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Inledning
Dalarnas museum fick våren 2017 en förfrågan från Naturvårdsenheten vid
Länsstyrelsen i Dalarnas län att göra en mindre inventering vid Rösstjärnen
i Rättviks socken och kommun. Anledning var att ett naturreservat
planerades i området och att man då upptäckt misstänkta kulturlämningar.
Rösstjärnen är förbunden med Gärdsjön i norr och med Österängsån i
söder och ligger inom Nedre Gärdsjös ägor, se figur 1. Det fanns inga forn‐
eller kulturlämningar registrerade sedan tidigare i FMIS eller Skogens
Pärlor.

Syfte
Syftet med inventeringen var att inventera och dokumentera eventuella
kulturlämningar i området mellan Rösstjärnen och Österängsån. Om
kulturlämningar påträffades skulle dessa fotograferas, mätas in och tolkas.
Det skulle också lämnas förslag på hur eventuella kulturlämningar inom
området skulle kunna skötas.

Metod
Fältinventeringen innebar att båda sidorna om Rösstjärnens utlopp till
Österängsån gicks över till fots. Påträffade lämningar dokumenterades
enligt Riksantikvarieämbetets praxis och rekommendationer. Lämningarna
fotograferades och mättes in med GPS kopplad till en handdator med
underlagskarta. En översiktlig genomgång av historiskt kartmaterial
gjordes i anslutning till fältarbetet. Påträffade lämningar rapporterades till
FMIS på Riksantikvarieämbetets webblankett.

Resultat
Två stycken kulturlämningar påträffades inom området, en
dammanläggning och en stig. Dessutom dokumenterades den stenvalvsbro
som går över Österängsån vid Rösstjärnens utlopp i ån, se figur 2.
Dammanläggningen bestod av ett utskov med gjutna fundament på
båda sidorna. Fundamenten är ca 2 meter långa (VNV‐OSO) och 1,5 meter
höga. Mellan fundamenten är en konstruktion av järnbalkar för
dammluckor. Möjligen har ytterligare ett utskov eller skibord funnits direkt
nordnordost om de befintliga fundamenten. Direkt uppströms (OSO) om
utskovet är en gjuten platta ca 5x2 meter (NNO‐SSV) med tre stockar
liggande ovanpå varandra i den östsydöstra kanten och sedan en låg platå
av sten 7x6 meter (NNO‐SSV) och 0,2 meter hög. Vattnet verkar ha brutit
ny väg direkt norr om dammkonstruktionen eller helt spolat bort
eventuella konstruktioner som funnits där. Inga dammvallar har behövts
utan dammkonstruktionen har helt stängt den branta åravinen. På den
norra stranden finns två mindre täktgropar samt en stig uppför den branta
sluttningen. Stigen är ca 30 meter lång och 0,4 m djup, flackt V‐formad, ca
0,2 meter bred i botten och intill 1 meter i överkant. På södra stranden är ett

sandtag med anslutande väg. Både själva lämningarna och närområdet var
mycket svårdokumenterat och svåröverskådligt på grund av ett flertal
kullfallna träd. Stenvalvsbron som går över Österängsån ligger utanför det
egentliga utredningsområdet och beskrivs därför inte vidare här, men
dokumenterades för anmälan till FMIS.
Kartstudierna visar att något fanns på platsen för den nuvarande
fördämningen redan 1828. På storskifteskartan över Nedre Gärdsjös inägor
från 1828 (U40‐15:1) är en rektangel ritad utan närmare förklaring, se figur
3. På storskifteskartan över Rättviks sockens skogsmark från 1828 (U40‐
1:12) finns en stjärnliknande figur. På den ekonomiska kartan från 1967
(J133‐14f1d69) är fördämningen och stigen är inritade.

Tolkning och slutsatser
1828 fanns det troligen en kvarn på platsen för fördämningen. Övriga
kvarnar vid Enskvarn och Årängsån är dock ritade som byggnader på
skifteskartan (U40‐15:1), medan den här aktuella endast är ritad som en
ofylld rektangel. På kartan över skogsmarken (U40‐1:12) är platsen
markerad en stjärna vilket på de andra platserna är liktydigt med kvarn.
Platsen hade också ett ganska bra läge vid den gamla vägen mellan Gärdsjö
och Rättvik. Den väl upptrampade stigen i branten ned mot fördämningen
visar också att det är mot den gamla vägen man har rört sig. Den nya,
nuvarande vägen öster om Rösstjärnen är anlagd någon gång före 1913 då
den finns på generalstabskartan (J243‐103‐1).
Senare, troligen under 1940‐talet, har den äldre kvarnkonstruktionen
eller resterna av den ersatts med en modern standardiserad
dammkonstruktion med betongfundament och järnbalkar. Inga tydliga
lämningar efter en äldre kvarn kunde iakttas på platsen vid
inventeringstillfället. Syftet med nya fördämningen har troligen varit att
reglera vattenflödet från Rösstjärnen och Gärdsjön till Österängsån. Det
kan även tidigare ha varit önskvärt att reglera vattenflödet då Nedre
Gärdsjö har haft slåtterängar med lador utmed Österängsån (U40‐15:1).
Utloppet från Rösstjärnen fram till fördämningen är mycket bredare än
nedströms. Strandkanterna är också jämna och djupt nedskurna i de
omgivande sandmoränplatåerna, vilket ger intryck av att de skulle vara
grävda. Det kunde dock inte iakttas några tecken på mänsklig påverkan
eller några konstruktioner uppströms fördämningen, varför denna del av
utloppet troligen endast har påverkats av det uppdämda vattnet.
Beträffande skötsel av lämningen vore det önskvärt att de nedfallna träd
som i dag nästan helt täcker fundamenten med dammöppningen och ligger
över stigen avlägsnades. I övrigt görs bedömningen att det inte behövs
några särskilda skötselåtgärder.

Sammanfattning
I samband med att ett naturreservat planerades vid Rösstjärnen i Rättviks
socken och kommun gjorde Dalarnas museum en mindre kulturhistorisk

utredning av området. Utredningen visade att det fanns en raserad
dammkonstruktion i Rösstjärnens utlopp mot Österängsån. Konstruktionen
var av modernare slag med gjutna fundament och järnbalkar. En
översiktlig studie av historiskt kartmaterial visade att det under 1800‐talet
troligen funnits en kvarn på samma plats. I anslutning till
fördämningen/kvarnplatsen fanns även en hålvägsartad stig. En
stenvalvsbro utanför utredningsområdet, där gamla vägen mellan Gärdsjö
och Rättvik passerar Österängsån, dokumenterades för anmälan till FMIS.
Förutom att ta bort de träd som ligger över lämningarna behövs inte några
särskilda skötselåtgärder.
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Bilagor
Figur 1. Översiktskarta skala 1:10 000
Figur 2. Karta över dokumenterade lämningar skala 1:1 000.
Figur 3. Historisk karta skala 1:1 000.
Figur 4‐6. Fotografier på lämningarna.
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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:10 000.

F
ng
Ste
nv

alv
s

bro

Gamla

v ägen

s ån

Fördämning

Gä r d

ä
ter

sjö-R

Ös

ättvik

Stig

0

10

20

40 Meter

Figur 2. Karta med de dokumeterade lämningarna markerade med rosa.
Observera att vattenflödet mellan fördämningen och Österängsån i verkligheten går
ca 10 meter längre norrut, jämför figur 3. Skala 1:1 000.
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Figur 3. Storskifteskartan från 1828 rektifiread mot fastighetskartan. Skala 1:1 000.

Figur 4. Fundamenten till utskovet skymtar under granen. Fotograferat från NV.
Fotograf: Greger Bennström.

Figur 5. Stenplatån direkt uppströms utskovet fotograferat från SO. Fotograf:
Greger Bennström.

Figur 6. Den hålvägsartade stigen i anslutning till fördämningen fotograferad
från NO. Fotograf: Greger Bennström

