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Inledning
Under sensommaren 2014 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning
i Idre. Anledningen var att Fortum Distribution AB planerade en ombyggnation och nybyggnation av en luftburen kraftledning. Utredningen omfattade
två alternativ från Idre Fjäll ned till en befintlig ledningsgata norr om Idresjön,
se figur 1. Hela området var sedan tidigare sparsamt inventerat på fornlämningar. Utredningen utfördes i form av en fältinventering och syftet var att
fastställa fornlämningsförekomsten. Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-5810-2014, och beställare var Fortum Distribution AB.
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Figur 1. Utdrag från Vägkartan med utredningsområdet markerat med lila. Skala 1:100 000.
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Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med utredningsområdet markerat med lila samt de nedan nämnda
lämningarna markerade med rosa och respektive nummer. Skala 1:50 000.

Kunskapsläge
Idre var länge väglöst land. Vägen från Särna till Idre stod klar 1868 och
vägen från Idre mot Flötningen och riksgränsen var klar 1891. År 1928 kom
järnvägen till Idre via Västerdalarna. Ville man fortsätta till byarna och gårdarna utanför själva Idre by fick man dock vänta till 1920–1930-talen innan
det fanns farbara vägar (Henricson 2009). Det verkar dock inte ha hindrat
fjällturisterna. I Svenska Turistföreningens årsbok 1887 kan man läsa en artikel om bestigning av Städjan (Schenström 1887). I årsboken år 1891 tycker
Magnus Engzelius att det är intressantare att beskriva en färd till Njupeskär
eftersom ”en färd till Städjan så många gånger förr är beskrifven”. Denna tidiga
turistström gjorde att en pensionatsrörelse startades i Idre redan 1918 med
annex i Gränjåsvallen (Henricson 2009). År 1937 invigdes Grövelsjöns fjällstation och 1968 öppnade Idre Fjäll, eller Gränjesvålens Friluftsanläggningar
som det då hette, sina portar.
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Figur 3. Dalsvallen med igenväxande slåtteräng och stugor fotograferat från nordväst. Fotograf: Greger
Bennström.

Både skogsmarken och fjällterrängen är i allmänhet dåligt inventerade
vad gäller forn- och kulturlämningar. Inom eller i närheten av det aktuella
undersökningsområdet fanns endast tre fångstgropar, Idre 78:1-3, registrerade
i FMIS (figur 2). Ett mindre fångstgropsystem med fem gropar finns också
sydost om Gränjåsvallen (Idre 79:1) och nordväst om Sundbäcken finns en
blästplats (Idre 90:1). Annars ligger de flesta registrerade fornlämningarna
runt Idresjön. Runt sjöns stränder finns ett tjugotal platser med stenåldersfynd,
huvudsakligen upptäckta och dokumenterade av Ragnar Lannerbro, samt två
gravar i form av stensättningar (Idre 67:1-2).
Utredningsområdet passerar också strax väster om fäboden Dalsvallen.
Fäbodarna i Idre var oftast små enfamiljs- eller tvåfamiljsfäbodar. De flesta
av Idres fäbodar har uppkommit under 1800-talet men några kan spåras
till 1700-talet. Det gäller Nordanåtvallen, Synnaåtvallen och Livallen runt
Foskdalen, Nipvallen, Gränjåsvallen, Svens Foskdal och Gammelsätervallen
runt Städjan och Nipfjället samt troligen Gammelsätern och Nysäter söder
om Idre (Henricson 2009). Dalsvallen finns omnämnd första gången år 1825
då den intecknas för en skuld. Vid storskiftet på 1880-talet hade två familjer
varsin fäbod på vallen. På storskifteskartan (20-säa-28) finns de byggnader
som fortfarande står kvar på vallen inritade. Under 1900-talet var det familjen
Eriksson från Häggesundet som brukade vallen. Fäboddriften på Dalsvallen
upphörde 1960 och brukades därefter som fritidsställe (Henricson 2009). Vid
besöket 2014 gav Dalsvallen ett ganska övergivet intryck även om byggnaderna
var i relativt gott skick (figur 3).

Arkeologisk utredning – Idre Fjäll

7

Figur 4. Den sten- och blockrika terrängen utmed alternativ 1. Fotograf: Greger Bennström.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa fornlämningsförhållandena inom utredningsområdet. Utredningen ska dessutom bedöma risken
för under mark dold fornlämning. Vidare ska utredningen kunna lämna förslag på vilken typ av hänsyn som de påträffade lämningarna kräver. Resultatet
av utredningen ska kunna användas som underlag av arbetsföretagaren såväl
som av länsstyrelsen i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes vissa förberedande arkivstudier. FMIS
och Skogens Pärlor gicks igenom för att ta reda på vilka kända kulturhistoriska
lämningar som fanns inom utredningsområdet och i dess omedelbara närhet.
Vidare gjordes en översiktlig genomgång av historiska kartor för att kunna
identifiera eventuella kulturhistoriska lämningar eller strukturer som kunde
beröra utredningsområdet. Resultatet av dessa förberedande arkivstudier
användes sedan som underlag vid fältinventeringen.
Hela undersökningsområdet gicks av till fots. Först på ena sidan om den
planerade ledningssträckans centrumlinje åt ena hållet och sedan på den andra sidan åt andra hållet. Påträffade lämningar beskrevs och klassificerades
enligt Riksantikvarieämbetets praxis och rekommendationer. Lämningarna
mättes in med GPS kopplad till en handdator med underlagskartor. Redan
kända lämningar inom eller invid utredningsområdet besöktes för att säkerställa att position och beskrivning stämde. Om så inte var fallet gjordes nya
beskrivningar och/eller inmätningar. Lämningarna markerades i terrängen
med blågula fornlämningssnitslar.
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Genomförande
Fältarbetet utfördes under 5 dagar i augusti 2014 av en arkeolog från Dalarnas
museum. Den totala sträckan på utredningsområdet, med båda alternativen,
var ca 11 kilometer och omfattade 50 meter på var sida om ledningssträckans
centrumlinje. Alternativ 1 omfattade en helt ny, ca 3 kilometer lång, ledningsgata från Sundbäcken för att sedan ansluta och gå parallellt med befintlig
ledningsgata. Alternativ 2 innebar en breddning och viss rätning av den
befintliga ledningsgata mellan Idre Fjäll och Färntjärnarna, se figur 2.
Terrängen var ganska varierad. Sträckan från Idre Fjäll till förgreningen
av de båda alternativen bestod till största delen av kuperad moränmark med
sankstråk och myrmark. Vegetationen var mestadels tät barrskog. Terrängen
utmed den nya ledningsgatan, alternativ 1, var kuperad sten- och blockrik moränmark med myrmark emellan (figur 4). Här var stora områden produktionsskog med, ofta kraftigt, markberedda hyggen eller tallplanteringar. Utmed
alternativ 2 bestod terrängen också av kuperad moränmark med sankstråk
och myrmark. Vegetationen bestod av gles barrskog och tätare blandskog
varvat med markberedda hyggen/tallplanteringar. De kraftigt markberedda
områdena inventerades mer översiktligt då det inte var sannolikt att lämningar
kunde förväntas där.

Resultat
Totalt kunde fyra nya lämningar dokumenteras inom utredningsområdet.
Två färdvägar (nr 1 och 3) i form av stigar, en härd (nr 2) och ett vägmärke
bestående av en rösad stubbe (nr 4).
Stig nr 1 var synlig som en 0,3–0,4 meter bred gångstig, vilken var något
försänkt (0,1–0,2 meter) mot omgivande mark. Den var relativt tydlig utmed
den ca 190 meter långa sträcka i öst-västlig riktning som dokumenterades
(figur 5). Fortsättningen i öst, mot Dalsvallen, var otydlig och flera alternativa
sträckningar var möjliga. Även mot väster var stigen svår att följa, då marken
där var torrare och hårdare. Den dokumenterade sträckan är sannolikt rester
av en av stigar som har gått upp till Dalsvallen, se vidare under Tolkning.
Härden, nr 2, låg på en mindre moränknöl i myrmark och var 0,9x0,7 meter
(N-S) och 0,3 meter hög (figur 5). Den bestod av tio stycken 0,15–0,30 meter
stora stenar som låg hoplagda som en oval stenpackning (figur 6). Härden
var delvis överväxt med renlav samt lite ljung och bärris. Kol eller bränt trä
kunde därför inte iakttas vid inventeringstillfället.
Den andra stigen, nr 3, korsade en skogsbilväg och var synlig som en mer
eller mindre igenväxt 0,3 meter bred och 0,1–0,2 meter djup gångstig. Den
dokumenterade sträckan var ca 230 meter lång (N-S) (figur 7). Norr om skogsbilvägen följde den en stig som fanns markerad på fastighetskartan och gick
upp till Dalsvallen. Här fanns, utmed stigen flera 0,4 meter höga stubbar samt
en björk med bläckor på två sidor av stammen. På en av de något förmultnade stubbarna väster om stigen låg en 0,15 meter stor sten upplagd, nr 4, ett
vägmärke (figur 8). Söder om skogsbilvägen gick stigen att följa fram till den,
vid inventeringstillfället, strida bäcken Åskvitan. I bäcken kunde stockrester
från en spång eller bro iakttas. Det gick inte att sig över bäcken, men det såg
ut som om stigen fortsatte även söder om bäcken.
De tre fångstgroparna Idre 78:1–3 besöktes också då den östligaste, 78:1,
tangerade utredningsområdet (figur 9 och 10). Beskrivningarna och positionerna i FMIS stämde ganska bra och endast smärre justeringar behövde göras.
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Figur 5. Stigen (nr 1) och härden (nr 2) markerade med rött. Skala 1:5 000.

Figur 6. Härden nr 2 fotograferad uppifrån. Fotograf: Greger Bennström.
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Figur 7. Stigen (nr 3) och den rösade stubben (nr 4) markerade med rött. Skala 1:5 000.

Figur 8. Stigen nr 3 synlig som en svag försänkning i bärriset med den rösade stubben nr 4 i förgrunden
och ytterligare en stubbe bortom den. Fotograf: Greger Bennström.
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Figur 9. Fångstgroparna Idre 78:1-3. Groparnas placering i FMIS markerade med rosa och de nya
inmätningarna markerade med rött. Skala 1:5 000.

Figur 10. Fångstgropen Idre 78:1 fotograferad från norr. Fotograf: Greger Bennström.
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Figur 11. Stigarnas ungefärliga sträckning enligt generalstabskartan markerade med streckad orange.
De dokumenterade avsnitten markerade med rött. Skala 1:30 000.

Tolkning och utvärdering
De två stigarna nr 1 och 3 är rester efter de stigar som en gång gått mellan
Dalsvallen och de byar eller gårdar som brukat vallen. På kartan över skogsmarken till Idres skifteslag från 1894 (20-säa-64.5) ser man fyra stigar som går
ut från Dalsvallen. Två går åt nordost, en åt väster och en åt söder. Tyvärr ser
man inte var de olika stigarna har gått eftersom endast själva fäbodägan är
inritad. Men de två stigarna som är intressanta här, den åt väster och den åt
söder finns även med på generalstabskartan från 1921 (figur 11). Där ser man
att stigen åt väster har gått till Idre och den söderut till Häggesundet, med en
förgrening mot Sundbäcken. Dessa sträckor stämmer väl överens med de båda
dokumenterade stigarna. Stig nr 1 har fortsatt ca 500 meter åt västnordväst
innan den viker av åt sydväst ned mot Idre. Stig nr 3 har fortsatt norrut fram
till Dalsvallen, ungefär så som den inritade stigen på fastighetskartan. Söderut
har den, efter att ha passerat Åskvitan, fortsatt öster om Halvvägstjärnen och
väster om Vålåberget ned till Häggesundet. Intressant är också att notera att
Arkeologisk utredning – Idre Fjäll
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Halvvägstjärnen faktiskt ligger nästan exakt halvvägs mellan Häggesundet
och Dalsvallen. Fågelvägen skiljer det bara ca 100 meter. Den rösade stubben
(nr 4) har sannolikt, tillsammans med de övriga stubbarna utan upplagda
stenar, varit till för att sommartid visa var stigen går. Exempel på rösade
stubbar utmed en fäbodstig har också påträffats sydväst om Givarsbodarna
i Boda socken, Rättvik (Jensen 2007).
Härden (nr 2) är något mer svårtolkad. Det gick inte att se några spår
efter en eventuell byggnad, så det rör sig troligen om en härd i det fria. Med
tanke på närheten till Dalsvallen är det inte orimligt att tänka sig ett samband. Under dagen vallades djuren ute på skogen för att beta. Mitt på dagen
vilade man tillsammans med djuren på en lämplig plats, i Dalarna ofta kallat
vilhol eller ståndhol. Där gjorde man ofta upp en eld för att med röken jaga
bort mygg och broms och kanske också koka lite kaffe. Precis som den här
aktuella härden är dessa vilhol ofta belägna på moränknölar i myrmark. Det
kan inte heller uteslutas att härden bör placeras i en samisk kontext. Just de
stenfyllda härdarna är vanliga inom det samiska kulturområdet (Wennstedt
Edvinger & Winka 2001). Att härden delvis var överväxt av renlav och stenarna var beväxta med kartlav visar att det var länge sedan härden anlades
och användes. De tre fångstgroparna har sannolikt använt för att fånga älg.
Metoden med att fånga vilt som älg och ren i fångstgropar har använts från
stenåldern och långt fram i modern tid. Fångstgropar för jakt av älg förbjöds
år 1865. Det är möjligt att det kan finnas fler fångstgropar längre västerut så
att de bildar ett sammanhängande system. Det hamnade dock långt utanför
utredningsområdet och undersöktes därför inte.
Den ovala härden med stenpackning (nr 2) har bedömts som fornlämning
enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer. De båda stigarna (nr 1
och 3) är ställvis hålvägsartade och hör samman med en fäbod, Dalsvallen,
vilken kan beläggas före år 1850. Därför har stigarna också de bedömts som
fornlämningar. Även om det kanske inte är lika självklart som i fallet med
härden. Det samma gäller för den rösade stubben (nr 4). Fångstgropar och
fångstgropssystem bedöms generellt som fornlämningar. Undantagen är om
de kan antas tillkommit efter år 1850. De här aktuella fångstgroparna var sedan tidigare bedömda som fornlämningar och det finns ingen anledning att
ändra den bedömningen. Inga tecken på under mark dolda lämningar, t.ex.
stenåldersboplatser, kunde iakttas inom utredningsområdet.
De påträffade lämningarna mättes in med GPS kopplad till en handdator
med underlagskartor och märktes ut i terrängen med blågula snitslar. De
båda stigarna går tvärs över det 100 meter breda utredningsområdet. Härden
och den rösade stubben samt fångstgropen (Idre 78:1) är små punktobjekt.
Dalarnas museum gör därför bedömningen att det bör vara relativt enkelt att
planera placeringen av ledningsstolpar så att dessa lämningar inte skadas.
Ledningsstolparna bör inte placeras närmare än 10 meter från lämningens
ytterkant. Vid avverkning runt stigen nr 3 bör träden kapas så nära marken
som möjligt för att de nya stubbarna inte ska förväxlas med de ca 0,4 meter
höga äldre stubbarna som står utmed stigen. Alternativt att träden närmast
stigen kapas som kulturstubbar (1,3 meter) eller högstubbar.
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Måluppfyllelse
•
•
•
•

Fornlämningsförhållandena inom utredningsområdet har utretts.
Risken för under mark dolda fornlämningar har bedömts.
Förslag på vilken typ av hänsyn som krävs för de påträffade lämningarna
har redovisats.
Utredningens resultat bör kunna användas som underlag av arbetsföretagaren såväl som av länsstyrelsen i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Sammanfattning
I augusti 2014 gjorde Dalarnas museum en arkeologisk utredning med anledning av att Fortum Distribution planerade en ombyggnation och nybyggnation
av en luftburen kraftledning. Utredningsområdet omfattade två alternativa
sträckor mellan Idre Fjäll och befintlig kraftledning norr om Idresjön. Syftet
med utredningen var att fastställa fornlämningsförhållandena inom det 100
meter breda och totalt 11 kilometer långa utredningsområdet. Under fältinventeringen kunde fyra nya lämningar dokumenteras. Lämningarna bestod av
två fäbodstigar, en härd och ett vägmärke i form av en rösad stubbe. Dessutom
tangerade utredningsområdet en sedan tidigare dokumenterad fångstgrop.
De två dokumenterade stigarna har gått mellan Dalsvallen och de gårdar som
brukat vallen. Den rösade stubben stod utmed den ena av stigarna. Härden
kan även den ha samband med fäboddriften vid Dalsvallen, men kan också
ha samiskt ursprung. Samtliga lämningar bedömdes som fornlämningar.
Lämningarna mättes in med GPS och märktes ut med snitslar. Dalarnas museum bedömde att det bör gå att planera ledningsstolparnas placering så att
skador på lämningarna undviks.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 58 digital foton, shape-filer och
fältanteckningar förvaras på Dalarnas museum.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag från Vägkartan med utredningsområdet markerat med lila.
Skala 1:100 000.
Figur 2. Utdrag från fastighetskartan med utredningsområdet markerat med
lila samt de nedan nämnda lämningarna markerade med rosa och respektive nummer. Skala 1:50 000.
Figur 3. Dalsvallen med igenväxande slåtteräng och stugor fotograferat från
nordväst. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 4. Den sten- och blockrika terrängen utmed alternativ 1. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 5. Stigen (nr 1) och härden (nr 2) markerade med rött. Skala 1:5 000.
Figur 6. Härden nr 2 fotograferad uppifrån. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 7. Stigen (nr 3) och den rösade stubben (nr 4) markerade med rött. Skala
1:5 000.
Figur 8. Stigen nr 3 synlig som en svag försänkning i bärriset med den rösade
stubben nr 4 i förgrunden och ytterligare en stubbe bortom den. Fotograf:
Greger Bennström.
Figur 9. Fångstgroparna Idre 78:1-3. Groparnas placering i FMIS markerade
med rosa och de nya inmätningarna markerade med rött. Skala 1:5 000.
Figur 10. Fångstgropen Idre 78:1 fotograferad från norr. Fotograf: Greger
Bennström.
Figur 11. Stigarnas ungefärliga sträckning enligt generalstabskartan markerade med streckad orange. De dokumenterade avsnitten markerade med
rött. Skala 1:30 000.
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Lämningar

Bilaga 1

Nyregistrerade lämningar
1

Fäbodstig, del av, ca 190 m l (Ö-V), 0,3-0,4 m
br och 0,1-0,2 m dj. Synlig som en smal, ställvis
hålvägsartad gångstig. Flera otydliga alternativ
som fortsätter till Dalsvallen, oklart hur långt
stigen fortsätter åt V. Den här aktuella sträckningen stämmer väl överens med sträckningen
mellan Dalsvallen och Idre på generalstabskartan. Flack moränmark och myrmark. Skogsmark, gles barrskog.
Fornlämning

2

Härd, oval, 0,9x0,7 m (N-S) och 0,3 m h, med
stenpackning bestående av tio 0,15-0,30 m
stora stenar. Mindre moränknöl i myrmark.
Skogsmark, gles barrskog. 35 m SSV om kraftledningsstolpe (nr 69).
Fornlämning

3

Fäbodstig, del av, ca 230 m l (N-S), 0,3 m br och
0,1-0,2 m dj. Synlig som en mer eller mindre
igenväxt, ställvis hålvägsartad, gångstig. I norra
delen flera 0,4 m h stubbar utmed stigen (se även
nr 4) samt en björk med bläckor på två sidor. I
södra änden stockrester efter bro eller spång
synliga i ån. P.g.a. högt vattenflöde kunde stigen inte följas vidare åt söder. Åt norr fortsätter
stigen minst ett hundratal meter, troligen ända
till Dalsvallen. Den här aktuella sträckningen
stämmer väl överens med sträckningen mellan
Dalsvallen och Häggesundet på generalstabskartan. Kuperad moränmark och myrmark.
Skogsmark, tallskog.
Fornlämning

4

Rösad stubbe 0,40 m h och 0,25 m diam, något
förmultnad. På stubben är en trekantig sten,
0,15 m stor. Ligger invid nr 3. SV-sluttande
moränmark. Skogsmark, tallskog.
Fornlämning

Lämningar i FMIS
RAÄ-nr Idre 78:1.

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1,4 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,4 m (N-S) och 0,2 m
dj. Oregelbunden vall kring kanten, 1,5-2 m br
och 0,2 m h. Beväxt med fem tallar och några
småbjörkar samt tre stubbar.
Fornlämning

RAÄ-nr Idre 78:2

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1,1 m dj. Rektangulärt bottenplan 1,2x0,4 m (SSÖ-NNV) och
0,2 m dj. Vall kring kanten, 1,5-2 m br och 0,2
m h. Beväxt med två tallar samt två stubbar.
Ny position.
Fornlämning

RAÄ-nr Idre 78:3.

Fångstgrop, rund, 3,5 m diam och 1,2 m dj. Vall
kring kanten, 1-1,5 m br och 0,2 m h. Rektangulärt bottenplan 1,2x0,5 m (SSÖ-NNV) och 0,2
m dj. Beväxt med två tallar och en stubbe. Ny
position.
Fornlämning
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