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Inledning
Hösten 2015 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning inom 
fastigheten Korsgården 1:1 i Falu kommun, Dalarnas län (figur 1). Anledningen 
till utredningen var att markägaren ville göra delar av området tillgängligt 
för nybyggnation av småhusbebyggelse som komplement till befintlig bebyg-
gelse. Utredningen gjordes i form av arkivstudier och en fältinventering och 
syftet var att klargöra om det fanns fornlämningar inom utredningsområdet. 
Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-6459-2015, och 
beställare var markägaren.

Kunskapsläge 
Utredningsområdet var beläget på och vid Vilaudden inom Korsgårdens ägor 
vid sjön Stora Vällans norra strand. Korsgårdens äldsta kända belägg är ett 
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Figur 1. Utdrag från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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fastebrev från år 1414 vilket finns bevarat i en senare avskrift (DD 298). 1539 
bestod Korsgården av ett bergsfrälsehemman. Under senare delen av 1500-talet 
och hela 1600-talet pågick en expansion av området. 1640 fanns sju gårdar 
och 1664 fanns åtta gårdar vid Korsgården, varav flera var bergsfrälsegårdar. 
I början av 1700-talet hade antalet gårdar växt till det dubbla, sexton stycken. 
Gårdarna var då också mer spridda över hela området. Tidigare hade gårdarna 
legat mer koncentrerade runt det vägkors som kan ha givit hela ägan dess 
namn. I slutet av 1800-talet fanns tolv gårdar i Korsgården. Endast två gårdar 
låg kvar vid det gamla vägkorset, den så kallade Johanssonska Korsgården 
och gården närmast öster därom, Stora Kopparberg 258:1 och 3 (Carlsson & 
Sandberg 1998). En bergsfrälsegård var en gård som var befriad från jordskatt 
mot att man istället förband sig att bedriva bergsbruk. 

Från 1920-talet och framåt har hag- och odlingsmark inom Korsgårdens 
ägor styckats av till tomter, vilka har bebyggts med stugor och villor. Det gäl-
ler framförallt Västra Korsgården men även det här aktuella området. Idag är 
den tidigare hagmarken på Vilaudden bebyggd, medan den åkermark som 
inte utgör tomtmark, är mer eller mindre igenväxt med träd och sly.

Utredningsområdet ligger inom området för världsarvet Falun och utgör 
en del av bergsmanslandskapet runt Falu gruva. 1978 gjorde Dalarnas mu-
seum en kulturhistorisk inventering av ett större område väster om Falun 
vilken innefattade Korsgården. Inventeringens fokus låg på bebyggelsen, men 
även lämningar som till exempel grunder och odlingsrösen togs upp. I denna 
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Figur 2. Undersökningsområdets begränsningar markerade med lila. Tidigare registrerade lämningar 
markerade med rosa. Skala 1:5 000.
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inventering dokumenterades tre platser med husgrunder (objekt 89, 92 och 
101) som låg strax utanför undersökningsområdet (Olsson 1978). Dessa har 
inte återbesökts vid den aktuella utredningen.

Tjugo år senare, 1998, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk utred-
ning som omfattade Västra Korsgården och Korsarvet, det vill säga området 
direkt nordväst om det aktuella utredningsområdet (Carlsson & Sandberg 
1998). De kart- och arkivstudier som då gjordes omfattade hela Korsgårdens 
ägor, alltså även området kring Vilaudden, se vidare nedan. 

Två tidigare registrerade lämningar berördes av utredningsområdet. Dels 
sydöstra hörnet av ett område med bebyggelselämningar och fossil åkermark, 
Stora Kopparberg 451:2, och dels nordöstra hörnet av en gårdstomt, Stora 
Kopparberg 258:3. I omedelbar närhet till, men utanför utredningsområdet 
finns ytterligare två gårdstomter, Stora Kopparberg 258:1 och 4, samt en kok-
grop, Stora Kopparberg 457:1 (figur 2). Både 451:2 och 258:3 är klassade som 
bevakningsobjekt i FMIS. Det vill säga att man inte har kunnat avgöra om 
lämningarna är fornlämningar eller inte vid en okulär besiktning. Då huvud-
delen av lämningarna ligger utanför utredningsområdet har frågan angående 
lämningarnas status inte utretts vidare här.

Kokgropen 457:1 som påträffades vid en schaktningsövervakning 2002 fick 
en mycket intressant datering. Gropen, som var 0,5 meter stor och 0,48 meter 
djup, innehöll sand, kol, sot samt skörbrända stenar och fick en datering till 
slutet av bronsåldern, ca 600 f.Kr. Både fynd och dateringar från bronsålder 
är relativt ovanliga i Dalarna (Lögdqvist 2003).

Syfte
Syftet med utredningen var att fastställa om och var fornlämningar fanns 
inom utredningsområdet. Utredningen skulle vidare fastställa och beskriva de 
påträffade lämningarnas karaktär och omfattning. Resultatet från utredningen 
ska ge ett fullgott underlag för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet 
och kunna vägleda exploatören hur planerad bebyggelse kan lokaliseras uti-
från ett arkeologiskt bevarandeperspektiv. Målgrupper för utredningen var 
länsstyrelsen och exploatören.

Figur 3. De delvis öppna åkerytorna sydväst om Björkbacksvägen. Röse nr 14 synligt ungefär mitt i 
bilden. Fotograf Greger Bennström.
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Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes vissa förberedande arkivstudier. FMIS 
och Skogens Pärlor gicks igenom för att ta reda på vilka kända kulturhisto-
riska lämningar som fanns inom eller i närheten av utredningsområdet. Även 
tidigare inventeringar och utredningar gicks igenom och en studie av rele-
vanta historiska kartor för området gjordes. Resultatet av dessa förberedande 
arkivstudier användes sedan som underlag vid fältinventeringen och för att 
tolka de påträffade lämningarna.

Hela undersökningsområdet gicks över till fots. Då undersökningsområdet 
var mycket oregelbundet var det svårt att gå över det på ett systematiskt sätt. 
De ca 10 meter breda slagen gick ofta kors och tvärs genom området. Påträffade 
lämningar mättes in med GPS kopplad till en handdator med underlagskartor. 
Noggrannheten på inmätningarna låg mellan 1 och 10 meter. Lämningarna 
beskrevs och klassificerades enligt Riksantikvarieämbetes praxis och rekom-
mendationer. Några av lämningarna fotograferades med digital kamera.

Genomförande
Fältarbetet genomfördes under tre dagar i början av oktober 2015 av en ar-
keolog från Dalarnas museum. Ena dagen deltog även en prao-elev. Under-
sökningsområdet var oregelbundet med en sammanlagd yta på ca 100 000 
kvadratmeter. Terrängen utgjordes till största delen av helt öppen till igenväxt 
odlingsmark med insprängda tomt och impediment. Marken bestod av torr 
stenig till sank mestadels sydsluttande moränmark. Vegetationen bestod av öp-
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Figur 4. Utsnitt från kartan från 1728 med undersökningsområdet (lila) och moderna vägar och bebyggelse 
inlagda (20-SKO-23). Skala 1:10 000. Den äldre kartan är mycket svår att rektifiera mot den moderna.
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pen ängsmark till blandskog. På vissa partier var tät lövslyvegetation (figur 3). 
Väderförhållandena var goda under fältarbetet och hela undersöknings-

området var tillgängligt. Täckningsgraden på inventeringen uppskattas till 
närmare 100 % då samma terrängavsnitt ofta har gåtts över minst två gånger 
och terrängen mestadels var relativt öppen. I terräng med mycket tät vegeta-
tion blev naturligtvis täckningsgraden mindre.

Resultat

Kartstudier
Den utredning som gjordes 1998 (Carlsson & Sandberg) har redogjort för 
Korsgårdens utveckling från 1600-talet fram till sekelskiftet 1900 och delar 
av detta har också sammanfattats ovan. Vad gäller markanvändningen inom 
utredningsområdet finns också det i nämnda rapport, men kommer att sam-
manfattas här. Kartan från 1640 är småskalig och visar bara bebyggelse, men 
de sju gårdarna i Korsgården ser ut att ligga söder om eller i anslutning till 
Lilltorpsvägen, vid vägkorsningen (U5). Kartan från 1728 (20-sko-23) är inte 
heller särskilt detaljerad. Men man kan dock se att Korsgårdens inägor var 
indelade i tre större gärden eller ”täckter” som det står på kartan (figur 4). 
Lilltorpsvägen och Baltzars väg har utgjort gränser mellan de olika gärdena. 
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Figur 5. Utsnitt från kartan från 1894 med undersökningsområdet (lila) och moderna vägar och bebyggelse 
inlagda (20-SKO-381). De mer gulaktiga områdena är odlingsmark. Skala 1:5000.
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Inga enskilda åkrar fanns utritade. Det finns goda skäl att anta att hela täktom-
rådena inte har varit uppodlade samtidigt. I trakten kring Kopparberget var 
det på 1700-talet vanlig med en form cirkulationsbruk som kallades lindbruk 
(Carlsson 1996). Det finns däremot själ att anta att de strukturer som kartan 
visar, vägar, indelning i gärden och den impedimentmark där bl.a. Johans-
sonska Korsgården ligger är gamla, i grunden medeltida.

Laga skifteskartan från 1894 (20-sko-381) var däremot mycket detaljerad. 
Där fanns inte bara de enskilda åkrarna inritade, utan även byggnader, rösen, 
murar och impediment (figur 5). De två gärdena ned mot Vällan hade delats 
till tre med flera mindre åkerytor inom varje gärde. Stora delar av inägomarken 
var vid den här tiden uppodlad. En förenklad version av Laga skifteskartan 
användes som underlag vid fältinventeringen. 

På den ekonomiska kartan, flygfotograferad 1963, var åkerytorna inte in-
ritade som brukad mark. Det har tillkommit bebyggelse och tomter på flera 
av de före detta åkrarna. De obebyggda före detta åkerytorna syns dock som 
ljusare områden på flygfotografiet. Dessa ljusa partier stämmer nästan exakt 
med åkerytorna på Laga skifteskartan från 1894 och även mörkare fläckar på 
flygfotot stämmer mycket bra med rösen och impediment på skifteskartan.

Fältinventering
Vid fältinventeringen gick det inte att urskilja enskilda mindre åkerytor inom 
de större sammanhängande områdena med före detta odlingsmark. De före 
detta åkerytorna flöt oftast ihop både med varandra och med de omgivande 
tomtmarkerna. Utbredningen verkade dock i stort stämma bra med skiftes-
kartan och de yttre gränserna även med 1728 års karta. Den yttre gränsen mot 
omgivande mark utgjordes oftast av diken. Utseendet på åkermarken idag 
präglas till stora delar av brukandet under 1800–1900-talen. Oftast saknades 
till exempel både hak och terrasskanter samt diken som delade in den större 
ytan i mindre tegar. 

Då själva åkermarken inte uppvisade några särskilda strukturer eller an-
läggningar riktades fokus istället mot de röjningsrösen och stenmurar som 
fanns på och kring åkerytorna. Inte heller här var det helt lätt att bestämma vad 
som skulle dokumenteras och inte. Det fanns flera impediment med upplagda 
stenar utan att stenarna utgjorde något egentligt röse, ofta betecknade som 
stenig backe på skifteskartan. Dessa ”steniga backar” har inte dokumenterats 
som rösen. Det samma gäller långsmala impediment med upplagd sten, ofta 
liknande låga och breda stenvallar. Om stenvallarna hade kallmurade partier 
eller var förhållandevis höga dokumenterades de. Totalt dokumenterdes 58 
röjningsrösen varav 14 stycken hade inslag av kallmurning: nr 3, 14, 21, 22, 26, 
32, 34, 39, 40, 43, 46, 49, 51 och 58 (figur 6). Rösenas storlek varierade mellan 
2 meter i diameter och 20x8 meter och 0,4–2 meter i höjd. Mer än hälften av 
de kallmurade rösena låg på impedimentmark i åkerkanterna.

Tio stycken stenmurar/-vallar (nr 1, 5-8, 11, 13, 15, 17 och 19) kunde doku-
menteras. Både utseende och längd varierade mycket. Vissa av anläggningarna 
var fint kallmurade medan andra mer liknade hopslängda vallar av röjnings-
sten. Dessutom kunde tre stycken husgrunder (nr 4, 9 och 16) och en vägbank 
(nr 18) dokumenteras. Invid stenmuren nr 7 ska enligt uppgift en övertäckt 
brunn finnas. Den kunde dock inte återfinnas vid inventeringen.

Figur 6, motstående sida. Områdena 1–5 med inventerade lämningar. Skala  1:2 500.
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Av redovisningstekniska skäl redovisas odlingslämningarna som fem 
större områden vilka till största delen avgränsades utifrån moderna gränser 
som vägar och tomter (figur 6).

1
Område med fossil åker, oregelbundet, ca 120x35–70 meter (NO-SV), bestå-
ende av två rektangulära åkerytor, två stenmurar/-vallar och ett röjningsröse. 
Åkerytorna är plana och 55x25 respektive 40x25 meter stora. Dessa avgränsas 
mot omgivande mark av diken och stenvallar. Stenvallarna/-murarna är 100 
respektive 45 meter långa, 1–2 meter breda och 0,6–1 meter höga. Den ena har 
inslag av kallmurning. Röjningsröset är 7x5 meter stort och 0,8 meter högt. 
Den nordligaste åkerytan utgörs i dag av tomtmark. De övriga åkerytorna 
övergår i tomtmark i SV respektive NO. Åkerytorna och muren nr 1 finns på 
1894 års karta.

2
Område med fossil åker, rektangulärt, ca 190x35 meter (NO-SV), bestående 
av två rektangulära åkerytor och två röjningsrösen. 

Åkerytorna är plana och 100x35 meter respektive 70x35 meter stora. Dessa 
avgränsas mot omgivande mark av diken. Röjningsrösena är helt eller delvis 
urplockade och ca 10–12 meter i diameter och 0,5–1,3 meter höga. Åkerytorna 
och rösena finns på 1894 års karta. Området ansluter till Baltzars väg (gamla 
vintervägen) och bergsmansgårdens (258:1) tomtmark. 

3
Område med fossil åker, oregelbundet, ca 260x50–180 meter (NO-SV), bestå-
ende av minst fem oregelbundna åkerytor, två stenmurar/-vallar och femton 
röjningsrösen. 

Åkerytorna är plana och 30x30–190x55 meter stora. Dessa avgränsas mot 
omgivande mark av diken och stenmurar/-vallar. Stenmurarna/-vallarna är 
75 respektive 55 meter långa, 2–5 meter breda och 0,5–1,2 meter höga, den 
ena är till största delen kallmurad. Röjningsrösena är 4 meter i diameter – 
20x8 meter stora, flera med inslag av kallmurning. Åkermarken övergår i 
tomtmark i Ö och SV. Åkerytorna och rösena i norr och öster finns på 1894 
årskarta. Murarna är ritade som långsmala impediment. Åkerytorna i sydost 
är på kartan indelade i långsmala tegar med diken mellan och impediment 
där rösena finns. Området ansluter till Baltzars väg (gamla vintervägen) och 
gårdstomterna 258:1 och 258:3 i norr.

4
Område med fossil åker, oregelbundet, ca 180x60–80 meter (VNV-OSO) bestå-
ende av minst tre oregelbundna åkerytor, en stenmur och elva röjningsrösen. 
Åkerytorna är plana och 80x20–100x75 meter stora. Dessa avgränsas mot 
omgivande mark av diken. Stenmuren är 18 meter lång, 1,2–1,8 meter bred 
och 0,6–1 meter hög, med inslag av kallmurning. Röjningsrösena är 3 meter i 
diameter till 17x10 meter stora. Åkerytorna övergår i tomtmark i Ö och NÖ. 
Odlingsytorna och de flesta av rösena samt murarna finns på 1894 års karta. 
Murarna som kantar Lilltorpsvägen kan vara äldre då vägsträckningen är 
gammal. Området gränsar gårdstomten 258:3.

5
Område med fossil åker, oregelbundet, ca 280x50–175 meter (NV-SO) be-
stående av minst sex oregelbundna åkerytor, två stenmurar och ett 30-tal 
röjningsrösen.
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Åkerytorna är plana och 50x40–110x70 meter stora. Dessa avgränsas mot 
omgivande mark av diken. Stenmurarna är kallmurade och 18 respektive 
110 mete långa, 0,7–3 meter breda samt 0,6–0,8 meter höga. Röjningsrösena 
är 2 meter i diameter till 16x9 meter stora, flera med inslag av kallmurning. 
Åkerytorna övergår i tomtmark på flera ställen. Åkerytorna och de flesta av 
rösena och muren nr 13 finns på 1894 års karta. Området gränsar i nordväst 
till gårdstomten 258:3.

För en utförligare beskrivning av samtliga lämningar, se bilaga 1.

Tolkning 
Det är svårt att uttala sig om åkerytornas ålder. Att det funnits åkermark inom 
undersökningsområdet sedan åtminstone 1700-talet visar kartan från 1728 
(20-sko-23). Området måste ha hyst odlingar redan under medeltid, men det 
är okänt var och i vilken omfattning, strukturerna kan däremot sannolikt föras 
tillbaka till de sju gårdarna vid mitten av 1600-talet. De åkerytor som är synliga 
idag stämmer mycket väl överens med åkermarkens yttre begränsningar på 
skifteskartan från 1894. Dessa åkerytor verkar ha varit i bruk fram till åtmins-
tone 1940-talet, då de fortfarande ses som ljusa områden på den ekonomiska 
kartan som flygfotograferades 1963. Åkerytorna avgränsas också av diken 
vilket tyder på en mer modern brukningsmetod. Vissa åkerytor är fortfarande 
öppna med gräsvegetation, medan andra är mer eller mindre igenväxta med 
träd, men fortfarande med gräsvegetation i markskiktet. 

Stora delar av de röjningsrösen och stenmurar som fanns med på skiftes-
kartan år 1894 kunde återfinnas vid fältinventeringen (figur 7). Ett fåtal hade 
försvunnit och ytterligare 18 stycken hade framkommit. De röjningsrösen som 
inte var markerade 1894 (nr 2, 3, 10, 12, 14, 31, 35, 39, 44-49, 58, 61, 68 och 70) 
ligger dock på mark som är inritat som impediment eller ”stenig backe” på 
skifteskartan. Här finns naturligtvis en tolkningsfråga att ta hänsyn till. Det vill 
säga vad dåtidens lantmätare och dagens inventerare har valt att beteckna som 
röse respektive stenig backe. Det enda röset som inte låg i direkt anslutning 
till odlingsmark är röse nr 10 som låg i betesmarken en bit norr om åkerytan. 
Detta röse fanns inte heller inritat på skifteskartan. Även om det inte går att 

Figur 7. Ett av de större odlingsrösena, nr 26, fotograferat från sydost. Fotograf Greger Bennström.
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belägga de enskilda åkerytorna och rösena i kartmaterial äldre än 1894 så 
finns det goda skäl att tro att de ändå har en äldre datering. Den Johanssonska 
Korsgården har sannolikt medeltida ursprung och i mitten av 1600-talet fanns 
åtta gårdar i Korsgården. Dessa gårdar bör åtminstone ha haft delar av sin 
odlingsmark i nära anslutning till själva gårdstomterna. På kartan från 1728 
står det uttryckligen att marken utgörs av täkter. Under århundradenas lopp 
har de ursprungliga, och troligen små, odlingsytorna lagts ihop till större 
sammanhängande enheter. Då har man troligen även flyttat ihop flera små 
rösen till färre stora för att förenkla för plöjning och skörd. Det innebär att 
de större rösena kan ha en kärna från åtminstone 1600-talet. Då kartor visar 
att odlingsytorna är äldre än 1850 men detta inte går att avgöra vid en okulär 
besiktning är deras status oklar. Både äldre odlingsstrukturer och kärnrösen 
kan finnas under det som idag är synligt ovan mark.

Stenmurarna/-vallarna verkar ha haft lite olika funktioner. Murarna nr 6 
och 8 ligger utmed nuvarande Lilltorpsvägen. På skifteskartan ser man att 
murarna ursprungligen hängt samman och att en liknande mur funnits på 
norra sidan av vägen. Lilltorpsvägens sträckning är densamma på kartan från 
1728, varför dessa murar, helt eller delvis, skulle kunna vara från åtminstone 
tidigt 1700-talet, men troligen betydligt äldre.

Även mur nr 1 och nr 5 har hängt ihop enligt skifteskartan, men nu ligger 
en tomt med ett hus emellan (figur 8). Också mur nr 7 fanns med på skiftes-
kartan. Dessa fem murar verkar ha haft en avgränsande funktion då de lig-
ger i gränsen mellan olika markslag. De övriga murarna finns inte inritade 
som murar på skifteskartan utan verkar ha haft funktionen av långsträckta 
röjningsrösen. Mur nr 11, och möjligen även nr 15, är sannolikt uppmurade 
av röjningssten i samband med att de moderna tomterna anlagts. På samma 
grunder som för rösena och odlingsytorna har även de enskilda stenmurarna 
en oklar status. Murarna nr 6 och nr 8 skulle möjligen kunna bedömmas som 
fornlämning utan ytterligare utredning 

Figur 8. Stenmuren nr 5 fotograferad från väster. Fotograf Greger Bennström.
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Lämning nr 4 har tolkats som resterna efter en jordkällare (figur 9). Den 
finns inritad som en kvadratisk byggnad på skifteskartan men omnämns inte 
i akten till kartan, där står betesmark med röse. Området strax nordost om 
grunden benämns smedtomten i kartakten till skifteskartan. Det finns dock 

Figur 10. Praon Aline undersöker källaren vid husgrund nr 9. Fotograf Greger Bennström.

Figur 9. Den kallmurade utsidan på jordkällaren nr 4 fotograferad från sydost. Fotograf Greger 
Bennström.
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inget som tyder på att grunden har varit en smedja. Det syns till exempel 
inte några rester efter någon ässja. Grunden ligger i södra kanten av området 
Stora Kopparberg 451:2 och i närheten av den intressanta kokgropen Stora 
Kopparberg 457:1. Möjligen kan ytterligare förhistoriska lämningar finnas 
dolda under markytan. Grunden ligger i kanten av den impedimentmark/
allmänningsmark som är markerad ”inne i byn” på 1700-talskartan. En eller 
flera av byns gårdar skulle tidigare ha kunna ligga där.

Grund nr 9 är lämningarna efter en relativt modern byggnad med en syll 
av murade betongblock (figur 10). Inte heller den välvda källaren inne i grun-
den verkar speciellt ålderdomlig då den består av natursten och bruk istället 
för endast kallmurad natursten. På skifteskartan fanns dock en byggnad 
inritad på samma ställe som grunden. Grunden ligger inom området Stora 
Kopparberg 258:3. 

Grunden nr 16 bestod av några förmultnande timmerrester, ingen egentlig 
grund eller syll kunde iakttas. Enligt uppgift var det rester efter ett bygge som 
påbörjades på 1960-talet, men som aldrig blev klart. Grunderna nr 4 och 9 har 
bedömts som övrig kulturhistorisk lämning. Grund nr 4 skulle dock kunna 
vara äldre än 1850. Grund nr 16 har bedömts som ej kulturhistorisk lämning. 

Vägbanken nr 18 går från Baltzars väg och parallellt med denna söderut 
mot en tomt vid stranden. På skifteskartan är ett impediment med ett röse 
mellan två åkerytor inritat på platsen för vägbanken. Vägbanken utgör troligen 
en äldre eller tillfällig tillfart till tomten i sydväst och har bedömts som övrig 
kulturhistorisk lämning. Baltzars väg var den gamla vintervägen från gruvan 
mot Aspeboda och hade samma sträckning på kartan från 1728 som den har 
idag. Vägen är troligen mycket äldre då det sannolikt var den som gav namn 
åt Korsgården (Carlsson & Sandberg 1998). Då den fortfarande brukas som 
väg kan den dock inte bedömmas som en lämning. Möjligen kan lämningar 
som har koppling till vägen finnas i anslutning till vägen.

Sammanfattande karaktäristik och rekommendationer
Korsgården ligger inom världsarvet Falun och har medeltida anor. Det är 
tillsammans med till exempel Korsarvet, Harmsarvet och Götgården en av 
de gårdar eller samling av gårdar som legat direkt utanför Falu stads gräns. 
Den nordvästra delen av dagens Korsgården är relativt tätbebyggd med 
bostadshus medan övriga delar av ägan är mer glest bebyggd. I anslutning 
till utredningsområdet finns en herrgårdsliknande bergsmansgård, Johans-
sonska Korsgården (Stora Kopparberg 258:1) vilken sannolikt har medeltida 
ursprung (Olsson 1978). Ytterligare en gårdstomt (Stora Kopparberg 258:3) 
och ett område med fossil åker och bebyggelselämningar (Stora Kopparberg 
451:2) finns delvis inom undersökningsområdet. 

Marken inom utredningsområdet bestod till största delen av före detta 
åkermark med impediment som gränsar till tomtmarker och vägar. Det var 
endast två mindre sammanhängande områden närmast Lilltorpsvägen som 
inte visade tecken på att ha varit uppodlade. Till skillnad mot till exempel norra 
delen av Korsgården och Dikarbacken (Carlsson & Sandberg 1998, Carlsson 
m.fl. 2015) uppvisade den före detta åkermarken inom utredningsområdet inte 
några tydliga tecken på småskaligt och ålderdomligt jordbruk. Åkerytorna flöt 
ihop med varandra och de omgivande tomtmarkerna, och var oftast avgrän-
sade mot omgivande mark av diken. Troligen har äldre strukturer, helt eller 
delvis, blivit bortplöjda i senare tid. Totalt kunde 58 stycken odlingsrösen, 
tio stenmurar/-vallar, tre husgrunder och en vägbank dokumenteras inom 
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utredningsområdet. Rösena och murarnas placering, liksom åkerytornas yttre 
begränsning, stämde bra överens med laga skifteskartan från år 1894 (20-sko-
381). Det är dock sannolikt att flera av odlingsytorna och rösena, och kanske 
även vissa murar, har sitt ursprung i 1600-talet eller tidigare. Strukturer med 
vägar och gärdesindelning kan förmodligen föras längre bakåt i tiden.

Utifrån Kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets praxis kan 
en lämning klassificeras som Fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning eller 
Ej kulturhistorisk lämning. Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och 
får inte förstöras, ändras, flyttas eller täckas över utan tillstånd. De lämningar 
som bara delvis uppfyller kraven i Kulturmiljölagen klassas som övriga 
kulturhistoriska lämningar och skyddas i allmänhet av en hänsynsparagraf 
i Skogsvårdslagen (30 § SvL). Ej kulturhistoriska lämningar är anläggningar 
som fortfarande används i sin ursprungliga funktion eller som saknar kultur-
historiskt värde. Om det vid okulär besiktning inte går att avgöra en lämnings 
status som fornlämning eller inte kan begreppet bevakningsobjekt användas. 
Det innebär att lämningarna bör utredas ytterligare innan ett förslag till möjlig 
lokalisering av ny bebyggelse kan ges. I det här fallet har de fem områdena 
med odlingslämningar bedömts som bevakningsobjekt. Denna bedömning 
beror på att de enskilda lämningarna inte går att belägga före år 1850 men att 
de sannolikt har ett äldre ursprung. Området öster om 451:2 är också svårbe-
dömt. Där kan finnas rester av en äldre bytomt. Det skulle också kunna finnas 
lämningar i anslutning till vintervägen

Rösen och stenmurar omfattas av ett generellt biotopskydd enligt miljö-
balken (1998:808).

Utifrån en kulturmiljövårdsaspekt är undersökningsområdet ett bra ex-
empel på hur jordbrukslandskapet runt en stadsnära bergsmansgård kan 
ha sett ut i slutet av 1800-talet. Undersökningsområdet utgör också en del 
av bergsmansbyggden inom området för Världsarvet Falun. Om jordbruks-
landskapet ska ha något pedagogiskt och upplevelsemässigt värde krävs 
dock att det hålls någorlunda öppet och därmed att någon slags långsiktig 
underhållsplan upprättas. Om delar av den före detta jordbruksmarken ska 
exploateras som tomtmark förslås att tomter och byggnader placeras på sådant 
sätt att stenmurar och de flesta av rösena kan bevaras i det nya landskapet. 
Några av rösena, nr 41, 42, 56, 57, 59 och 61, är redan delvis bortschaktade 
eller urplockade och kan därför upplevelsemässigt sägas ha ett mindre beva-
randevärde än övriga rösen.

Området har ett centralt läge för bergsmangårdar i relation till såväl gruvan 
som vägsystemet. Det är möjligt att spår efter äldre odlingsstrukturer kan fin-
nas under de större rösena och möjligen också under de yngre odlingsytor som 
kan iakttas idag. Det är också möjligt att det finns spår av äldre bebyggelse 
och smide i nordvästra delen liksom av den gamla vägen ut mot Vällan. För 
att utröna detta behövs en s.k. steg 2 utredning. Det vill säga att sökschakt 
eller provgropar tas upp för att ev. kunna avgöra lämningarnas status eller 
hitta under marken dolda lämningar. Markingrepp inom Stora Kopparberg 
451:2, med husgrund nr 4, och 258:3, med husgrund nr 9, bör föranleda ar-
keologiska insatser. 



18 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:1

Sammanfattning
Dalarnas museum genomförde under hösten 2015 en arkeologisk utredning 
inom Korsgården 1:1 i Falu kommun, Dalarna. Anledningen till utredningen 
var att det fanns planer på att exploatera delar av området. Utredningen bestod 
av arkivstudier och fältinventering.

Fältinventeringen resulterade i att 58 odlingsrösen, tio stenmurar/-vallar, tre 
husgrunder och en vägbank kunde dokumenteras. Utifrån moderna avgräns-
ningar som vägar och tomter delades odlingslämningarna in i fem områden. 
Samtliga områden bedömdes som bevakningsobjekt. Det före detta odlings-
landskapet med åkrarnas yttre begränsningar, rösen, murar och impediment 
stämde mycket väl överens med hur det var ritat på laga skifteskartan från 
år 1894 och även med den ekonomiska kartan som flygfotograferades 1963. 
Åkerytorna uppvisade i övrigt inte några särskilda ålderdomliga drag utan 
har troligen brukats med rationella metoder in i modern tid. Odlingsmarken 
har dock troligen sitt ursprung i 1600-talet eller tidigare. En del av en troligen 
äldre bytomt berörs i nordväst. Fyndet av kokgropen Stora Kopparberg 457:1 
visar att även förhistoriska lämningar kan finnas dolda under markytan.

Sammantaget kan undersökningsområdet sägas vara ett exempel på hur 
jordbrukslandskapet runt en stadsnära bergsmansgård kan ha sett ut vid förra 
sekelskiftet. Utredningsområdet utgör också en del av bergsmanslandskapet 
inom Världsarvet Falun. Området har ett centralt läge för bergsmangårdar i 
relation till såväl gruvan som vägsystemet. 

Dalarnas museum rekommenderar att en långsiktig underhållsplan upp-
rättas om jordbrukslandskapet ska bevaras. Om området ska exploateras bör 
tomter och byggnader placeras på ett sådant sätt att murar och rösen i möjli-
gaste mån bevaras. Ett antal sökschakt skulle kunna ge svar på om äldre od-
lingsstrukturer finns bevarade under de nuvarande odlingsytorna eller under 
större rösen liksom den tidigare användningen av 1700-talets impedimentmark 
norr om Johanssonska Korsgården och den gamla vintervägen. Markingrepp 
inom de redan registrerade gårdstomterna bör föranleda arkeologiska insatser.
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Arkiv
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation, www.fmis.se
Lantmäteriet, www.lantmateriet.se/Arkivsök
 Lantmäterimyndigheterna arkiv: 20-sko-23, 20-sko-381.
 Lantmäteristyrelsens arkiv: U5
Dalarnas museums arkiv: 13F 3h Gruvriset (135 37)

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-6459-2015
Socken: Stora Kopparberg
Fornlämning, raä nr: 258:3 och 451:2
Fastighet: Korsgården 1:1
Koordinater, SV: N 67 17 680
(SWEREF99 TM) E 53 11 20
Höjd (RH 2000): 180-195 m.ö.h.
Inmätning: GPS kopplad till handdator
Utförandetid: 8-15 oktober 2015
Total yta: ca 100 000 kvadratmeter
Inventerad yta: ca 100 000 kvadratmeter
DM projektnummer: 1592
DM diarienummer: 83/15
DM fotoaccesion: DM 2015 31
DM fyndaccesion: Inga fynd tillvaratagna 
Arkeologisk personal: Greger Bennström
Fältarbetsledare: Greger Bennström
Projektansvarig: Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet bestående av 17 digitala foton och shape-filer 
förvaras på Dalarnas museum.
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1. Hägnad, stenmur, totalt ca 100 m l, 1 m br 
och intill 0,6 m h. Muren i vinkel, ställvis 
kallmurad annars mer som en stenvall. 
Bestående av 0,1-0,6 m stora stenar. Ligger 
delvis på tomtmark. Har ursprungligen hört 
ihop med nr 5 enligt laga skifteskartan 1894. 

2. Odlingsröse 7x5 m och 0,8 m h.
3. Odlingsröse 8x2 m och 1 m h, kallmurat.
4. Husgrund, jordkällare 7x6 m (N-S). Be-

stående av stenvallar, 2 m br och 1 m h, 
kallmurade på utsidan. Öppning i norr. 4 
m SO om vägkors.

5. Hägnad, stenmur, ca 35 m l (NV-SO),1,5 
m br och 0,9-1,2 m. Kallmurad av 0,1 -0,8 
m stora stenar. Gränsar till tomtmark. Har 
ursprungligen hängt ihop med nr 1 enligt 
laga skifteskartan 1894.

6. Hägnad, stenmur, ca 65 m l, 0,7-1,2 m br och 
0,7 1,0 m h, kallmurad. Ställvis synlig som 
en stenvall 0,7 h 1 m br. Har ursprungligen 
hängt ihop med nr 8 enligt Laga skifteskar-
tan år 1894. Gränsar till väg.

7. Hägnad, stenmur, 18 m l (NO SV), 1,2-1,8 m 
br och 0,6-1 m h. Delvis kallmurad.  Finns 
med laga skifteskartan 1894.

8. Hägnad, stenmur, ca 70 m l (Ö-V), 1,4-1,8 m 
br och 0,6-1 m h. Har ursprungligen hängt 
ihop med nr 6 enligt Laga skifteskartan år 
1894. Gränsar till väg.

9. Husgrund, 8,5x6,5 (NO-SV) och 2 m h i 
NO. Bestående av betongblock. Trärester 
liggande på grunden. Under grunden är en 
välvd källare murad av natursten och bruk. 
Kallmurad ingång i NO. Helt igenväxt. En 
byggnad finns på samma plats på Laga 
skifteskartan år 1894.

10. Röjningsröse, 2 m diam och 0,4 m h.
11. Stenmur, 18 m l (NO-SV), 0,7 m br och 0,6 

m h. Övergår i ett röse i SV. Gränsar till 
tomtmark. Troligen upplagd i sen tid. 

12. Odlingsröse, 8x5 m och 1,3 m h.
13. Hägnad, stenmur\vall, ca 110 m l (NNV-

SSO), 1-3 m br och 0,4-0,8 m h. Ställvis 
kallmurad, främst på V sidan.

14. Odlingsröse 12x10 m och 1,6 m h, delvis 
kallmurat.

15. Hägnad, stenmur, ca 75 m l (NO-SV) 1,2-2 
m br och 0,6-1,2 m h. Mestadels kallmurad. 
Möjligen upplagd i sen tid. Gränsar delvis 
till tomtmark.

16. Husgrund, 6x5 m (NV-SO), bestående av 
nästan helt förmultnade stockrester. Enl. 
uppgift ett påbörjat bygge som aldrig blev 
klart, 1960-tal.     

Ej kulturhistorisk lämning.
17. Hägnad, stenvall, ca 55 m l (NO-SV), 2-5 m 

br och 0,5-1 m h, kantad av diken.
18. Vägbank, ca 65 m l (NNO-SSV), 2 m br och 

0,4 m h. Kantad av 0,3-0,5 m br och 0,3 m 
dj diken. Troligen sentida.

19. Hägnad, stenvall, ca 45 m l (NNO-SSV) intill 
2 m br och 1 m h.

20. Odlingsröse, 6x3 och 1,2 m h.
21. Odlingsröse, 6x5 m och 1,5 m h. Delvis 

kallmurat. Övergår i S i en stenvall, ca 25 
m l (NNV-SSO), intill 4 m br och 1,5 m h. 

22. Odlingsröse, 15x9 m och 1,6 m h, kallmurat 
åt N.

23. Odlingsröse, 9x6 m och 1,6 m h. Övergår i 
N i en stenvall.

24. Odlingsröse, 10x3 m och 1,4 m h.
25. Odlingsröse, 8x8 m och 1,7 m h.
26. Odlingsröse, 9x7 m och 2 m h, delvis kall-

murat.
27. Odlingsröse, 8x4 m och 0,8 m h.
28. Odlingsröse, 8x7 m och 1,6 m h.
29. Odlingsröse, 5x3 m och 1,2 m h.
30. Odlingsröse, 5x4 m och 1 m h.
31. Odlingsröse, 6x5 m och 2 m h.
32. Odlingsröse, 16x8 m och 0,6-1,6 m h. Kall-

murat i N.
33. Odlingsröse, 7x5 m och 1 m h.
34. Odlingsröse, 7x3 m och 1,2 m h, delvis 

kallmurat.
35. Odlingsröse, 2 m diam och 0,4 m h.
36. Odlingsröse, oregelbundet, 20x2-6 m och 

1-1,5 m h.
37. Odlingsröse, 8x8 m och 1,7 m h.
38. Odlingsröse, 7x4 m och 1,2 m h.
39. Odlingsröse, oregelbundet, 15x7 m och 2 m 

h, kallmurade partier
40. Odlingsröse, 9x4 m och 1 m h, delvis kall-

murat.
41. Odlingsröse, 9x4 m och 0,8 m h, urplockat.
42. Odlingsröse, 7x3 m och 0,7 m h, urplockat.
43. Odlingsröse, 14x9 m och 0,7-1,5 m h. Byggt 

i vinkel med kallmurade partier.
44. Odlingsröse, 8x4 m och 0,7 m h.
45. Odlingsröse, 16x4-6 m och 1,6 m h.
46. Odlingsröse, 8x5 och 0,8 m h, smärre kall-

murade partier.
47. Odlingsröse, 5x3 m och 0,7 m h.
48. Odlingsröse, 5 m diam och 1 m h.
49. Odlingsröse, 7x3 m och 1,2 m h. Byggt i 

vinkel med kallmurade partier.
50. Odlingsröse, 12x8 m och 1,2 m h.
51. Odlingsröse, 12x7 m och 1,8 m h. Kallmu-

rade partier

Bilaga 1 Nyregistrerade lämningar
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52. Odlingsröse, oregelbundet, 20x6-8 m och 
1,8 m h.

53. Odlingsröse, 6x4 m och 0,9 m h.
54. Odlingsröse, oregelbundet, 4 m diam och 

0,5 m h.
55. Odlingsröse, oregelbundet, 8x6 och 1 m h.
56. Odlingsröse, urplockat? 10 m diam. Endast 

yttre kanten kvar samt ett större block i S.
57. Odlingsröse, 12 m diam och 1,3 m h. Ö delen 

bortschaktad.
58. Odlingsröse, 7x2 m och 0,6 m h, delvis 

kallmurat.
59. Odlingsröse, tillstota delar bortschaktat.
60. Odlingsröse, 7x2-4 m och 0,7 m h.
61. Odlingsröse, delvis övertäkt och bortschak-

tat.

62. Odlingsröse, 6 m diam och 0,8 m h.
63. Odlingsröse, oregelbundet, 13x3-8 m.
64. Odlingsröse, 7 m diam och 0,8 m h.
65. Odlingsröse, oregelbundet, 9x1-3 och 1 m h.
66. Odlingsröse, 5 m diam och 1 m h.
67. Odlingsröse, 7x5 m och 1 m h.
68. Odlingsröse, 5 m diam och 0,4 m h.
69. Odlingsröse, oregelbundet, 17x9-12 m och 

2 m h.
70. Odlingsröse, 6 m diam och 0,8 m h.
71. Odlingsröse, oregelbundet, 8x4-6 m och 

1,5 m h.
72. Odlingsröse, 6x4 m och 1,3 m h.
73. Odlingsröse, 3 m diam och 0,6 m h.
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Dalarnas museum
Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-76 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se
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