns 
återgiven på sidan åtta i 
detta häfte.



”Hanrö”  var en täktekarlsgård 
i detta område år 1539. 
Ortnamnsforskarna tror att 
namnet betyder ”Hanes röjning” 
och hör samman med privilegierna 
för kopparberget år 1347, där 
täktekarlar fick rätt att nyodla och 
bygga gårdar på annans mark utan 
att betala för intrånget.

Hanrö växte till en radby längs en 
slingrande gata och har kvar sin 
medeltida karaktär än idag. De små 
gavelställda stugorna tillhör de 
äldre i stadsdelen. Här inne fanns 
förr en fin brunn som nyttjades av 
de närboende.

Under 1600- och 1700-talet byggdes en 
mängd gavelställda små hus, ”gruvstugor”, 
i Falun. De vilar på stadsbyggnadsideal från 
Tyskland och var ett sätt att snabbt lösa 
bostadsbristen i Sveriges vid denna tid näst 
största stad. På små tomter rymdes många 
stugor i långa rader. De är på sätt och vis 
våra första ”egna hem”.

I den här stugan på cirka tio kvadratmeter 
bodde konstkarlen Per Nilsson Nyberg med 
hustru och tre barn vid 1700-talets slut. En 
konstkarl skötte om spelen, de så kallade 
”konsterna”, vid Falu koppargruva.

Hanes röjning23

Konstkarlens stuga24

År 1865 byggde Falu Missionsförening sin lokal här vid Sturegatan. Den kallades ”Gröna 
stugan” och förestods av ”Kolportören Jonasson”. År 1879 blev det snickerifabrik i huset. 
År 1892 övertog Frälsningsarmén lokalen och byggde om huset. Från 1928 till 1953 var det 
pingsvännernas tur.

På 1960-talet bytte huset funktion då Falu auktionskammare flyttade hit. Efter en tid av 
förfall restaurerades huset på 1980-talet. På samma tomt fanns under 1600- och 1700-talet 
Skarprättaregården i Falun - bödelns boställe.

Gamla auktionskammaren22



Centrum

År 1869 inköpte fabrikör A. Rathsman 
denna tomt av C. F. Setterlund för 8 000 
riksdaler och grundade ett bayerskt 
bryggeri. Bryggmästare var bayraren 
A. O. Weissman från Windsheim. År 
1892 infördes ångdrift i bryggeriet. 
Antalet anställda år 1900 var 38 och 
tillverkningen 10 000 hektoliter öl. 
Bryggeriet tillhörde mot slutet Pripp-
koncernen. Driften upphörde 1974 efter 
105 år.

Sedan år 1991 disponeras byggnaderna 
av HSB-bostadsrättsföreningen 
Ångbryggeriet.

Falu Ångbryggeri25

Den ursprungliga fastigheten på tomten 
låg på platsen för detta hus. Byggnaden 
byggdes om till bryggeriets kontor samt 
bostad för disponenten. Den hade från 
början en våning, men försågs med 
en övervåning vid sekelskiftet 1900. 
Senare innehöll fastigheten enbart 
kontor.

Vid mitten av 1860-talet bodde 
sedermera uppfinnaren Gustaf de 
Laval i huset medan han var elev i Falu 
läroverk.

Kontorslängan26

1893 uppfördes denna brygghusbyggnad 
i tegel på den gamlas plats. Husets fasad 
utfördes i klassisk ”bryggeristil”. Vid 
samma tid grävdes en lagerkällare på 
tomten. Den var tidigare inrymd i ett

Brygghuset27
schakt i Falu gruva. På 1930-talet 
putsades byggnadens fasad. Ett nytt 
brygghus uppfördes år 1937 och det 
gamla användes som silo.



År 1910 gick Falu Ångbryggeri i konkurs. 
Disponent O. Jonsson köpte in hela 
anläggningen för 113 000 kronor för att 
driva den vidare. I köpet tillkom denna tomt 
mot Trotzgatan.

Bryggeriets personalbostad28

Vid Åsgatan 50, granntomt till bryggeriet, 
uppfördes detta bostads- och affärshus 
omkring år 1880. Grundstenarna består 
av kopparslaggtegel från Falu Kopparverk. 

År 1946 förvärvade Falu Ångbryggeri 
fastigheten för 55 700 kronor av systrarna

Eriksson och använde den som 
tjänstebostad. 1952 gjordes en 
ombyggnad av huset för 10 000 kronor. 

Byggnaden har efter restaurering år 
1990 i stort bibehållit sitt utseende.

Systrarna Erikssons fastighet30

År 1915 lät Jonsson uppföra en ny 
personalbostad på tomten i tidsenlig 
nyrenässans med dekorativa ankarjärn i 
fasaden. Kostnaden var 48 082 kronor.

Huset ritades av stadsarkitekt Klas Boman.

Enligt äldre kartor rann en av Faluns 
numera kulverterade bäckar, den 
illaluktande Trumbäcken, tvärs genom 
tomten vid denna plats. Vattnet 
var inte det bästa och därför fick 
bäcken nytt vatten genom en grävd 
kanal från Östanforsån för att öka 
genomströmningen. 

Trumbäcken utmynnade i sjön Tisken 
nära järnvägsstationen.

Trumbäcken29



På tomten, som innehöll flera byggnader, uppfördes denna mangårdsbyggnad år 
1810 av bergsrådet Johan Jacob Munktell, Grycksbo. Med vattenkraft från den idag 
kulverterade Trumbäcken drev han en manufakturfabrik för textiltillverkning. Likaså 
övertog han Faluns äldsta tidningstryckeri från familjen Axmar, som hade sina lokaler 
vid Åsgatan. 

Tomten förvärvades på 1850-talet av bergslagsläkaren C. A. Küsel, som givit gården 
sitt namn. På 1970-talet var huset rivningshotat för länsstyrelsens nybygge, men man 
ändrade planerna.

Küselska gården31

Rådmannen och källarmästaren Olof 
Engström och hans hustru Christina Trotzig 
byggde detta hus på 1730-talet som det 
första privata stenhuset i Falun.

Vid stadsbränderna år 1761 förstördes 
uthusen och huvudbyggnaden skadades. 

År 1771 blev landshövding Carl Cederström 
hyresgäst. Gården köptes år 1790 av 
landshövdingen J.M. af Nordin, som 
1792-1793 lät försköna och bygga om den 
till ett smakfullt gustavianskt residens. 
Byggnadens inre har utsmyckningar utförda 
av rådmannen Nils Asplind.

Residenset32

Thunströms köpmangård33
Slaggatan är en av Faluns gamla 
handelsgator. Grunden i köpmangården är 
tre timmerstugor kända sedan 1840-talet. 
År 1875 uppfördes affärslängan mot 
gatan. 

År 1897 förvärvade köpman Erik 
Thunström gården och bedrev 
diversehandel till år 1939 då butiken 
stängdes. Thunström dog år 1947 och 
sedan dess har det mesta stått orört. 
1982 blev huset ett museum där tiden 
stått stilla i både i bostad och butik.



Kronobränneriet34
1775 gjordes brännvinsbränningen i 
Sverige till ett kronans monopol. 1776-1777 
uppfördes 52 kronobrännerier i olika delar 
av landet, bland dem denna byggnad. 

Falun var slutstation för en av de 
postföringslinjer som öppnades 1636 
när den allmänna posten infördes i 
Sverige.

Byggnaden, som uppfördes efter 
stadsbränderna år 1761, inhyste till 
och med år 1784 stadens postkontor. 
I fasaden finner man rester av en 
postlucka från denna tid. En anledning 
till läget var närheten till landshövding 
och länsstyrelse. 

Gamla posthuset35 Kvarteret Pärlan36
Kvarteret lär ha fått sitt namn genom 
att man här framställde det bästa 
brännvinet i stan, och det fick namnet 
Falubrännvin.

På 1870-talet byggde fabrikören 
A.E. Widigsson ett bryggeri vid ån. 
Byggnaden har en märklig fasad av 
massiva slaggtegel tillverkade vid 
masugnen i Korsnäs. Senare har här 
varit mjölkförsäljningsställe, väveri 
och bokbinderi. Efter renovering år 
1990 inrymmer byggnaden kontor.

Sedan brännerihanteringen i detta hus 
upphört köptes det av Stora Kopparbergs 
Bergslag. Nu inryms här en del av STORA:s 
centralarkiv.*

*Stora Enso ansvarar för denna skylt.

Exempel på bevarade slagghus och 
slaggtegelhus i Falun:

J.D. Lindhs gjuthus
Prostgården (del av)
Hammars konditori
Falu-Kurirens hus
Kronobränneriet
Residensets flygelbyggnader och 
uthus
Före detta lantmäterikontoret
Munktellska gården
Halldinska brygghuset (Bergstenska 
gården)
Gamla landskansliet



I Sverige introducerades metodismen på 
1830-talet men fick ordentligt fotfäste 
först på 1860-talet. Församlingen i Falun 
växte under 1880-talet och lät år 1890 
resa detta tempel.

Byggnaden, som genom åren härbärgerat 
flera olika frikyrkoförsamlingar, är ett av 
Faluns bäst bevarade folkrörelsehus.

Johanneskyrkan38

Prostgården39
År 1646 inköpte drottning Kristina 
av landshövding Johan Berndes 
denna gård för att den skulle 
fungera som kungsgård i Falun. 
Här residerade tre landshövdingar 
innan verksamheten flyttades till 
Noret år 1663.

Därefter blev gården 
kyrkoherdeboställe. Vid de 
stora stadsbränderna år 1761 
brann byggnaderna ner, men 
återuppfördes i sin nuvarande form 
åren 1764-1770. Bostadshuset 
uppfördes av krossad och gjuten 
slagg i bottenvåningen samt tegel 
i den övre.

Gamla landskansliet37
Efter stadsbränderna i Falun år 1761 
uppfördes ett 20-tal slaggbyggnader. 
Det här huset byggdes år 1769 av 
notarien vid Bergskollegium, Carl 
Halldin. Huset uppfördes år 1769 i 
murad slaggflis enligt den teknik som 
utarbetats av markscheider Geisler.

År 1779 såldes gården till staten för 
att tjäna som landskansli. Efter en 
ombyggnad år 1786, efter ritningar 
av överintendenten C. F. Adelcrantz, 
fick huvudbyggnaden sin nyklassiska 
fasad. År 1889 flyttade länsstyrelsens 
verksamhet till Åsgatans andra sida 
och gamla landskansliet blev åter 
privatbostad. 



Telehuset40

Hammars konditori41

Vid sekelskiftet 1900 byggdes flera 
ståtliga bankhus i Falun. År 1902 kunde 
riksbankens avdelningskontor flytta 
in i denna byggnad i tysk nyrenässans 
uppförd av byggmästarna Jakobsson 
och Johansson i Gävle. Huset är ritat av 
arkitekten J. O. Lindström. 

Efter några år flyttade såväl posten 
som telegrafen till byggnaden. År 1984 
genomfördes en varsam ombyggnad 
under ledning av arkiteten John 
Sjöström, varvid huset återfick delar av 
tidigare utsmyckning. 

Efter stadsbränderna år 1761 fick Falun 
flera unika hus med slagg i murarna. 
Detta hus gjöts av krossad slagg och 
kalkbruk, troligen år 1775 av dåvarande 
ägaren murmästaren Johan Blidberg.

Byggnaden innehöll redan från början 
bageri. Den förste konditorn som 
ägde huset var Jacob C. Hesse 1784-
1805. Under åren 1880-1917 hade 
man konditori i den södra delen och 
rakstuga i den norra. Konditorimästare 
Enok Hammar inredde hela 
bottenvåningen till konditori år 1917. 
Under åren 1991-1992 restaurerades 
byggnaden.



År 1867 beslöt stadsfullmäktige i Falun 
att ”tacksamt motaga” en donation 
av direktören och byggmästaren Claes 
Wallman den yngre för uppförande av ett 
stadshotell. 

Tio år senare godkändes ritningarna av 
arkitekten H. Kumlien och ett kontrakt 
skrevs med byggmästare C. H. Hallström, 
Stockholm.

Hotellet, som togs i bruk år 1878, innehöll 
en festvåning, matsalar, schweizeri och 21 
rum för resande. En tillbyggnad gjordes år 
1914. Socialbyrån inrymdes i huset från 
1977. Stadshotellet blev 2007 kårhus för 
Dalarnas Studentkår.

Stadshotellet42

År 1649 förärades Falu stad av drottning 
Kristina den tomt och grund som 
var ämnad för kronans kornhus. Här 
uppfördes "ett skönt rådhus av sten". På 
1670-talet byggdes den övre våningen. I 
byggnaden fanns råds- och sessionssal, 
stadskällare, auktionskammare, apotek 
och ränteri. 

I källarvalven rymdes vinkällare och den 
beryktade ”kistan” - rannsakningshäktet.

Byggnadens nuvarande utseende och 
de äldsta interiörerna tillkom efter 
stadsbränderna år 1761. Rådhuset är 
byggnadsminne.

Falu stads rådhus43



På denna centrala plats byggdes år 1821 
Falu lärdomsskola. Kvar från skoltiden 
är rektorsbostaden på tomten norr om 
denna samt gymnastiksalen, flyttad till 
en tomt vid Kristinegatan på andra sidan 
järnvägen.

År 1882 byggdes bankhuset efter 
ritningar av professor E. A. Jacobsson. 
Det nuvarande utseendet härrör från 
en påbyggnad år 1903. Arkitekt var 
I. G. Clason. Genom bankfusioner 
blev Götabanken ny ägare och sedan 
år 2002 drivs bankverksamheten av 
Nordea. 

F.d. Kopparbergs Enskilda Bank44

Falu Kristine församling anordnade 1954 en arkitekttävling för att centralt i Falun ta 
fram en ny församlingsgård. Tanken var att ge rum för olika aktiviteter, mötesrum, 
salar för andakt, samkväm och träffar, rum för barn- och ungdomsverksamhet samt för 
körövningar. En hörsal för såväl sakral som profan användning var viktig.

Vinnare blev arkitekt Rolf Bergh, Stockholm. Han skapade en enkel och tidlös 
byggnad. Den anslöt väl till den gamla församlingsgården från 1907 längs 
Kristinegatan.

Kristinegården45



Huset uppfördes efter stadsbränderna 
1761 som Bergslagets magasins- och 
kontorsbyggnad och stod klart 1766. Längs 
Svärdsjögatan ligger Bergslagssalongen, 
ritad av bergmästaren Clas Wallman och 
invigd 1819. Den inrymmer en av landets 
finaste porträttsamlingar. 

I mitten av 1800-talet blev huset Stora 
Kopparbergs Bergslags Aktiebolags 
huvudkontor. Den nuvarande exteriören 
ritades av stadsarkitekt Klas Boman 1905 
med Ostindiska Kompaniet i Göteborg 
som förebild. 1954-1956 tillbyggdes 
kontorsflygel och matsalsflygel efter 
Anders Bergs ritningar.

Stora Ensos huvudkontor46

Efter stadsbränderna 1761 byggdes 
flera hus i Falun med slagg i murarna. 
Detta uppfördes av murad slaggsten 
efter en teknik utvecklad av Eric 
Geisler (1720-1773). Ägare var 
bergsingenjören Johan Erik Munktell. 
Bergslaget övertog huset 1776.

Munktellska huset47

Under årens lopp har det använts som 
bostad, mäss för de anställda och 
som kontor. Vid mitten av 1900-talet 
inrymde huset ungdomsgården 
Malmgården.

År 1980 byggnadsminnesförklarades 
huset.



Arkitekter i Falun
År 1932 tog sig Erik Lundgren an 
stadsarkitektskapet i Falun. Han 
hade studerat både arkitektur 
och konst, och varit anställd som 
arkitekt i Luleå och stadsingenjör 
i Göteborg. Lundgren blev också 
stadsarkitekt i Borlänge, Domnarvet 
och senare Leksand, men från 1950 
var han heltidsanställd i Falun.

Lundgren ritade funkisbiografen 
Falan och timmerflyglarna vid före 
detta Prostgården, för att nämna ett 
par verk. Han utarbetade även ett 
förslag till att bevara och bygga om 
badhuset som Klas Boman ritat, men 
förgäves.

Gustaf Skarin föddes i Värmland och kom 
till Dalarna på 1860-talet där han arbetade 
som verkmästare på Domnarvets järnverk. 
Skarin, som var känd för att vara flärdfri och 
samvetsgrann, blev stadsbyggmästare i Falun 
1879 och har ritat Spruthuset på Fisktorget. 

År 1886 ritade han en stadskarta och 
stadsplan som var så detaljerad att till 
och med uthusen fick vara med. Denna för 
forskare och fastighetsägare så värdefulla 
karta finns bevarad och har till och med 
gått i nytryck. Några av de förslag Skarin 
kom med har senare blivit verklighet, som 
villabebyggelse på igenfyllda delar av Tiskens 
västra strand.

När Skarin gick i pension vid förra sekelskiftet 
delades ämbetet upp i två – stadsingenjör 
och stadsarkitekt.

Faluns första stadsarkitekt blev Klas 
Boman. Han kom från Dalarna från 
början men hade hunnit med både 
studier i Stockholm och arbete i 
Helsingfors innan han hamnade i Falun.

På hans ritbord tillkom byggnader som 
Västra skolan, Jernbergska huset och 
Egnellska huset, samt det badhus vars 
uppförande dåvarande stadsfullmäktige 
lär ha värjt sig emot med argumentet 
att varken ordförande eller övriga i 
stadsfullmäktige badade. I slutet av 
sextiotalet var huset i stort behov av 
reparationer och revs till sist 1974, till 
allmänhetens förtret, för att göra plats 
åt det nya polishuset.

Fotot t.v. hämtat från Porträttgalleri från 
Dalarna, 1935.

Ferdinand Boberg var aldrig någon 
stadsarkitekt i Falun, och är väl mest känd 
för byggnader i Stockholm såsom Rosenbad, 
NK-huset, LO-borgen och Katarinastationen, 
samt Gävle brandstation. Dock ritade han 
Centralpalatset i Falun, från början ett 
ståtligt hus med rikt utsmyckade fasader och 
balkonger i sandsten. Dessa balkonger gav 
arkitekten själv senare order om att de skulle 
rivas, av oro för att de annars kunde rasa.

Inför kungabesök 1953 bestämde stadens 
styrande att ett centralpalats inte skulle få 
överglänsa rådhuset, och heller inte ge Hans 
Majestät uppfattningen om att Falun var en 
prålig och gammaldags stad, och lät förändra 
fasaden till det långt mer avskalade och 
nedtonade utseende som finns kvar idag.

T.h. Ferdinand Boberg. Bild från Stadsmuseet i 
Stockholm, fotograf okänd.

Gustaf Skarins stadskarta 1886

Erik Lundgren. Bild från Svenska Dagbladet 
1944.



Huset ritades av arkitekten Ferdinand 
Boberg och invigdes 1897. Centralpalats 
med banker, butiker, kontor och bostäder 
under samma tak byggdes vid denna 
tid i flera svenska städer. Detta hus 
inrymde även en festsal. Bostäderna var 
utrustade med badrum och elektricitet. I 
bottenvåningen fanns bank och post och 
i källarvåningen inrymdes stadens ölhall.

Centralpalatset48
Författarinnan Selma Lagerlöf bodde 
på andra våningen åren 1902-1907 då 
hon bland annat skrev Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige. Vid en 
hård restuarering år 1953 miste huset 
den ursprungliga jugendprägeln.

Ovan Centralpalatset 
någon gång mellan 
1935-1941. Foto från 
byggnadsnämndens arkiv.

Selma Lagerlöf stående 
på en balkong på 
Centralpalatset år 1902. 
Fotoförvärv från Albin 
Hedling. 

Huset har två kulturskyltar, en på Åsgatan och 
en på Holmgatan.



Huset ritades av arkitekten Thor Thorén 
och uppfördes 1926. 1950 bytte banken 
namn till PKbanken. Genom fusion blev 
den Nordbanken (senare Nordea) som  
flyttade snett över torget.

Vid grundgrävningen fann man rester av 
1400-talets Falugata, som gick på en lång 
vägbank över en holme. Gatan förbands 
av två broar, en vid Falubron och en på 
den här platsen. På tomten låg köpman 
Victor Hesselius firma, år 1914 skildrad i 
romanen Firman Åbergson av Erik Fahlman 

(alias Sigurd Dahlbäck).

Jordbrukarbankens hus49

Faluns äldsta gatunamn är Falugatan, 
dokumenterat i skrift 1416. De första 
gatunamnen var sådana som så att säga 
gav sig av sig själva: Falugatan som ledde 
in i Falun, Åsgatan som gick längs åsen och 
Gruvgatan som gick rakt upp till gruvan. 

Så småningom började man uppkalla 
gator efter personer som bodde där, till 
exempel Trotzgatan där Johan Trotzig 
bodde. Men ännu i början av 1800-talet 
var det bara några få gator i Falun som 
hade allmänt vedertagna namn.

Falugatan sett ur olika tider och perspektiv. Fotografiet ovan är taget 1910 (förvärv från Albin 
Hedling) och det nedan på 1930-talet (fotograf okänd). 

Falugatan



Nya hotellet drevs vid sekelskiftet 1900 av 
direktrisen Emelie Hoflund. Mot Trotzgatan 
fanns en trädgårdsservering. År 1930 lät 
Axel Lindmarker bygga en ny del efter 
ritningar av Isac Clason. Festvåningen, 
"Lustgården", samt "Moriska gården" 
dekorerades av Jerk Werkmäster. Hotellet 
bytte namn till Grand och blev ett av 
landsortens mest exklusiva.

Grand Hotel50
År 1974 tillkom en ny entrédel mot 
Trotzgatan och 1980 revs byggnaderna 
längs Åsgatan. De ersattes av ett nybygge 
efter ritningar av Göran Berglund. 
Samtidigt blev Werkmästers interiör från 
1930 byggnadsminnesförklarad.

Stadsarkitekt Klas Boman var mån om att 
man skulle förse Faluns centrala delar 
med höga byggnader. Detta bostads- och 
affärshus byggdes 1901-1902 efter hans 
ritningar.

Kronolänsman Mathias Lissel var byggherre. 
Sju hyresgäster flyttade in 1902.  

Efter Lissels död 1903 bodde hans änka 
och barn i en av våningarna. I bottenplanet 
fanns hans svägerskas, änkefru Malmfeldts, 
vin- och frukthandel samt en manufaktur- 
och leksaksaffär. Åren 1912-1970 
disponerade Hälls Sportaffär den största 
lokalen vid Åsgatans hörn.

Lisselska huset51

Nedan ”Moriska gården”.



Grundidén till det svenska Systembolaget 
härrör från inrättandet av Falusystemet 
år 1850. Syftet var att ha kontroll över 
såväl handel som utskänkning av sprit. För 
vinster hos bolaget byggdes bland annat 
skolor och Falun förvandlades snabbt till en 
viktig skolstad. 

Byggnaden öppnades som systembolag 
år 1931. Alla utrymmen var anpassade till 
en effektiv hantering av flaskor, register, 
motböcker samt pengar. Huset ritades 
av Klas Boman. Han slutade sedan som 
stadsarkitekt i Falun efter 30 år. 1985 blev 
huset hotell.

F.d. Systembolaget52
Byggnaden, som stod klar 1918, är ett av Faluns mest typiska hus i jugendstil. 
Byggherre var fabrikör A.L. Tidstrand, Sågmyra, och arkitekt var Edward 
Dahlbäck, Falun. Denne svarade för ytterligare två hus vid Kristinegatan – 
biografen Röda Kvarn och Apoteket Vasen. Båda revs på 1980-talet.

Tidstrandska huset innehöll affärslokaler, lägenheter och ett hotell. 
Skådespelaren George Thunstedt drev sin porslinsaffär i hörnet. Hans talang 
upptäcktes av Ernst Rolf och han medverkade bland annat i flera långfilmer.

Tidstrandska huset53



Denna byggnad från 1800-talets början 
är en rest av en gård med flera uthus 
som omgärdades av plank. Den är en av 
de få timmerbyggnader som återstår i 
stadens centrum.

Fläsk-Minas gård54
Gården ägdes av en känd faluprofil, 
torghandlerskan Mina Bergström (1844-
1937), som brukade sälja kött, fläsk, bullar 
och slickepinnar på Fisktorget.

Mina Bergström i sitt 
stånd på Fisktorget 
1918. Fotoförvärv 
från Albin Hedling.

År 1761 var Faluns ödesår. Då råkade staden 
ut för två våldsamma bränder. Efter stadens 
återuppbyggnad förnyades brandväsendet 
med Kristine kyrktorn som bevakningstorn. 
Två kvinnor, ”torngummor”, höll vakt efter 
bränder nattetid i alla fyra väderstrecken.

Spruthuset byggdes 1884 efter ritningar av 
stadsbyggmästare Gustaf Skarin. Det skulle 
inrymma den nya ångsprutevagnen samt 
ett stall för hästarna. Tornet fungerade som 
torkutrymme för slangarna och även för 
brandövningar. Sedan en ny brandstation 
byggts 1911 blev huset fiskaffär under 20 år.

Spruthuset55



Kvarteret Falan var ett uråldrigt 
handelscentrum i Falun. På initiativ av 
köpman John Nyman byggdes mitt bland de 
gamla trähusen en modern funktionalistisk 
byggnad med biograf, affärer och bostäder. 
Faluns första bio, ”Falubiografen”, fanns 
tidigare på platsen. Biografen ”Falan” 
invigdes 1939 och drevs av SF. Därmed fick 
Falun sin fjärde och största bio. 

Biografen Falan56
Huset ritades av stadsarkitekt 
Erik Lundgren. Den ursprungliga 
färgsättningen gjordes av konstnären 
Erik Arnberg

Mellan 1897 och 1910 bodde författarinnan 
Selma Lagerlöf i Falun. Här skrev hon bland 
annat En herrgårdssägen, Jerusalem I-II, 
Herr Arnes penningar, Nils Holgersson I-II 
samt En saga om en saga. Hon tilldelades 
1909 nobelpriset i litteratur. Faluhemmet, 
Lagerlöfsgården, låg på Villavägen. Hennes 
arbetsrum och bibliotek återfinns nu på 
Dalarnas museum. 

Selma Lagerlöf57
Skulpturen är gjord av Arvid Backlund 
från Svärdsjö (1895-1985). Modellen 
stammar från 1920-talet och skulpturen 
färdigställdes 30 år senare. Denna 
avgjutning avtäcktes år 2011.



Nykterhetsrörelsen hade ett starkt fäste 
i Falun. Under 1800-talets senare del 
arbetade man effektivt för att dra in 
flera av stadens otaliga krogar. Man 
införde även stränga restriktioner till 
följd av ”Falusystemet”, föregångare till 
det svenska Systembolaget.

Men det var viktigt att ersätta kroglivet 
med andra aktiviteter. I.O.G.T. uppförde 
ordenshuset år 1901 som mötes- och 
aktivitetslokal. Här visades även bio 
innan staden fick biografer. Det fanns ett 
kafé med uteservering där man istället 
för rusdrycker drack kaffe och läsk.

Ordenshuset58

Dalarnas museum öppnades 1962. Arkitekt 
var Hakon Ahlberg. Denna tegelbyggnad 
uppfördes efter två axlar - en följer 
gatunätet från 1600-talet och en följer 
Faluåns sträckning. Då huset skulle anslutas 
till konsthallen från 1936 (också den ritad 
av Ahlberg), valde arkitekten formen av en 
”riddarborg” med borggård.

Det innebar att när man kom in i 
byggnaden kunde man nå utställningar 
i alla riktningar. Ahlberg arbetade både 
med öppna fönsterväggar och med helt 
slutna partier. En ny del tillkom 1984 med 
hörsal, verkstäder, kontor samt med Selma 
Lagerlöfs arbetsrum.

Dalarnas museum59

Här låg tidigare assessor Halldins 
gård, byggd efter stadsbranden 1761. 
Possessionat Gustaf Egnell rev Halldins 
hus och byggde 1903 ett nytt bostads-, 
affärs- och kontorshus. Egnell sålde 
försäkringar, drev hypotek, biografen 
Regina samt Dala-bryggeriet. Huset 
ritades av Faluns första stadsarkitekt 
Klas Boman, som även hade sin bostad 
här. 

Egnellska huset60
År 2007 brann huset och även året 
därpå under pågående renovering. Falu 
kommun förvärvade byggnaden och lät 
återskapa det ursprungliga utseendet. 
Det var inflyttningsklart år 2011.



En av Faluns största handlare var Knut 
Lindholm. Han bildade sitt handelsbolag 
år 1864 och affärshuset låg på denna 
plats. Firman övertogs sedan av före 
detta biträdet Eric Jernberg, som år 1904 
lät uppföra ett nytt handelshus på platsen 
efter ritningar av stadsarkitekt Klas 
Boman.

Jernbergska huset61
Här inrymdes butik, kontor, 
uppackningsrum och kassavalv. I övre 
våningen hade Jernberg sin bostad. 
På gården fanns flera bodar och 
magasinslokaler.

År 1902 inköptes gården av redaktör 
Waldemar Skarstedt som överlät den till sin 
tidning, Falu-Kuriren. På 1930-talet tillkom 
den nuvarande entrén, där man tydligt kan 
se de massiva slaggmurarna. Byggnaden var 
tidningens säte fram till 2012.

Efter stadsbränderna år 1761 uppfördes 
flera byggnader i Falun av slagg. Detta 
hus byggdes av handelsmannen J.E. 
Fahlén efter Anton von Swabs teknik 
att gjuta slagg i kalkbruk. Byggnaden 
har även fungerat som handelsgård och 
brännvinsbränneri.

Falu-Kurirens hus62



Falun brinner
I mitten av sjuttonhundratalet bestod Falun 
mestadels av trähus, över 1 000 stycken. 
I hela Sverige var det bara tre städer som 
hade fler trähus – Stockholm, Göteborg 
och Karlskrona. Av rikets 14 största städer 
var Falun dessutom den stad som hade 
minst antal stenhus. Dessa fyra var Kristine 
kyrka, Kopparbergs kyrka, rådhuset samt 
en privat byggnad på Åsgatan (nuvarande 
Residenset).

I slutet av juni 1761 tog det av en 
olyckshändelse eld på en gård i hörnet av 
Mästers Pers Gränd och Slaggatan i den 
västra delen av staden. Elden spred sig 
snabbt i den täta träbebyggelsen, söderut 
mot Stora torget, därifrån ner mot ån och 
sedan vidare norröver. Många gårdar, hyttor 
och byggnader brann ner eller skadades 
svårt. Rådhusets sten stod emot lågorna, 
men verksamheterna inne i huset gick om 
intet.

Tio dagar senare, medan röjningsarbetet 
fortfarande pågick, uppstod nästa 
storbrand - den här gången högst medvetet 
orsakad av drängen Anders Ersson. 
Några dagar tidigare hade han tänt på 
borgmästarens hus ute i Helsinggården, och 
nu hade turen kommit till arbetsgivaren, 
handlare Djurman, vars gård låg där Radio 
Dalarna numer ligger.

Den branden spred sig på den västra sidan 
av ån, söderut mot Gruvgatan och den 
plats där Dalarnas museum ligger idag, 
hoppade över ån från Helsingtorget och 
ödelade området öster om Stora torget. 
Kristine kyrka klarade sig undan båda 
bränderna; varje gång stannade elden vid 
Kristinegatan.
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Drängen Ersson hann med att bränna upp 
ytterligare ett par gårdar innan han åkte 
fast. Han sattes i skampåle, piskades och 
halshöggs för sitt dåd, och huvudet sattes 
upp på en påle för att avskräcka andra 
potentiella pyromaner.

Två tredjedelar av Falun förstördes alltså 
den här ödesdigra sommaren. Dock klarade 
sig Gamla Herrgården helt, och av Elsborg 
fanns det mesta kvar. Efter bränderna 
började nya husbyggartekniker med 
slaggflis att utvecklas (se lista över hus på 
s. 35). Pengar sköts till för att bygga upp

staden igen, och gårdsägarna som valde att 
bygga hus i sten fick extra mycket bidrag 
samt skattebefrielse i tio år framöver.

Trots detta byggde de flesta upp nya hus i 
trä, och även om stadsplanen nu ändrats 
något för att bland annat ge utrymme 
åt brandgator, så brann nästan hela 
Östanfors ner i mitten av 1800-talet. Efter 
det har Falun varit förskonat från stora 
stadsbränder, och det enda som undanröjt 
äldre träbebyggelse i modern tid har varit 
nya stadsplaner.

Nedan ett foto från 1853 då Kristine kyrkas tornspira bestod av den så kallade ”Hönsburen”, 
en spira Falun levt med i över hundra år, efter branden 1711. Fotograf okänd.



Janne Kronberg var under 1800-talets 
senare hälft en av Faluns storköpmän. 
Han lät bygga om denna äldre timrade 
gård till en handelsgård.

Fastigheten övertogs sedan av 
grosshandlaren Herman Münnich, som på 
gården uppförde en konfektionsfabrik. 
Det nuvarande  utsendet härrör från år 
1914, då husen påbyggdes efter ritningar 
av stadsarkitekt Klas Boman. Münnich var 
stolt över sitt judiska påbrå och lät lägga 
in den sexuddiga stjärnan i trottoaren. 
Fabriken på gården revs år 1988.

Kronbergska/Münnichska palatset63

Denna byggnad uppfördes efter 
bränderna år 1761 i murad slagg 
efter den metod som utarbetats av 
markscheidern Erik Geisler. Byggnaden 
ingick i ett mycket större komplex, den 
så kallade Bergstenska gården, vars 
huvudbyggnad låg i nedre delen av 
kvarteret mot Hälsingtorget. 

Bergstenska gården64

I detta hus lär ha inhysts brygg- 
och bagarstuga, bostäder för kusk, 
gårdskarlar och annan personal.

(egentligen Halldinska brygghuset)



Denna ståtliga timmergård är en av 
stadens bäst bevarade. Den kan ge 
en uppfattning om hur man byggde i 
stadens centrala delar vid 1800-talets 
början. År 1913 bildades Falu kooperativa 
handelsförening och hade här sin första 
butik.

Det Dikmanska charkuteriet, som 
givit gården dess namn, flyttade hit 
på 1890-talet och fanns här fram till 
1950-talet. Firman var under lång 
tid en av Dalarnas ledande inom 
charkuterinäringen.

Dikmanska gården65

På slaggberget vid norra sidan av 
Stigaregatan fanns en av stadens 
väderkvarnar, avbildad av Erik Dahlberg 
år 1700. Nedanför berget låg Hyttgården 
med sex kopparhyttor längs Gruvbäcken. 
Här fanns även kallrostar, vändrostar 
och olika övernattningshus - så kallade 
hyttkamrar. Vid sidan av hyttorna lades 
slaggen upp i stora varphögar.

Hyttkamrarna på Väderkvarnsbacken66
Om denna verksamhet minner fyra äldre 
byggnader. Det är Ströms, Melkerssons och 
Gahns hyttkamrar samt Gahns hyttkontor 
Husen blev senare bostäder.



67 Västra skolan
Faluns befolkning ökade snabbt i början 
av 1900-talet och man var tvungen 
att finna plats för en ny folkskola. 
Man beslöt att bygga Västra skolan på 
Hyttgården, en sedan några år övergiven 
industrimark för kopparframställning. 

Västra skolan67

Byggnaden uppfördes efter ritningar av 
stadsarkitekten Klas Boman och stod klar 
år 1915. Taket kröntes av en takryttare, 
en replik av Kristine kyrktorn, vilken 
inhyser ett utkiksgalleri över staden.

Elsborgs slott är en stormansgård 
från 1600-talet med medeltida anor. 
På 1830-talet fick byggnaden sitt 
nuvarande utseende med torn genom 
ägaren, brukspatron Carl Petter 
Bergsten. Arkitekten var troligen 
bergmästaren Claes Wallman den äldre.  

Under 1900-talets första hälft ägdes 
fastigheten av antikvitetshandlaren 
Carl Lennerthson som även flyttade hit 
timmermagasinet från Britsarvet.  År 
1900 föddes i slottet sagomålaren Einar 
Norelius.

Elsborgs slott68



Vid grundgrävning för denna fastighet 
hittades år 1938 under djup slaggfyllning 
en liten träfigur, som föreställde en 
bock.

Sägnen om Kårebocken, som upptäckte 
Falu gruva, är av gammalt datum. Den

återges även i Selma Lagerlöfs Nils 
Holgerssons underbara resa genom 
Sverige.

Inne på gården finns ett härbre av mycket 
gammalt datum från en tidigare gård.

Kårebockens fyndplats69

När stadsdelen Elsborg reglerades vid 
1600-talets mitt reserverades den i 
första hand för gruvans arbetare. Dessa 
bodde i gavelställda enkelstugor med 
kök och kammare. Ofta byggdes två 
bostäder på samma tomt.

Här finns två tomter med vardera två 
stugor vilka tillhör den ursprungliga 
bebyggelsen. Husen var förr svärtade av 
roströken från ugnarna vid hyttgården. 
Under 1900-talet förseddes de med 
panel och rödfärgades.

Gruvarbetargårdar i kvarteret Lavfogden70



I denna enkla byggnad föddes i januari 
år 1891 en gosse vid namn Ernst Ragnar 
Johansson - sedermera känd som Sveriges 
störste revykung, Ernst Rolf.

Familjen - fadern var skräddare - flyttade 
under de följande åren till ytterligare 
tre fastigheter på Elsborg. Dock räknade 
Ernst Rolf själv byggnaden som sitt 
verkliga barndomshem. 1985 öppnades 
gården av Falu kommun och Elsborgs 
stadsdelsförening som museum, kafé och 
kvartersgård.

Ernst Rolfs födelsehus71
Den Lagerbergska gården är en typisk 
gruvarbetargård från 1600-talet med tre 
bostadshus på tomten. Den har fått sitt 
namn efter gruvarbetaren Erik Lagerberg, 
som bodde här vid början av 1900-talet.

Gården restaurerades i anslutning till det 
europeiska byggnadsvårdsåret 1975 då 
staden Falun - med sina tre trästadsdelar,  
Elsborg, Gamla Herrgården och Östanfors 
- var utsedd att representera svensk 
byggnadstradition. 

Lagerbergska gården72



I denna fastighet föddes år 1894 
konstnären och grafikern Axel Fridell. I 
unga år sökte han sig till teckningsläraren 
Glasells aftonskola och antogs 1913 vid 
Konstakademien.

Fridell blev så småningom en av Sveriges 
främsta grafiker med motiv från Stockholm, 

Paris, London och Amsterdam. Hans mest 
kända blad är "Mr Simmons" från år 1933. 
Fridell avled 1935.

Begreppet ”Falugrafikerna”, till vilka 
Fridell räknas, myntades i samband med en 
utställning år 1942.

Denna byggnad är Falu stads minsta stuga. 
Troligen är den med sina tio kvadratmeter 
det minsta bostadshuset vid en svensk 
stadsgata. Det visar under vilka enkla 
förhållanden gruvarbetarna på Elsborg 
levde. 

Axel Fridells födelsehus73

Bultkaleriks stuga74
Vid senare delen av 1800-talet bodde 
här Bultkalerik (Karl-Erik Hellström) 
med familj. Som mest bestod familjen av 
mor, far och fem barn. Under 1900-talet 
inrymde byggnaden ett skomakeri. 
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