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Varmt	välkommen	till	Dalarnas	fjällvärd.	En	värld	med	källor	som	alla	ligger	i	eller	i	
anslutning	till	den	gyllenröda	Dalsandstenen.	Denna	bergart	är	uppbyggd	av	en	sand	
som	avsatts	vid	eller	i	havet,	en	sand	som	gör	moränen	i	området	mycket	genomsläpplig.	
Men	samtidigt	som	den	skapar	rikliga	källflöden	under	årets	alla	månader,	så	bidrar	den	
också	till	en	relativt	mineralfattig	vattenkemi.	Detta	är	dock	inget	som	hejdar	
växtligheten,	då	den	med	sin	finurliga	anpassningsförmåga	skapat	en	vacker	och	riklig	
grönska,	såväl	över	som	under	vattenytan.		

Dag	1	blir	till	mångt	och	mycket	en	resdag	men	landskapet	vi	far	igenom	är	vackert.	Vi,	
liksom	Linné,	reser	längs	Västerdalälven	och	de	iakttagelser	som	han	nedtecknade	i	sin	
dagbok	augusti	1734	kommer	att	jämföras	med	det	vi	kan	se	idag.		

Dag	2	kommer	vi	att	ägna	åt	Sälenbyn	och	källorna	uppe	i	Tandådalen	och	Närådalen.		

Dag	3	reser	vi	genom	det	vackra	Älvdalen.	

Exkursionsguiden	har	huvudsakligen	sammanställts	av	Magdalena	Thorsbrink	vilken	
också	bidragit	med	bilderna	i	guiden.	Anna‐Karin	Anderson	har	sammanställt	avsnitten	
om	Olnispagården	och	Hedbodarnas	fäbod.	Sammanställningen	om	ortsnamn	har	gjorts	
av	Anders	Damberg,	

Som	ett	komplement	till	guiden	finns	bonusläsning	i	form	av	en	samling	texter	hämtade	
från	olika	webbsidor.	

Välkommen	på	exkursionen.	En	resa	längs	vattnets	och	Linnés	väg	fast	i	omvänd	
riktning,	en	resa	till	Dalälvens	ursprung	och	källorna.	Låt	resan	börja!	

/Exkursionsledarna	Anna‐Karin,	Magdalena,	Kajsa	och	Birgitta	

	

	

	

Österdalälven	vid	Älvdalen.
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Dag	1	fredag	22	augusti	

14.00	Avresa	från	Borlänge	(Tåg	från	Stockholm	13.36	Gävle	13.46)	

14.30	Avresa	från	Djurås,	Information,	utdelning	av	guider,		

Tur	genom	Dala‐Floda	med	guidning	av	Kjell	Eriksson	

15.30‐16.00		Fikastopp	Dala‐Järna	

Bussguidning	om	Linné	av	Birgitta	Berggren	

18.00	Ankomst	Sälen,	Inkvartering	

19.00	Middag	Sälsätern	och	därefter	Årsmöte	på	Sälsätern		

	

Dag	2,	lördag	23	augusti	

7.30	Frukost	

8.30	Avresa	

8.45	Besök	Tandådalens	källor		

10.00‐10.30	Fika	vid	bussen	

Fortsatt	besök	vid	Tandådalens	källor	

12.00	Lunch	och	guidning	vid	Olnispagården	

13.30	Guidning	om	Sälens	vattenförsörjning	

Busstur	runt	fjällmassivet	via	Görälvsdalen	och	Närådalen					 	

15.30	Fika	

Besök	vid	Närådalens	källor	

Eventuellt	bonusstopp	vid	Färdkällan	 	 	 	 	

19.00	Middag	på	Olarsgården	med	efterföljande	filmvisning	av	Markens	öga	av	Kurt	Skoog	

	

söndag	24	augusti	

8.00	Utcheckning	och	avresa	från	Olarsgården	

8.30	Avresa	från	Sälsätern	

Besök	vid	Hedbodarnas	fäbod	inkl	förmiddagsfika	

Eventuellt	besök	vid	surbrunnskälla	i	Älvdalen	

11.45‐12.45	Lunch	i	Älvdalen	

15.00	Återkomst	Djurås	(Tåg	avgår	15.36)	

15.30	Återkomst	Borlänge	(Tåg	mot	Stockholm	15.56	Gävle	15.56)	
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KARTA	över	färdrutt	

	

1. Borlänge	resecentrum	
2. Djurås	långtidsparkering	och	tågstation	
3. Dala	Floda	
4. Dala	Järna	
5. Sälen	byn	
6. Sälsätern	och	Olarsgården	
7. Tandådalens	källor	
8. Nya	vattentäkten	Sälen	
9. Rotökällans	källbäck	
10. Näråkällan	
11. Färdkällan	
12. Hedbodarna	
13. 	Surbrunnskälla	vid	Älvdalen	

	
	
Vid	frågor	under	resan	kontakta	gärna	
Anna‐Karin	Andersson	070‐6751297	eller	
Magdalena	Thorsbrink	070‐6689265		alt	070‐6048188	
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Deltagarförteckning	
Ann‐Catrine	Norrström	
Hans	Wikström	
Susanne	Pentelius	
Monica	Löwén	
Anders	Eriksson	
Marit	Göransson	
Ann‐Marie	Nilsson	
Anders	Hult	
Yvonne	Johansson	
Torgny	von	Wachenfeldt	
Elma	von	Wachenfeldt	
Chester	Svensson	
Bo	Leander	
Börje	Bergman	
Lena	Bergman	
Sten	Eriksson	
Lena	Eriksson	
Per	Olov	Nilsson	
Anna	Lena	Nilsson	
Jan	Olof	Skifte	
Roland	Bengtsson		
Anders	Damberg	
Ulla‐Britt	Tillman	
Annika	Nilsson	
Petra	Hagström	
Olle	Wahlberg	
Kerstin	Wahlberg	
Kjell	Ericson		
Eva	Björklund	
Lars‐Göran	Svensson	
Göran	Härnulv	
Ingela	Härnulv	
Sten‐Åke	Petersson	
Bosse	Olofsson	
Gert	Knutsson	
Ulla	Knutsson	
Kurt	Skoog	
Lasse	Nilsson	
Ann	Nilsson	
Olof	Larsson	
Tage	Eriksson	
Harry	Andersson	
Gunnar	Wiklander	
Anna‐Karin	Andersson	
Magdalena	Thorsbrink	
Kajsa	Bovin	
Birgitta	Berggren	
Sofia	Lloyd		
Henric	Peters	Cederberg		
Kerstin	Paulsson	
Lars	Paulsson	
Göran	Hansson	
Karin	Blombergsson	
Jerker	Perers	
Lena	Perers	
Torbjörn	Svensson	
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Dala	Järna		

Första	stoppet	gör	vi	för	fika	i	Dala	Järna.	Denna	byggd	har	fått	sitt	namn	från	den	
järnbrytning	av	sjö‐	och	myrmalm	som	skett	här.	I	trakten	har	det	funnits	tre	olika	bruk;	
Snöå	bruk,	Andersfors	bruk	och	Erikfors	bruk	vilka	finns	symboliserade	i	vapnet	för	
Dala‐Järna	socken.	En	annan	väl	använd	symbol	är	järnbäraren.	

I	Linnés	Dalaresa	finns	beskrivet	ett	besök	vid	en	surbrunnskälla.	Denna	källa	tros	vara	
den	trefaldighetskälla	som	finns	omnämnd	i	hembyggdsföreningens	guide:	Forminnen	i	
Järna.	Med	hjälp	av	lokalbeskrivningen	i	denna	text	har	källans	ungefärliga	läge	
lokaliserats	till	den	bäckfåra	som	går	jämte	dikeskanten	vid	åkrarna	strax	väster	om	
Myrbacka.	Då	inget	större	punktutflöde	har	identifierats	och	platsen	är	relativt	snårig	
med	ett	lufthav	fyllt	av	mygg,	så	kommer	vi	inte	besöka	platsen	under	exkursionen.	

	



8	
	

Linnés	Dalaresa.		

Då	Linné	var	endast	27	år	gammal	gav	han	sig	av	på	sin	resa	i	Dalarna.	Resan	bekostades	
av	den	nytillträdde	landshövdingen	Nils	Reuterholm	och	hade	syften	som	var	både	
ekonomiska	och	vetenskapliga.	Sverige	var	i	en	ekonomisk	kris	och	det	var	nödvändigt	
att	ta	reda	på	vilka	naturtillgångar	som	fanns	att	tillgå	i	landet	liksom	vilka	resurser	och	
kunskaper	som	fanns	bland	människorna	ute	i	bygden.		

Resan	genomfördes	den	3	juli	–	17	augusti	år	1734	och	utgick	ifrån	Falun	varifrån	man	
reste	norrut	upp	till	Idre	för	att	sedan	resa	tillbaka	söderut	igen	men	denna	gång	i	en	
mer	västlig	bana.	Resesällskapet	bestod	av	8	personer	inklusive	Linné	själv.	Det	var	en	
grupp	i	vilken	alla	hade	sina	specialiteter	inom	geografi,	mineralogi,	botanik,	zoologi,	
fysik,	domestik	och	ekonomi.		

Resan	gjordes	till	häst	och	med	båt	och	följde	de	vägar	och	transportleder	som	fanns	
tillgängliga.	Man	slog	läger	på	33	platser	ofta	i	prästgårdar.	

Under	resan	gjordes	iakttagelser	om	landskapet,	mineraler,	jordbruk,	ekonomi,	seder	
och	bruk.	Iakttagelser	som	man	vid	dagens	slut	samlades	för	att	redogöra	för	varandra	
varefter	Linné	dikterade	vad	som	skulle	nedskrivas.	Fynden	av	växter	och	djur	kom	bl	a	
att	resultera	i	långa	listor	med	namn.	Namn	som	ofta	också	åtföljdes	av	kommentarer	
från	Linné	och	för	vissa	av	dem	så	utförligt	utformade	att	det	kallades	för	en	diagnos,	en	
beskrivning	vilken	tar	upp	vad	som	är	karakteristiskt	för	växten	eller	djuret.	Fynden	av	
mineraler	blev	en	skildring	i	sig	själv	och	nedtecknades	utöver	i	Dalaresan	mer	fördjupat	
i	skriften	Bergslagsresan.	

Referens:	Berggren,	B.	och	Wikström,	M.,	2007,	Linnés	dalaresa	–	Fälthandbok.	Alla	
Tiders	teknik,	Falu	kommun	2007.	168	sid.	

	

	
Kartan	över	Linnés	Dalaresa.
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Källbeskrivningar	Sälenfjällen	

Tandådalen	

Orrlidenkällorna	(källa	1‐4	i	kartan	över	Tandådalen)	inklusive	Jens‐Brittakällan	är	4	st	
rikligt	flödande	källor	som	alla	ligger	nära	varandra	på	samma	nivå	i	terrängen.	De	
upptäcktes	i	samband	med	grundvattenkarteringen	och	som	stöd	i	förståelsen	av	
geologin	har	Brunnsarkivets	jorddjupsuppgifter	tillsammans	berggrundkartan	och	en	i	
området	utförd	tyngdkraftsmätning	gett	värdefull	information.	

	

Karta	över	de	källor	som	vi	besöker	i	Tandådalen	inklusive	jordartskartan	från	SGU.	

	

Besöksmål	nr	1	i	
Tandådalen	

Jens‐	
Brittakällan	

N	 6785444	
E	 391586	
Geologisk	miljö	 Morän	
Flöde	(l/s)	 3‐10	l/s	
Temperatur	(c)	 4,5		
Konduktivitet	(mS)	 5	
	

Jens	Brittakällan	har	tidigare	använts	som	vattentäkt.	Dock	vet	vi	inte	hur	många	hushåll	
som	fått	sitt	vatten	härifrån	och	ej	heller	när	man	övergav	den.	

En	kortare	historia	har	vi	funnit	med	anknytning	till	källans	namn.	Den	säger	att	Jens	
Britta	egentligen	hette	Britta‐Lisa	Jensdotter.	Hon	levde	mellan	åren	1847	och	1927	i	
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Rörbäcksnäs.	Hon	visste	mycket	om	djur	och	deras	sjukdomar	och	hon	räddade	livet	på	
många	husdjur.	Hon	trodde	även	på	småfolket	och	trolldom	och	kunde	även	varsla	om	
när	någon	skulle	avlida.		

Referens	rörande	Jens‐Brittakällan:	Öfre	Gäldet	2/89.	Text	hittad	via	webbsidan	
http://www.visf.com/	

	

	

Besöksmål	nr	2	i	
Tandådalen	

Orrliden	2	

N	 6785429	
E	 391674	
Geologisk	miljö	 Morän	
Flöde	(l/s)	 0,5‐3	l/s	
Temperatur	(c)	 4,5		
Konduktivitet	(mS)	 5	
	

	

	

	

Besöksmål	nr	3	i	
Tandådalen	

Orrliden	

N	 6785439	
E	 391696	
Geologisk	miljö	 Morän	
Flöde	(l/s)	 3‐10	l/s	
Temperatur	(c)	 4,5		
Konduktivitet	(mS)	 6	
	

	

	

	

Besöksmål	nr	4	i	
Tandådalen	

Orrliden	3	

N	 6785418	
E	 391727	
Geologisk	miljö	 Morän	
Flöde	(l/s)	 0,5‐3	l/s	
Temperatur	(c)	 4,5		
Konduktivitet	(mS)	 6	
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Nästa plats vi besöker är källorna strax norr om den Styggraven (numrerade 5-6 i kartan över 
Tandådalen). Platsens morfologi tyder på att dessa källor går fram i gamla erosionsrännor 
skapade vid isavsmältningen. Vi tror vidare att de deformationszoner som finns tolkade 
berggrundskartan kan vara bidragande till utströmningen av vatten. Även i själva Styggraven 
finns en källa men då denna ligger i en ravin med relativt branta sidor så besöker vi ej denna 
under exkursionen. 
	

Besöksmål	nr	5	i	
Tandådalen	

Styggravenkällan	
2	

N	 6786040	
E	 390112	
Geologisk	miljö	 Morän	
Flöde	(l/s)	 3‐10	l/s	
Temperatur	(c)	 3,6		
pH	 6,2	
Konduktivitet	(mS)	 1,3	
	

Närådalen		

Närådalen	är	ett	förhållandevis	oexploaterat	område	av	Sälenfjällen.	Dess	östra	delar	är	
skyddat	genom	naturreservatet	Norra	Transtrandsfjällen.	Delar	av	samma	naturreservat	
är	också	skyddat	genom	N2000‐skydd.	

Geologin	utgörs	huvudsakligen	av	sandig	morän.	Stora	ytor	utgörs	vidare	av	torvtäckt	
morän	i	vilka	det	finns	ett	flertal	stora	källutflöden.	Lite	är	känt	om	moränens	mäktighet	
och	om	det	eventuellt	finns	sorterade	sediment	på	djupet	liksom	det	finns	i	de	
omkringliggande	dalarna.	

De	nya	laserscannade	höjddata	som	finns	att	erhålla	från	Lantmäteriverket	har	i	hög	
grad	bidragit	till	nya	möjligheter	att	hitta	källutflöden	framförallt	ute	i	myrmarker	och	
så	även	här	i	Närådalen.	

	

Källa	 Näråkällan	
N	 6788395	
E	 385361	
Geologisk	miljö	 Morän	
Flöde	(l/s)	 3‐10	l/s	
Temperatur	(c)	 5,2		
pH	 6,81	
Konduktivitet	
(mS/m)	

3,56	
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Jordartskarta	samt	bild	med	lasercannade	höjddata	över	Närådalen.	

Färdkällan	

Färdkällan	ligger	nära	vägen	och	vi	tror	att	den	som	namnet	avslöjar	varit	använd	av	
förbipasserande	vid	färder	över	fjället.	Bedömningen	är	att	vattenutflödet	i	huvudsak	
kommer	från	den	uppspruckna	dalasandstenen.	

	

Källa	 Färdkällan	
N	 6783364	
E	 396955	
Geologisk	miljö	 Dalasandstenen
Flöde	(l/s)	 >10	l/s		
Temperatur	(c)	 4,1	
pH	 	
Konduktivitet	
(mS/m)	

8	

	

Bilden	visar	det	stora	vårflödet	från	källan	
i	juni	2014.	
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Olnispagården			

Transtrands	Hembygdsgård,	Olnispa	ligger	naturskönt	i	byn	Västra	Sälen	vid	
Västerdalälven.	Gårdsplatsen,	som	är	ursprunglig,	är	omgiven	av	åker	och	äng.	Vid	
Västerdalälven	finns	båthus.	Älven	var	en	viktig	förbindelseled	med	omvärlden.	

Transtrands	hembygdsförening	bildades	år	1922	och	började	genast	rikta	blickarna	mot	
Olnispagården	som	en	lämplig	hembygdsgård.	Drygt	tjugo	år	senare,	donerades	gården	
till	Transtrands	jordägande	sockenmän,	som	inledde	en	restaurering	av	den	gamla	
gården.	Den	invigdes	till	hembygdsgård	1947	och	blev	förklarad	som	byggnadsminne	år	
1967.	

Olnispagården	har	en	historia	som	går	tillbaka	till	1500‐talet	och	den	beboddes	in	till	
trettonde	led	av	samma	släkt	fram	till	1945.	Av	1500‐talets	gård	återstår	förmodligen	
endast	några	stockar	i	parstugans	östra	vägg.	De	flesta	av	gårdens	byggnader	är	
uppförda	under	1800‐talet.	Gårdens	byggnader	bildar	en	sluten	fyrkant	runt	gårdstunet.	
Den	kringbyggda	gården	ger	skydd	mot	ett	bistert	klimat,	mot	vilda	djur,	allehanda	
oknytt	och	naturkrafter.	

Smedjan	och	torkstugan	placerades,	på	grund	av	eldfaran,	alltid	utanför	gårdsfyrkanten.	
Härbret	där	värdeföremål,	säd	och	matförråd	inrymdes	hade	samma	säkra	placering.	

Till	gården	hörde	även	ett	antal	hölador	ute	i	markerna	och	ett	båthus.	

Gården	är	förknippad	med	Gustaf	Eriksson	Vasas	flykt	mot	Norge	på	1520‐talet.	Enligt	
traditionen	var	det	här	han	upphanns	av	de	utsända	skidlöparna	och	förmåddes	att	
vända	tillbaka.	

	
Olnispa	bystuga.	Foto	från	malung‐salen.se	

En	ny	epok	i	Transtrands	hembygdsförenings	historia,	inleddes	då	Olnispa	bystuga	år	
1999,	invigdes	som	ett	resultat	av	ett	EU‐projekt	med	bland	andra,	hembygds‐
föreningen,	Transtrands	jordägande	sockenmän	och	Malung‐Sälens	kommun.							
Bystugan	erbjuder	möjligheter	av	olika	slag,	som	festlokal,	för	brödbakning,	kurs‐	och	
föreningsverksamhet,	utställningar	med	mera.	 
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Sälens	vattenförsörjning		

Inklusive	fakta	om	hur	källor	används	i	vattenförsörjningen	idag	(En	del	fakta	om	detta	
finns	i	material	vi	fått	ifrån	Jan	LarsPers	på	länsstyrelsen)		

Totalt	i	Malung	Sälens	kommun	finns	idag	runt	20	allmänna	vattentäkter.	Fyra	av	dessa	
är	belägna	i	det	område	som	vi	kommer	röra	oss	inom	uppe	i	Sälenfjällen	(Sälenbyn,	
Sälfjällstangen,	Tandådalen	och	Stöten).		

Närmare	27	%	av	befolkningen	inom	kommunen	har	vatten	från	en	enskild	brunn.	Vid	
samtal	som	fördes	i	samband	med	fältarbetet	inom	grundvattenkarteringen	med	boende	
längs	med	Västerdalälven	framgick	att	en	stor	del	av	hushållen	med	egen	brunn	fick	sitt	
vatten	från	mindre	källor	längs	med	dalgångens	sidor.	

Sälenbyns	allmänna	vattentäkt	producerar	idag	ca	70m3/dygn	och	försörjer	Sälenbyn	
med	omnejd	med	vatten	och	antalet	anslutna	är	ca	539	personekvivalenter.	Den	består	
av	2	rörbrunnar,	27	respektive	33	m	djupa.	Vattenkvaliteten	i	vattentäkten	är	god	men	
den	har	ett	sårbart	läge	i	byn.		

Uppe	på	fjället	och	ibland	fjällanläggningarna	finns	ett	stort	antal	privata	vattentäkter	
såväl	enskilda	som	samfällda.	Detta	kombinerat	med	ett	stort	exploateringstryck	har	
gjort	att	länsstyrelsen	gett	ett	föreläggande	om	att	vattenförsörjningen	till	större	del	än	
tidigare	bör	övergå	till	den	allmänna	vattenförsörjningen.	I	arbetet	med	att	bygga	ut	den	
allmänna	vattenförsörjningen	har	man	arbetet	för	att	etablera	en	ny	vattentäkt	vid	
Digernäs.	Vi	kommer	under	vår	exkursion	att	berätta	mer	om	den	nya	vattentäkten	och	
om	de	undersökningar	som	så	här	långt	hunnit	utföras.	

Referens:	Länsstyrelsen	Dalarna,	2012:	Vattenförsörjningsplan	Dalarnas	län,	Rapport	
2012:02.		
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Hedbodarnas	fäbod		

Från	norra	Uppland	och	Värmland	och	vidare	norrut,	har	det	funnits	fäbodar.	Bönderna	
har	behövt	använda	allt	bete	på	de	vidsträckta	utmarkerna	för	sina	kor	och	getter.	Även	
får	och	hästar	släpptes	ut	i	skogen	under	sommaren,	men	kor	och	getter	mjölkades	och	
stallades	in	på	natten	på	fäboden.	Av	mjölken	tillverkades	ost,	smör	och	messmör.	
Smöret	hade	en	mycket	stor	betydelse	för	böndernas	ekonomi	redan	under	medeltiden	
och	det	var	troligtvis	då	de	första	fäbodarna	anlades.	
			
På	många	håll	i	fäbodområdet	hade	bönderna	två	fäbodar.	En	hemfäbod,	som	låg	nära	
hembyn,	där	man	utnyttjade	bete	under	försommaren	och	hösten	och	en	långfäbod	där	
man	tillbringade	tiden	mellan	midsommar	och	Mikaeli.	På	hemfäboden	vistades	ofta	
bondens	familj,	men	till	långfäboden	städslade	man	särskilda	fäbodpigor.	De	skulle	ha	
god	hand	med	djur	och	vara	skickliga	på	mjölkhantering.	Ofta	var	det	också	unga	flickor	
eller	pojkar	som	vallade	djuren.	
		
När	midsommaren	inföll	hade	man	ofta	bufört	till	långfäboden.	Buföring	skedde	alltid	
gemensamt.	Alla	bönder	som	hade	fäbod	tillsammans	buförde	på	samma	dag.	Inga	djur	
fick	stanna	kvar	i	byn	och	beta	och	inga	fick	gå	i	förväg	och	beta	av	före	de	andra.	
Buföringen	var	ett	festligt	avbrott	i	vardagen.	Det	kunde	bli	milslånga	vandringar	för	
folk	och	fä. 

Hedbodarna	var	just	en	sådan	långfäbod	och	omtalas	i	skrift	första	gången	i	
fäbodinventeringen	år	1663.	Efter	storskiftet	på	1880‐	och	1890‐talen	tillhör	
Hedbodarna	Månsta	by	och	den	var	i	bruk	till	omkring	år	1915.	

I	slutet	av	1920‐talet	upptäckte	Älvdalens	hembygdsförening	att	fäboden	var	i	behov	av	
restaurering.	Det	dröjde	dock	till	1943	innan	man	fått	fram	pengar	för	en	restaurering	
och	året	därpå	återupptogs	fäboddriften	igen.		Ytterligare	renoveringar	gjordes	under	
1970‐	och	1980‐talen.	Nu	drivs	fäboden	av	Alf	Sjödén	med	medarbetare	på	ett	
traditionsenligt	sätt.	Nyttjandet	av	källvatten	har	en	för	verksamheten	central	och	
livsviktig	roll!	
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Källorna	vid	Hedbodarna	

Vid	Hedbodarna	finns	två	källor	som	används	i	fäbodbruket,	en	på	var	sida	fäbodvallen.	
Den	ena	källans	läge	är	e	421106	n	6786025.	

	

	

	

Källorna	i	Älvdalen	

Utifrån	Dalaresans	text	drar	vi	slutsatsen	att	Linné	åtminstone	besökte	och	beskrev	två	
kallkällor	i	Älvdalen.	Om	tid	medges	besöker	vi	den	källa	som	Linné	beskriver	den	12	juli	
1734	namngiven	som	Näsets	källa	i	Källarkivet	(se	karta).	

11	juli;	Vår	geographus	förde	oss	sydost	åt	ett	berg,	Hykie	kallat,	i	Mora	socken,	1	mil	från	
Elfdals	kyrka.	I	ditresan	låg	vägen	förbi	en	oupptagen	surbrunn	¼	mil	från	kyrkan	i	
nordost	strax	vid	vägen.	Man	steg	till	sjöss	vid	Näs	by,	där	man	seglade	in	till	bergsroten…	
Man	examinerade	surbrunnsvattnet	,	som	hade	ganska	stark	ockra;	mer	föga	någon	
odorem	sulphureum	(svavellukt).	Brunnen	var	belägen	mitt	på	en	brant	backe,	vid	pass	7	
famnar	(14	meter)	ovanför	det	nedom	liggande	kärret.	Utsprånget	är	på	norra	sidan	
mycket	starkt	med	3	ådror.	

12	juli;	Man	blev	förmiddagen	stilla	förutan	det	man	såg	en	järnkälla,	belägen	från	kyrkan	
1/8	mil	väster	ovan	floden	och	länsmansgården…	Mineralkällan	tycktes,	efter	smak	och	
lukt,	visa	det	starkaste	surbrunnsvatten,	satte	en	tjock,	gul	gyttja,	låg	situerad	i	söder	på	en	
liten	slutt	backe	med	rödbrun	mull,	1	famn	vid	pass	högre	än	det	nedanför	liggande	kärret.	
Gyttjan	i	surbrunnen	var	en	gulbrun	ockra.	Den	röda,	ovanför	liggande	jorden	var	järnjord	
lik	myrmalm.	

Trots	att	en	väg	nu	är	dragen	igenom	källområdet	är	det	lätt	att	även	i	dag	känna	igen	sig	
i	Linnés	beskrivning	från	den	12	juli.	En	tydlig	skylt	(se	guidens	omslag)	hjälper	även	
den	mer	ovane	källbesökaren	att	hitta	rätt.	
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Vid	vårt	rekognoseringsbesök	vid	källan	så	mötte	vi	en	Älvdalska	som	berättade	en	
vacker	sägen	om	en	annan	vacker	och	trolsk	källa,	Brunriskällan,	belägen	vid	Ribbåsen	i	
Älvdalen.	Den	säger	att;	

Varje	midsommarafton	så	skulle	man	naken,	helt	utan	kläder,	under	tystnad	gå	fram	till	
källan.	När	man	kom	fram	så	skulle	man	hitta	en	stor	guldskatt	i	vattnet.	Under	fortsatt	
tystnad	så	skulle	man	ta	upp	skatten.	Det	gjordes	med	stora	stänger	och	så	småningom	
kom	skatten	upp	till	ytan.	Men	så	fort	den	kom	upp	till	ytan	så	spelade	naturen	
människan	ett	spratt.	Och	det	kom	fram	en	tupp,	en	hare	som	hade	klätt	ut	sig,	som	
skrattade	eller	något	annat,	som	gjorde	att	man	tappade	tillbaka	skatten	i	källan.		
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Översiktlig	beskrivning	av	Sälenfjällens	geologi		

Berggrund		

Berggrunden	i	Sälenfjällen	består	i	huvudsak	av	bergarterna	Dalsandsten	samt	
Öjebasalt.	Sandstenen	i	området	utgör	en	del	i	ett	större	massiv	med	en	utbredning	av	ca	
6000	km2	och	en	största	mäktighet	på	ca	1300m	(SGU,	2012).		Närmare	fjällkedjan	är	
sandstenen	mer	uppsprucken,	som	en	följd	av	den	Kaledoniska	bergskedjeveckningen,	
vilket	gör	sandsten	i	dessa	områden	mer	genomsläpplig.	Till	skillnad	från	områdena	
längre	österut,	närmare	Älvdalen,	där	den	snarare	är	sprickfattig.	Att	sandstenen	nästan	
uteslutande	består	av	de	svårvittrade	mineralerna	kvarts	och	fältspat	gör	att	
grundvattnet	i	området	blir	fattigt	på	mineraler	vilket	i	sin	tur	skapar	näringsfattiga	
miljöer.	

Synbart	förekommer	Öjebasalten	i	Sälfjällsområdet	i	två	stråk	i	NNW‐SSE‐lig	riktning	i	
anknytning	till	områdets	förkastningszoner.	Dels	i	ett	stråk	som	tangerar	Västedalälvens	
dalgång	från	Fulunäs	till	Transtrand	och	dels	strax	öster	om	Rörbräcksnäs.		Ser	man	på	
fjällmassivet	i	genomskärning	så	bedöms	Öjebasalten	i	detta	område	föreligga	som	ett	
mer	eller	mindre	sammanhängande	lager	som	underlagrar	Sälenfjällen	för	att	dyka	upp	
på	ömse	sidor	om	fjällmassivet.	När	vi	åker	längs	Västerdalälvens	dalgång	kan	vi	se	de	
mörka	diabashällarna	blottade	längs	med	vägkanten	och	ibland	också	ett		
grundvattenutläckage	som	sipprar	ner	över	hällarna	som	är	mörkt	gröngrå	till	grå	eller	
svart.	

Sandstenen	kan	förutom	på	alla	de	hällar	som	vi	passerar	beskådas	i	en	mindre	canyon	
strax	väster	om	Tandådalen.		Här	kan	man	se	spåren	av	vattnets	framfart	i	två	olika	
processer	av	betydelse	för	geologin.	Dels	kan	man	se	lagringsplanen	i	sandstenen,	som	
formats	beroende	på	vattnets	rörelser	vid	avsättningen	av	sanden.	Dels	kan	man	se	
formen	av	en	kanjon,	en	djup	dalgång	mellan	höga	klippväggar	som	karvats	ur	
landskapet	av	ett	strömmande	vattendrag.	Just	denna	dalgång	är	inte	så	djup	men	
klassas	ändå	som	en	canyonbildning.	Vi	kommer	inte	att	besöka	canyonen	under	denna	
resa	men	den	är	väl	värd	ett	besök	för	den	geologiintresserade	(n	678521,	e387909).
	 	 	

	

Peter	Dahlqvist	på	SGU	studerar	Dalasandstenen	vid	Tandådalens	Canyon.	

Referens:	Ripa,	M	et	al.	2012:	Beskrivning	till	berggrundskartan	Västra	delen	Dalarnas	
län,	SGUs	publikationsserie	K	382.	106	sid.	SGU,	2012.	
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SGUs	berggrundskartan	över	Sälenfjällen.	Dalasandstenen	visas	med	ljusblå	färg	och	
Öjebasalten	framgår	i	ljusgrönt.	

	

Jordarter	

Som	en	del	av	SGUs	jordartskartläggning	gjordes	i	juni	2012	en	undersökning	av	
jordarter	och	lagerföljder	i	Sälenområdet.	De	för	jordartskartläggningen	berörda	
områdena	var	Tandådalen,	Görälvsdalen,	Rörbäcksnäs	och	norra	delen	av	
Västerdalälvens	dalgång.		

Den	nu	utförda	jordartskarteringen	baserades	på	två	metoder,	 järranalys	och	
fältkontroll	och	syftet	med	det	nu	utförda	projektet	har	varit	att	med	hjälp	av	detaljerade	
höjdmodeller	och	fältarbete	uppgradera	den	tidigare	jordartskartan	i	området	och	i	
synnerhet	fokusera	på	de	delar	som	är	viktiga	för	grundvattenförvaltningen	i	området.	
Arbetet	har	utförts	i	samarbete	med	den	hydrogeologiska	kartläggningen	och	gett	ett	
mycket	värdefullt	underlag	i	arbetet	med	att	avgränsa	de	olika	grundvattenmagasinen.	

Dagens	landskap	är	resultatet	av	processer	som	verkat	under	olika	geologiska	perioder.	
Jordartsgeologin	i	det	här	området	är	som	i	övriga	landet	starkt	präglad	av	inlandsisens	
tillväxt	och	avsmältning	under	den	kvartära	perioden,	och	då	främst	under	den	senaste	
nedisningsperioden,	den	sk	Weichselistiden,	som	inleddes	för	ca	115	000	kalenderår	
sedan.	Speciellt	för	detta	område	är	att	det	går	att	finna	spår	av	flera	nedisningar.	Spåren	
syns	som	komplexa	lagerföljder,	där	vi	bl	a	kan	finna	isälvsmaterial	överlagrat	av	
mäktiga	moränsediment.	

En	ytterligare	karakteristika	är	den	sandiga	och	i	flera	fall	mycket	mäktiga	moränen.	I	
Tandådalen	har	mäktigheter	upp	till	70m	påträffats	och	i	Görälvsdalen	60m.		
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Vad	gäller	landformer	så	hittar	vi	vidare	många	smältvattenrännor	längs	med	
fjällsidornas	sluttningar.	En	av	alla	tidigare	utförda	studier	av	Trandstrands jällens	
geologi	rörde	just	de	korsande	laterala	smältvattenrännorna	i	Transtrands jällen	som	
studerades	av	Kleman	m.	 l.	(1992)	vilken	utförde	detaljerade	undersökningar	av	både	
rännornas	morfologi	och	stratigra i.	För	att	förklara	det	komplicerade	
landformsmönstret	delades	rännorna	upp	och	kopplades	till	 lera	
deglaciationshändelser.	Studien	visar	att	det	i	området	 inns	spår	av	minst	fyra	
deglaciationer.	Den	första	och	äldsta	av	dessa	ansågs	ha	en	avsmältning	mot	norr,	den	
andra	drog	sig	tillbaka	mot	öster,	den	tredje	mot	västnordväst	och	den	 järde	(yngsta),	
som	kopplas	till	sista	Weichselfasen,	avsmälte	mot	nordost.	Weichselistiden	är	den	
senaste	istiden,	och	den	inleddes	för	ca	115	000	kalenderår	sedan	och	delas	in	i	tre	
glaciationsfaser,	eller	s.k.	stadialer.		

Av	speciell	betydelse	för	grundvattentillgången	är	förstås	isälvsavlagringarna	i	området.	
I	Sälen jällen	 inns	större	avlagringar	i	Västerdalälvens	dalgång,	Görälvens	dalgång,	och	i	
dalsänkan	mellan	höjderna	i	Transtrands jällen.	

En	annan	jordart	inom	karteringsområdena	är	torven	vars	utbredning	varierar.	Torven	
upptar	störst	arealer	i	Tandådalen.	Följer	man	riksväg	66	norrut	från	Tandådalen	mot	
Stöten	passerar	man	på	höger	sida	Närdalen	som	är	ett	lågområde	med	utbredda	
torvarealer	på	morän	med	 lera	vackra	källor.	I	Görälvsdalen	 inner	man	torv	främst	i	
den	västra	delen.	Torv	är	näst	intill	obe intlig	i	Västerdalälvens	karteringsområde.		
	
Referenser:		

Aroka,	N	och	Peterson	G.,	2014:	Beskrivning	till	uppgradering	av	jordartskartan	i	
Tandådalen,	Görälven,	Västerdalälven	och	Rörbäcksnäs	i	Malung‐Sälens	kommun.	SGU,	
arbetsutkast	2014.	

Kleman.,	J.	et	al.	1992:	Morphology	and	stratigraphy	from	several	degalciations	in	the	
Transtrands	mountains,	Western	Seden.	Journal	og	Quaternary	Science	7,	1‐17.		
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SGUs	jordartskarta	över	Sälenfjällen.	Grön	färg	visar	isälvsmaterial,	blå	färg	morän,	brun	
färg	torv	och	rosaröd	färg	visar	tunt	jordtäcke	eller	berg	i	dagen.	
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Hydrogeologi		

Grundvattentillgångarna	i	Sälenfjällen	är	stora	och	goda	uttagsmöjligheter	finns	i	såväl	
jordlagren	som	i	berggrunden.	Dessa	uttagsmöjligheter	skapas	som	en	följd	av	de	stora	
nederbördsmängderna	i	området,	topografin	och	de	genomsläppliga	berg‐	och	
jordarterna.		

SGU	har	sedan	2012	arbetat	med	att	i	lokal	skala	(1:50	000)	kartlägga	tillgångarna	i	de	
ovan	nämnda	större	isälvsavlagringarna	(åsarna)	som	finns	avsatta	i;	Västerdalälvens	
dalgång	från	Hälla	naturreservat	ned	till	Malung,	i	Görälvens	dalgång,	vid	Tandådalen,	
samt	vid	Rörbäcksnäs.	Kartläggningen	innefattar	såväl	fältarbeten	som	sammanställning	
av	befintlig	information.	Sedan	tidigare	finns	den	regionala	länskartan	över	
grundvattentillgångarna	i	hela	länet	(SGU,	1999).		

Isälvsavlagringen	som	finns	i	Västerdalälvens	dalgång	har	avgränsats	i	tre	olika	
grundvattenmagasin	som	alla	ligger	i	samma	avlagring	utan	skarpa	hydrauliska	gränser	
dem	emellan.	Avlagringen	är	belägen	längsefter	Västerdalävens	dalgång	i	anslutning	till	
älven.	Grundvattenströmningen	sker	såväl	längs	med	dalgången	som	mot	dalgångens	
mitt	och	ut	i	Västerdalälven	beroende	på	de	lokala	jordartsförhållandena	och	
vattennivån	i	älven.		

För	det	nordligaste	magasinet,	som	kallas	Malungsåsen‐Sälen,	har	en	beskrivning	hunnit	
färdigställas	men	ännu	ej	publicerats	(Vikberg,	2014).	Magasinet	sträcker	sig	från	Hälla	
naturreservat	ned	till	platsen	Åsen.	Isälvssedimenten	korsar	älven	på	ett	flertal	ställen,	
men	den	huvudsakliga	sträckningen	är	på	västra	sidan	av	Västerdalälven.	Mäktigheten	
på	isälvssedimenten	är	i	medeltal	ca	35	meter,	och	sammansättningen	i	åskärnan	
bedöms	vara	grusig	sand/sandigt	grus.	Åsen	överlagras	på	ett	flertal	ställen	av	
älvsediment	bestående	av	sand	eller	grovsilt/finsand	vilka	oftast	påträffas	vid	sidan	om	
åsen.	Raviner	och	aktiv	erosion	i	form	av	nipor	förekommer	inom	vissa	områden	i	
älvsedimenten.	På	några	ställen	överlagras	de	finkorniga	isälvssedimenten	av	
grovkornigt	korttransporterat	isälvsgrus	som	ansluter	från	dalgångens	sidor.	

Det	bedöms	finnas	goda	uttagsmöjligheter	i	magasinet.	Vattenbalansen	visar	på	en	
möjlighet	till	uttag	på	ca	90	l/s,	vilket	inte	inkluderar	möjligheten	till	inducering	och	
bidragen	från	tillrinningsområdena	utanför	magasinet.	På	flera	platser	i	magasinet	finns	
det	dessutom	goda	förutsättningar	för	inducering	av	vatten	från	Västerdalälven,	vilket	
skulle	kunna	öka	uttagskapaciteten	med	ca	30	l/s.	Totalt	bedöms	uttagskapaciteten	i	
hela	det	nordliga	magasinet	uppgå	till	120	l/s.	

I	dagsläget	används	vatten	från	magasinet	både	till	kommunal	vattenförsörjning	till	
samhället	Sälen	och	till	både	enskilda	och	samfälliga	vattentäkter.	Uttaget	i	Sälens	
allmänna	vattentäkt	är	i	storleksordningen	1,7	l/s	(154	m3/dygn).	Antalet	anslutna	
personer	uppgår	till	ca	540	stycken.	I	Garpsätra	finns	en	samfällighet	med	ca	400	
fritidsbäddar.	Just	nu	pågår	också	undersökningar	för	att	skapa	en	ny	större	vattentäkt	
inom	samma	magasin	som	skall	kunna	försörja	både	Sälens	by	och	delar	av	fjällområdet	
med	vatten.	Dessa	undersökningar	sker	vid	Digernäs,	vilket	är	ett	av	de	lägen	där	åsen	
korsar	älven.	Provpumpningar	som	så	här	långt	genomförts	visar	på	mycket	goda	
resultat	och	en	god	hydraulisk	kontakt	mellan	åsen	och	älven.	

Det	karterade	grundvattenmagasinet	vid	Tandådalen	ligger	i	dalgången	mellan	Lill‐
Närfjället,	Hundfjället	och	Flatfjället.	Magasinet	utgörs	av	både	isälvssediment	och	
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morän	förutom	i	den	västra	delen	vilken	enbart	består	av	isälvssediment.	I	den	centrala	
delen	av	magasinet	sker	en	övergång	från	isälvssediment	till	morän	på	ytan.	Moränen	
kan	här	överlagra	isälvssediment	och	även	innehålla	en	hel	del	sorterat	material	som	
bidrar	till	att	skapa	komplexa	lagerföljder.	Mäktigheten	på	isälvssedimenten	uppgår	i	
medeltal	till	20	m	och	de	mer	komplexa	lagerföljderna	med	morän	i	ytan	har	
jordmäktigheter	uppemot	76	m.	Moränen	i	området	är	genomsläpplig	vilket	bidrar	till	
att	det	råder	goda	uttagsmöjligheter	för	grundvatten	även	i	områden	utanför	
isälvssedimenten.	Det	är	därför	möjligt	att	inkludera	delar	av	moränen	i	
grundvattenmagasinet.	

Magasinet	används	idag	för	allmän	vattenförsörjning	till	Tandådalen	med	ett	
årsmedeluttag	på	ca	12,5	l/s	men	med	stora	säsongsvariationer.	De	bedömda	
uttagsmöjligheterna	i	magasinet	uppgår	till	minst	80	l/s	(Vikberg	2014).		

Grundvattenmagasinet vid Görälvsdalen kallas Görälvsåsen och sträcker sig från Lövåsen i 
sydväst till Rotöholmen i nordost, en sträcka på ca 7 km. Magasinet består i huvudsak av 
isälvsmaterial men i området finns tydliga spår av flera istider och materialet är på vissa 
ställen osorterat med komplexa lagerföljder. På sydöstra sidan om Görälven finns 
moräntäckta isälvssediment vilka kan ses vid skärningar vid ravinen vid Flatbäcken. 
Jordmäktigheterna är stora, på flera håll mer än 40 meter och den generella 
grundvattenströmningen är mot NO. Uttagsmöjligheten i magasinet bedöms vara ca 60 l/s 
(Bovin, 2014).  
 
Spännande är att en stor del av magasinet ligger i Norge. SGUs karteringsarbeten så här långt 
har främst berört de delar av magasinet som ligger på svenska sidan, och således är de dessa 
delar som omfattas av beskrivningen. Nu pågår samarbeten med kollegorna på norska sidan 
om ytterligare arbeten, för en fortsatt kartläggning.  
För	mer	fakta	om	de	olika	grundvattenmagasinen	så	läs	gärna	i	de	olika	beskrivningarna	
som	författats	av	SGUs	medarbetare	Kajsa	Bovin	och	Emil	Vikberg.	

Men	det	är	inte	bara	i	isälvsavlagringarna	som	vi	finner	stora	vattenmängder	i	
jordlagren.	Även	moränen	är	rikligt	vattenförande.	Som	ett	exempel	på	det	kan	nämnas	
Rotökällan,	en	källa	som	vi	bedömer	ligga	i	morän,	men	som	också	kan	ha	ett	betydande	
bidrag	från	sprickor	i	berggrunden.	Den	ger	ett	flöde	om	ca	60‐70	l/s,	ett	flöde	som	
uppmätts	i	såväl	juni	som	i	september.	

Referenser:	

SGU,	1999:	Beskrivning	till	kartan	över	grundvattnet	i	Dalarnas	län.	Ah	nr	18.	

Vikberg	E.	2014,	Beskrivning	av	grundvattenmagasinet	Västerdalälven‐Sälen.	
Arbetsutkast.		
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Miljöövervakning	grundvatten	

SGU	har	bedrivit	övervakning	av	grundvattnets	kemiska	sammansättning	sedan	1968	
genom	det	så	kallade	Grundvattennätet.	Syftet	har	varit	att	få	kunskap	om	grundvattnets	
variationer	i	förhållande	till	geologi,	topografi	och	klimat.		

Sedan	1978	har	SGU	även	haft	i	uppdrag	från	Naturvårdsverket	(numera	kommer	
uppdraget	från	Havs‐	och	Vattenmyndigheten)	att	genomföra	nationell	övervakning	
avseende	grundvatten.	Detta	görs	idag	inom	programmet	Referensstationer	
grundvatten.	

De	data	som	produceras	utgör	underlag	för	referensvärden	och	bakgrundshalter	i	
miljöer	som	är	opåverkade	av	människan.	Programmet	beskriver	även	påverkan	på	
grundvattnet	av	metaller,	näringsämnen	samt	försurning,	det	vill	säga	effekter	av	
långtransporterade	luftföroreningar.	Referensstationer	grundvatten	sorterar	under	
miljöövervakningens	programområde	Sötvatten.	

Inom	Referensstationer	grundvatten	ingår	80	stationer	som	provtas	flera	gånger	per	år,	
så	kallade	trendstationer,	och	ett	stort	antal	stationer	som	provtas	enligt	ett	rullande	
schema	en	gång	vart	sjätte	år,	så	kallade	omdrevsstationer.	Totalt	under	en	sexårsperiod	
provtas	528	stationer.	Merparten	av	stationerna	utgörs	av	källor,	medan	några	stationer	
utgörs	av	grundvattenobservationsrör	eller	kommunala	vattentäkter.	

Under	vår	exkursionsresa	så	passerar	vi	5	av	de	platser	som	ingår	i	miljöövervakningen.	
För	att	få	en	känsla	för	vattnets	kvalitet	i	dessa	källor	så	visas	i	tabellen	nedan	några	av	
de	parametrar	som	mäts	vid	dessa	platser	tillsammans	med	halterna	för	några	av	de	
mer	kända	flaskvattnen.	Samtliga	mätdata	för	miljöövervakningsstationerna	går	att	hitta	
via	SGUs	hemsida.		

Tabell	”mineralhalter”	där	vi	jämför	halterna	hos	Sälenstationerna	kontra	några	kända	
flaskvatten.	

Vatten/provt‐	
ningsplats	

Kalcium	
(mg/l)	

Kalium	
Mg/l)	

Magnesium	 Flourid	 	

Hunnflen	
30000_241	

2,71	 0,35	 0,6	 0,17	 juni.‐2010	

Rotökällan	
30000_369	

2,27	 0,35	 0,28	 0,04	 Aug.‐2012	

Näråkällan	
30000_352	

3,35	 0,43	 0,96	 0,05	 Aug.‐2012	

Närdalen	
30000_36	

2,84	 0,35	 0,62	 <0,05	 Sept.‐2013	

Blästtjärn	
1500_2	

2,38	 0,96	 0,4	 0,05	 Sept.‐2013	

Ramlösa	 3	 1,7	 0,8	 2,4	 	
Loka	 10	 59,8	 16,4	 <0,5	 	
Bonaqua	 53	 2,4	 6,1	 <0,5	 	
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Ortnamn i Västerdalarna  

I huvudsak i den ordningen de besöks eller passeras under exkursionen. Uppgifterna kommer 
huvudsakligen från Svenskt ortnamnslexikon (Uppsala 2003). Sammanställning av Anders 
Damberg. 

Borlänge 

Namnet består av förledet bor = passage mellan eller utmed vatten, och efterledet länga = 
något långt, t ex vägträcka. Dalälven bildar här fyra forsar: Forshuvud, Kvarnsveden, 
Domnarvet och Bullerforsen. Förbi dessa forsar, mellan Båtsta och Mjälga, måste folk och 
varor transporteras landvägen. (Mjälga är en del av Tunabygdens sedimentslätt med mjäla.) 

Djur, Djura, Djurås, Djurmo 

Utgångspunkt för namnen kan ha varit en förträngning med forssträcka i Västerdalälven 
uppströms sammanflödet med Österdalälven. Sträckan har kallats ljur(e), som betyder 
förträngning, taköppning. Namnet har smittat av sig på bynamnen i trakten. Närmaste by heter 
Djur. I denna bygd har Västerdalälven kallats Jirälva (=Ljurälven). Övre delen av 
Västerdalälven och dess källflöde Görälven (nutida dialektalt namn: Jöra) har tidigare 
betraktats som ett enda vattendrag och benämnts Ljöran. 

Mockfjärd 

Förledet innehåller bestämd form av fornsvenskans mykil, = stor. Skrivningar med Mock 
uppträder från slutet av 1600-talet. Efterledet är fjärd. Namnet syftade ursprungligen på den 
vid tätorten belägna Storfjärden, en utvidgning av Västerdalälven. 

Floda 

Namnet är en bildning till flodh, vattenflöde, översvämning. Ordet kan syfta antingen på 
Flosjön, också kallad Floen, eller på Västerdalälvens lopp vid kyrkbyn. Namnet Dala-Floda 
på postanstalt och järnvägsstation tillkom 1905 för att undvika förväxling med Floda i 
Skallsjö socken i Västergötland. 

Björbo 

Namnet skrevs 1539 Björneboda. Förledet kan syfta på djuret björn eller mansnamnet Björn. 
Efterledet bo = pluralis av bod. 

Nås 

Namnet finns i norska dialekters nås=framspringande brant förhöjning, med svenska 
motsvarigheten näs. Det antas syfta på det näsliknande landområde som bildas av 
Västerdalälvens stora krökning mellan Nås i öster och Vansbro i väster. 

Järna 

Järna kan spåras till ett gammalt bygdenamn, fornsvenskans Gaerna(r). till grund ligger ett 
fornnordiskt ord, garn, här i betydelsen smal vik eller smalt sund. Namnet kan syfta antingen 
på den smala sjöleden mot Södertälje eller en vik som under järnåldern skurit in i 
Järnabygden. 

Vansbro 
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Orten har fått namn från den närbelägna Vansbron, en flottbro över Vanån. Ån rinner genom 
sjön Van, vilken har föreslagits betyda sjön man är van vid. Vansbro är möjligen en 
sammandragning av fornsvenskans Vanuos bildat av åns fornsvenska namn Vana med 
efterledet os, mynning, som syftar på brons läge vid Vanåns utlopp i Västerdalälven. 

Äppelbo 

Namnet avsåg ursprungligen fäbodar. I förledet ingår äpple som antas syfta på vildapel.  
Efterledet bo är pluralis av bod. 

Malung 

Namnet är belagt iden västnordiska formen Molungr redan omkring 1200 i den norske kungen 
Sverres saga. Förledet är troligen mal = sand, grus eller småsten (på stranden). Efterledet -ung 
(variant av –ing) som betecknar tillhörighet. 

Lima, Limedsforsen 

Namnets lim, i dalmål bl.a. i betydelsen murkalk, syftar här troligen på kalhkaltig lera. Enligt 
uppgift från 1700-talet har murningslera tagits vid Lertaget, en sydlig del av berget Limhön, 5 
km nordväst om kyrkan. namnet Limedsforsen på post- och järnvägsstationen nyskapades 
1903-04. Efterledet ed = passage mellan eller utmed vatten. 

Transtrand 

Namnet betyder sannolikt stranden där det samlas tranor. Enligt en tradition avsåg Transtrand 
ursprungligen västra delen av Västerdalälven mellan byarna Norra Brändan och Mornäs. 

Sälen 

Namnet innehåller dialektordet säl, fäbodställe. Bebyggelsen är möjligen belagd 1539 genom 
skrivningen Yppestessel, = de yppersta, de längst bort belägna fäbodarna. 

Evertsberg 

Platsen stavas 1539 Äuedzbergh. Namnet innehåller troligen mansnamnet Övidh, men redan 
på 1600-talet har det felaktigt uppfattats som mansnamnet Evert. Efterledet är berg. 

Älvdalen  

När socknen bröts ur Mora socken 1586 fick det namnet Älvdalen. Det var tidigare 
bygdenamn med syftning på Österdalälvens dalgång. 

Mora 

Namnet är pluralis av dialektordet mor, (sumpig) granskog, 

Vikarbyn 

Förledet vikar är flertydigt. Det kan vara inbyggarnamn, fornsvenskans vika(r)karla, dvs 
vikkarlarnas, vikbornas, invånarnas i Viken. Det kan också vara fornsvensk genitiv singularis 
vikar, av ordet vik eller av bynamnet fornsvenskans Vik. 

Rättvik 
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Förledet är adjektivet rät (= rak), dialektalt rätt, som syftar på de förhållandevis räta 
stränderna vid Lerdalsviken och Rättvikens inre del. Det är oklart om efterledet vik 
ursprungligen avsåg hela Rättviken eller bara Lerdalsviken, en mindre del av Rättviken 
mellan Kyrkplatsen och Emåns mynning. 

Leksand 

Förledet syftar på fisklek på grundet utanför Kyrkudden. Platsen är en välkänd lekplats för 
sik. Efterledet avser den sandiga stranden vid Kyrkudden. 
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Bonusläsning 
På följande sidor har vi samlat diverse texter vilka är samlade från ett flertal hemsidor. 
Dessa handlar om: 

 

Malung-Sälens kommun 

Vasaloppet 

Naturområden 

Järnvägarna 

Vattenkraft i Övre dalälven 

Porfyr i Älvdalen 

Sandstenen i Orsa 
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Malung‐Sälens kommun 

Kommunens område motsvarar socknarna Lima, Malung och Transtrand. I 
dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med 
samma namn. År 1971 sammanfördes dessa till Malungs kommun, och 2008 
ändrades namnet till Malung-Sälens kommun. Detta är den enda kommun i 
Sverige som har två ortnamn i sitt namn. 

Centralorten är Malung, tidigare municipalsamhälle. Genom en särskild förordning stadgades 
tidigare att kommuner med tätbebyggelse (ofta stationssamhällen) kunde organiseras som en 
särskild kommunal enhet (municipalsamhälle), och i dessa områden tillämpa viss 
lagstadgning som annars bara var tillämplig för städer.  

Malung-Sälens kommun hamnar på tredje plats i rankingen av Sveriges bästa turistorter. 
Älvdalen ligger på plats sex och Mora på plats åtta. (Strömstad leder). Kommunen ligger 
också på femte plats när det gäller antalet turistbesök. Omsättningen i Sälen är 1,7 miljarder 
kronor per år, att jämför med Siljansområdets 1,2 miljarder. Det finns 1500 säsongsarbetare i 
Sälen, vilket är anmärkningsvärt då den sammanlagda åretruntboende befolkningen på orten 
uppgår till ca 500 personer! 

Kolonisation av området 

Bebyggelsen i Västerdalälvens dalgång, som ligger som ett pärlband av större och mindre byar, har 
växt fram vid de numera avsnörda och ibland torrdikade korvsjöarna till älven. Bebyggelsen låg i äldre 
tid intill älvstranden i den låglänta älvdalen. Under 1700- och 1800-talen har emellertid bebyggelsen 
genom återkommande översvämningar, utvidgning av den odlade arealen, skiften och vägdragningar 
alltmer kommit att förflyttas upp mot dalgångens skogskanter. Det blev därmed successivt en mer 
spridd bebyggelse i landskapet. 

Enligt gammalt skilde man på Yttermalung och Övermalung i Malungs socken, och det senare 
representerar det nuvarande Malung med centralort och flera gamla stora bondbyar. Bygden började 
troligtvis utvecklas under 1100-talets slut. Även Lima socken hade tidigt en fast bebyggelse och vid 
Sörnäs gick vintervägen från Norge in i socknen. Transtrands socken är sannolikt betydligt yngre än 
Lima. Under 1600-talet fanns här en mer utvecklad bygd med större bondbyar etablerad. Det finns 
således en tydlig utveckling av bygden efter älvdalen i söder mot norr med de olika sockencentrena. 
Den primitiva järnhanteringen, myrslogarna och fäbodarna var betydelsefulla kolonisationsfaktorer. 

Fäbodar växer fram 

Utmarkerna och deras utnyttjande har spelat en avgörande roll för bebyggelsens framväxt och 
utsträckning. Först bröt man åker på de lättodlade dalgångsjordarna, men då åkrarna var små och 
magra måste dessa förbehållas spannmålsodlingen. Kreaturen behövde därför under sommartid föda 
från skogarna utanför byn. Där togs också vinterfodret. I takt med att byarna växte, måste betet sökas 
allt längre ut i skogen. Slutligen kom man så långt bort från byn att man inte kunde återvända hem till 
kvällen. Man byggde då fähus till djuren och en enkel stuga för vallaren. Därmed lades grunden för 
fäboden. De talrika myrslogarna i de stora myrlanden var därför utomordentligt viktiga och bidrog 
starkt till att ett stort antal kreatur kunde hållas. 
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Turismens historia 
 
I en syn såg Dalaprofeten från Lima, Gunnar Lars Larsson, redan på 1800-talet ett sanatoriehotell 
resa sig ur fjället mot himlen. Dit skulle folk från främmande länder komma och ”dricka vin, tjockt 
som blod” medan de smektes av morgonsolen. Han talade också om en järnväg genom bland annat 
Sälens by. På sin tid blev han dock misstrodd och hånad för sin profetia. Men Sälenbygdens ändamål 
verkar folk ha anat längre tillbaka än så. Legenden under de gudsförgätna nödåren från mitten av 
1700-talet, berättar att Jordens Skapare hade en plan när han veckade jordskorpan till fjäll i Sälen. 
Skaparen ville ge fjällborna något sällsynt som skulle bära frukt när tiden var mogen.  

Turismen som näring har en lång historia i Dalarnas fjällområden. Turismen var och är inte enbart en 
kommersiell företeelse utan också en betydande kulturell företeelse där landskapets upplevelsevärden 
och symbolvärden också har ett stort värde för människan. För fjällturismens uppkomst och utveckling 
har detta perspektiv varit avgörande. Turismen i fjälltrakterna tog sin början i slutet av 1800-talet då 
turister sökte naturen, den rena luften och fjällvidderna både sommar och vinter. 1922 arrangerades det 
första Vasaloppet med start i Sälen. Sälen blev då en känd skidort både i Sverige och ute i världen.  

När järnvägen kom till Sälens by 1928 så öppnades möjligheterna för en expansiv turistnäring i 
Sälenområdet. Häst och släde transporterade fjällgästerna från järnvägsstationen (där Centrumhuset 
ligger idag) och vidare till pensionat och fjällbönder som tog emot för mat och logi. Norrmannen JW 
Clüver blev intresserad av trakten mycket 
på grund av det varaktiga och djupa 
snötäcket. Han bjöd in den svenska 
storfinansen för att intressera dem för stöd 
till ett hotellprojekt. Mötet gick bra och 
hotellbygget kunde påbörjas sommaren 
1936, mestadels med arbetskraft från orten. 
Påsken 1937 invigdes Sälens Kur- och 
Högfjällshotell. Helpensionspriset var då 
12 kronor. För ortsborna blev det lite av ett 
folknöje att invänta tåget i Sälen och se 
uniformerade chaufförer hämta gäster 
klädda i päls, med mängder av bagage.  

Under krigsåren levde hotellet med närheten till det krigsdrabbade Norge. I största hemlighet 
övernattade kronprinsessan Märta med sina barn (bl a blivande kung Harald V), sköterskor och 
barnvakter här på sin flykt till England .  

Vid Sälenstugan byggdes den första slalombacken i Sälen och 1946 hölls den första slalomtävlingen. 
Den första liften invigdes 1949 vid Sälenstugan, och i slutet av 50-talet byggdes vägen över fjället. 
Det öppnade möjligheter för Tandådalen och Hundfjällets liftanläggningar. Lindvallen invigdes 1967, 
Stöten 1976 och Kläppen 1982. Under 1970- och 80-talet skedde en explosiv utveckling som även 
fortsatt i hög takt under efterföljande år. 

Källor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Malung-Sälens_kommun 
www.hogis.se/info/historia 
www.malung-salen.se/kommunochpolitik/kommunfakta/historia.4.319b126613ec68a069b24a.html 
http://gammaltochnytt.blogspot.se/2006/09/vykort-frn-transtrand_15.html 

Ett tidigt vykort på Högfjällshotellet 
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Vasaloppet 

Vasaloppets historia började redan år 1520. Sverige var då i union med Danmark. Missnöjet var stort, 
inte minst hos Gustav Eriksson Vasa som hade fängslats i Danmark. Han lyckades fly och började en 
lång marsch norrut. Längs vägen manade Gustav bönderna till uppror, men folket ville hellre ha fred. 
Hoppet stod till Dalarna, där Gustav jagades av danska förföljare, men blev skyddad av dalfolket. 

Efter en månad på flykt stod Gustav utanför Mora kyrka och talade till massorna och uppmanade dem 
att gripa till vapen. Men de församlade tvekade. Förföljarna närmade sig och Gustav tvingades fly 
västerut mot Norge. Några dagar senare nåddes dock Mora av nyheten om kung Kristians brutala 
framfart vid Stockholms blodbad. Folket ångrade då att man inte gett sitt stöd till Gustav. Ortens två 
bästa skidåkare, Lars och Engelbrekt, skickades därför efter den flyende upprorsmakaren. I trakten av 
Sälen blev han upphunnen. Gustav övertalades att återvända för att leda kampen mot kung Kristian II. 

År 1521 började Gustav sitt anfall med dalkarlar i täten. Drygt två år senare var Sverige ett fritt land, 
och den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung. I Sälen restes senare en minnessten för att 
erinra om händelsen. "Om du vill bliva vår härhövdsman så följer båd gammal och ung" står det ristat 
på stenen, som idag finns på Olnispagården.  

Morasonen Anders Pers skrev om det nutida intresset för skididrott och knöt ihop det med 
Gustav Eriksson Vasas flykt på skidor från Mora mot Norge. I en artikel i Westmanlands Läns 
Tidning 10 februari 1922 lanserade han idén om ett Vasalopp. Efter en tids debatt beslutade IFK 
Moras styrelse den 5 mars att köra ett försökslopp, om det gick att finansiera. Dagens Nyheter skänkte 
1000 kronor till arrangörerna och såg därmed till att det första Vasaloppet kunde genomföras 
söndagen den 19 mars 1922. Den första anmälan kom in den 10 mars, och till start kom 119 
skidlöpare.  
 

Klockan 06.04 på morgonen flaggades Vasalöparna iväg från Olnispagården 
på västra sidan älven i Sälen. 7 timmar 32 minuter och 49 sekunder senare 
nådde segraren målet i Mora efter nio mils åkning i snöglopp. Det var Ernst 
Alm från Norsjö IF som vann, fem minuter före klubbkamraten Oskar 
Lindberg. Året därpå åkte första kvinnan, Margit Nordin. Hon hyllades men 
kort därefter förbjöds kvinnligt deltagande eftersom det ansågs för ”jobbigt” 
för kvinnor. 1980 blev det åter tillåtet 
med kvinnligt deltagande. 

 
 
Ernst Alm 1922 

 
 
Idag är det 90 km långa loppet, som nu startar vid Berga by, 
världens längsta skidlopp och i år tog det endast 10 minuter 
innan anmälningstaket på 15 800 deltagare var nått. Utöver 
söndagens lopp (alltid först söndagen i mars) deltar ca 60 000 
skidåkare i andra lopp under vasaloppsveckan. 
Källor: www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/info/om/historia 
sv.wikipedia.org/wiki/Vasaloppet 
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Naturområden 

Västerdalälven 
Det avgränsade området omfattar Västerdalälvens dalgång mellan Skärbäckstranden i 
Transtrands socken ner till Öjsforsen vid kommungränsen mellan Malung och Vansbro. 
 
Västerdalälvens dalgång ner till Lima karaktäriseras av att älven har eroderat sig ned i 
Transtrandsfjällens basala delar. Dalgången är trång och har branta sidor. Nedom Lima 
fortsätter älven på sandstensbakgrunden. Här saknas de branta sidorna. I Malungstrakten 
lämnar älven sandstenen och når urbergsområdet. Därmed blir dalgången oregelbunden med 
vidsträckta flikiga slättbäcken, avbrutna av bergshöjder, kring vilka älven söker sig fram i 
slingor. Karaktäristiskt är den växlande dalbredden, frånvaron av slutna dalsidor och de 
talrika bergströsklarna med forsar. 
 
Dalbotten är i stor utsträckning fylld av glacifluviala avlagringar. Längst i norr uppträder 
åskullar och åsryggar av grovt material. De avlöses av terasser och plan bestående av grus. 
Sedan kommer områden med finkorniga sediment. Denna ordningsföljd upprepas sedan flera 
gånger längs älven. Speciellt intressanta bildningar är bland annat ett vidsträckt fält vid 
Megrinn uppströms Malungsfors. Det har klassificerats som en sandur. Vid Yttermalung finns 
intressanta åsbildningar som kallas Eggarna. De bildar ställvis åsnät. Nedströms Yttermalung, 
vid Sillerö, finns en hög och mycket markerad ås, som söderut löser upp sig i flera ryggar. 
 
Längs älven finns hela tiden formationer som älven själv skapat, till exempel 
översvämningsplan, levér, högvattenfåror och avsnörda sjöar. Ett område med många sådana 
bildningar är sträckan Malungsfors-Lugnet. Gärdåns utlopp i älven nedströms Malungsfors är 
ett vackert exemplel på meandring. 
 
Älven flyter relativt lugnt i de norra delarna. Det är först nedströms Malung som de större 
forsarna up pträder. Här följer Vemforsen, Hovaforsen, Edsforsen, Sugnsforsen, Krabbforsen 
och Kvissedeforsen. Fallhöjden mellan Skärbäcksstranden i Transtrand ner till 
Vansbrogränsen är cirka 65 meter. 
  
I de norra delarna är inslaget av jordbruksmark litet. Det ökar successivt söderut. I norr har 
det gamla odlingslandskapet vuxit igen relativt mycket, medan det har bestått i större 
utsträckning söderut. Vissa trakter bör omnämnas speciellt för sina tilltalande landskapsbilder. 
Det är exempelvis söder om Transtrand, älvsträckan mellan Torgås och Lima, Lima-Ärnäs, 
Heden, Malungsfors och Sillerö. Dessutom tillkommer de mycket tilltalande miljöerna runt de 
stora forsarna. 
 
De marker som främst vuxit igen är de låglänta fodermarkerna och skogsmarkerna i 
dalgångens yttre delar. Fuktängarna har vuxit igen med vide och höga örter. Dessa delar 
översvämmas regelbundet vid högvatten. 
 
Dalgången längs Västerdalälven hyser många bra lokaler för faunan. De våtmarker, småsjöar 
och buskmarker som finns är häckningsområden och rastlokaler för en rad fågelarter, 
exempelvis sävsparv och gulärla. På grund av att kulturlandskapet trängt upp längs dalgången 
har mångasydliga djurarter såsom rådjur, gulsångare och rosenfink följt efter. De möter här 
omgivningarnas mera nordliga fauna som exempelvis gluttsnäppa och bläsand. Samma 
förhållande gäller floran. 
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Andra faunistiska företeelser som är värda att notera är älvens rika stam av bäver. Vidare 
uppges de norra delarna fortfarande ha fina bestånd av den allt ovanligare flodpärlmusslan. 
Numera är det förbjudet i hela länet att fiska pärlmussla. Älven anses vara ett viktigt 
produktionsområde för harr. Andra arter är öring, gädda och abborre. 
 
Ur botanisk synpunkt är dalgången till stor del präglad av kulturlandskapet. Exempel på 
intressanta företeelser är floran i lagunsjöarna längs älven som hyser inslag av sydliga 
element. Strandzoneringen längs älven i skogstrakterna är i det närmaste helt naturlig och ej 
påverkad av vattenregleringar. 
 
Västerdalälven har ett kraftverk på den här beskrivna sträckan. Det ligger söder om Tandö. I 
övrigt har älven påverkats av de rensningar som gjorts för flottningen. Sista flottningsåret var 
1970. 
 
Västerdalälven är ett riksobjekt både ur naturvetenskaplig synpunkt och för det rörliga 
friluftslivet. Älven skyddas mot vattenkraftsutbyggnad av bestämmelserna i naturresurslagen. 
 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/RumText/nv_ovrit/23-013.TXT 

Hälla  

Det mycket natursköna naturreservatet Hälla sträcker sig sju 
kilometer längs Västerdalälven och innefattar ett 40-tal öar av 
olika storlek. Det här är ett för Sverige ovanligt och märkligt 
lanskap som kallas flätflod. 
Flätfloder uppkommer där vatten strömmar fram genom så 
tjocka lager av sand och grus att det bildas ett flackt älvplan 
med holmar och näs. Namnet Hälla kommer av att det förr fanns 
hällar i området. Men de är bortsprängda sedan länge för att 
förenkla för timmerflottningen.  
I Hälla naturreservat finns förutom strömmande vatten även 
bergsbranter, tallhedar, tät granskog, sumpskog, myrar m.m. 
Och det finns ovanligt många olika arter här. Omkring 300 av 
Transtrands sockens 460 växtarter finns i Hällaområdet. Och i 
äldre tider användes holmar och strandpartier som slåtter- och 
betesmarker. Fortfarande står ängslador här och var längs älven. 

Exempel på växter 
som trivs här är 
smörboll, Kung Karls 
spira, grenrör och storgröe. 
På älvens botten finns den fridlysta 
flodpärlmusslan. Plocka den alltså inte. Drillsnäppa, 
strömstare och storskrake är några av de fåglar som 
häckar här. 
Älven är välbesökt av fiskare som kan få napp av 
bland annat harr och öring. 
 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-
natur/skyddad-natur/naturresvaten/malung-
salen/halla/Pages/default.aspx 
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Järnvägarna 

 
Järnvägssystemet i norra Dalarna är ett resultat av sammanslagningar och byggnationer i 
många steg. På kartan anges invigningsår för de olika bansträckningarna.  

Inlandsbanan 

En järnväg som ursprungligen gick mellan Kristinehamn och Gällivare, en sträcka av 1288 
km . Staten ville skapa en inre stambana som skulle stärka näringslivet i mellersta och norra 
Sveriges inland. Dessutom skulle den vara en militär avlastningslinje för norra stambanan. 
Under början av 1900-talet byggdes de norra delarna. Linjen mellan Persberg (i takten av 
Filipstad) och Mora byggdes i privat regi (Mora-Venerns Jernveg) redan 1891, men övertogs 
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av staten ca 1916. På 1960-talet lades trafik ned helt på sträckningen upp till Mora. Rälsen 
finns dock kvar och används för dressinturism. 

Brintbodarna-Malung-Särna 

Järnvägen Brintbodarna-Malung var 
en bibana till Mora-Venerns-Jernväg och 
invigdes 15 september 1892. Banan var 
den första järnvägsförbindelsen 
till Malung. Banan var 28 km lång, men 
trots detta tog det cirka 1,5 timme att åka 
med tåg hela sträckan. Banan drogs 
genom rena ödemarker, men i och med att 
järnvägen tillkom, skapades nya 
samhällen och industrier längs med banan. 
Det fanns även diskussioner innan man 
började bygga banan, att den istället skulle 
gått ifrån Vansbro genom Äppelbo till 
Malung. Men då sa befolkningen i 
Äppelbo ifrån, då man ansåg 
att rallare oftast sysslade hor, och därför 
fick banan istället dras från Brintbodarna. 

1903 förlängdes banan upp till 
Limedsforsen och 1928 nåddes slutmålet 
Särna. Trafiken på banan till Särna blev 
aldrig särskilt stor men under nära 20 år 
efter dess öppnande kunde man åka 
direkttåg mellan Stockholm och Särna. 
Linjen överläts mycket snart till staten 
pga dålig lönsamhet. 

När denna bana stod klar framstod 
linjen Brintbodarna-Malung som en 
besvärlig omväg med låg standard och 
kraftiga lutningar. Således byggdes en 
ny linje mellan Vansbro och Malung i 
den mera befolkade dalgången längs Västerdalälven. 

Sista tåget mellan Brintbodarna och Malung gick den 4 september 1934, och den 5 september 1934 
invigdes den nya banan mellan Vansbro-Malung. Det gamla spåret är idag upprivet, och banvallen är 
numera bilväg. 

Persontrafiken upphörde 1961 på sträckan Sälen-Särna och 1969 på sträckan Malung-Sälen. Järnvägen 
mellan Malungsfors och Sälen lades ner 1972 och revs snart upp. Mellan Malung och Malungsfors har 
underhållet upphört sedan före mitten av 2000-talet.  

Den 10 december 2011 gick sista persontåget mellan Borlänge och Malung, men en ganska 
omfattande godstrafik går fortfarande mellan Borlänge och Vansbro. 
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Björbo-Vansbro 

Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, SWB var ett enskilt järnvägsbolag som bildades år 1871 
för att förverkliga önskemålen om en järnväg norr om Mälaren. Efter initiala ekonomiska svårigheter 
kom bolaget att bli ett av de större privata järnvägsbolagen med ett vidsträckt system. År 1904 nådde 
järnvägen Björbo och tre år senare slutstationen Vansbro. Bolaget förstatligades 1944 och uppgick året 
efter i Statens Järnvägar.  Från Falun anslöt i Björbo Falun-Västerdalarnes Järnväg (Björbobanan) som 
tillkom 1904. År 1963 upphörde linjen Björbo-Nyhammar-(Ludvika)att trafikeras samtidigt som 
banan Vansbro-Björbo-Borlänge rustades upp. Sträckan Borlänge-Björbo ingick i vad som senare 
kallades Västerdalsbanan. Persontrafiken lades ned 2011(se ovan) 

Mora – Älvdalen 
Järnvägen Mora-Märbäck är den avkortade del som återstår av Mora-Älvdalens Järnväg (MEJ). 
Älvdalens kommun avsatte i början av 1890-talet en miljon kronor för bygget av en järnväg till Mora. 
Banan invigdes i november 1900. Det fanns planer på att fortsätta banbygget från Älvdalen till 
Elverum i Norge, men så blev det aldrig. Älvdalsbanan blev invecklad i olika turer mellan de andra 
järnvägsbolagen i området. Från 1920 var Älvdalsbanan en del av Gävle-Dala Järnväg och man 
började köra direkta persontåg Falun-Älvdalen. 

I samband med att GDJ förstatligades 1948 blev banan en del av SJ:s nät. Persontrafiken som varit 
blygsam sedan 1930-talet lades ner helt 1961. Ett undantag finns dock och det är de så kallade 
Vasaloppstågen som kör fram till startplatsen för Kortvasan och Tjejvasan i Oxberg. Godstrafiken 
fortsatte däremot med timmer och trävaror som de viktigaste transportslagen. Ångloken ersattes med 
diesellok.  

1982 började SJ rusta upp banan, och kom åter igång i juni 1983, men upphörde 1989 på delen 
Blyberg-Älvdalen. Den nordligaste sträckan Märbäck-Älvdalen (3 km) revs slutligen upp 1995. 

De privata godsbolagen gjorde sitt intåg på banan 1997 när Woxna Express började köra timmertåg 
Märbäck-Mora-Orsa-Bollnäs. Transporterna 
togs över av Orsatåg 1999 och fortsatte till 
2001.  

Mora-Älvdalens Järnväg fick sju 
karaktäristiska stationshus i rundhyvlat 
timmer. De byggdes med utskjutande 
övervåningar och spröjsade fönster. Husens 
arkitekt, Ferdinand Boberg, sägs ha fått 
inspiration från konstnären Anders Zoen, 
som bodde utanför Mora. 

 
                                                            Stationshuset i Gåsarv 2003 

Källor:   
http://www.jarnvag.net/index.php/banguide/banor-svealand 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Järnvägen_Brintbodarna-Malung 
sv.wikipedia.org/wiki/Inlandsbanan 
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Vattenkraft i övre Dalälven 

Dalälven börjar i trakten kring Stor-Våndsjön i Dalarnas nordvästligaste hörn. Den är 542 km 
lång från källan till havet (Sveriges tredje längsta älv).  Avrinningsområdet är 28 954 km².  
Medelvattenföring vid mynningen är cirka 350 m3/s. Disponibel vattenkraft ca 1420 MW, 
varav ungefär 2/3 har byggts ut (största kraftstationen är Trängslet). Tidigare var älven en 
viktig flottled. Höjdpunkt nåddes 1952, då ca 30 miljoner stockar flottades på Dalälven. 
Älven var då Sveriges flitigast använda flottledssystem. 1969 blev det sista året som flottning 
bedrevs på Dalälven. I dess norra delar är den delad i två älvar: Österdalälven (som flyter 
genom sjön Siljan) och Västerdalälven. Dessa två rinner ihop i samhället Djurås. Även 
vattendragen norr om Falun fyller på älven via sjön Runn. Karl-Erik Forsslund har gjort en 
nedteckning av folken runt denna omskrivna älv i böckerna Med Dalälven - Från källorna till 
havet. 

Schematisk bild av flödet och höjdskillnaderna i den båda grenarna av 
Dalälven 

 

 

I och i nära anslutning till älven finns 35 större och mindre kraftverk med en total effekt på 
1100 MW och en årsproduktion av 4300 GWh. 
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I Västerdalälven är området ovanför Hummelforsen (nr 27) och nedanför Skifsforsen (nr 25) 
skyddat. 

	

Kraftverk i övre Dalälven 

	

	

Historia kring några av kraftverken 

Trängslet 

Kraftverket byggdes 1955–1960 för Stora Kopparbergs Bergslags AB för att klara det ökade elbehovet 
i bolagets sågverk, massafabriker och smältverk. Företagets krafttillgångar har sålts till den finska 
energikoncernen Fortum som numera är den tredje största elproducenten i Sverige. 
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Trängslet är ett regleringsmagasin för att kraftverken nedströms ska få en jämn vattentillrinning, 
vattennivån kan skilja så mycket som 35 meter mellan högsta och lägsta nivå vilket kan ge upphov till 
stora torrlagda områden. Kraftverket har Sveriges högsta damm med en höjd på 125 meter, de övriga 
17 metrarna nyttjas i en sprängd tunnel på 4,3 kilometer. Kraftverket har även en av de till volymen 
största dammarna (vid sidan av Messaure), volymen uppgår till cirka 7,2 miljoner m³ som i huvudsak 
består av bergmassor och morän. Trängslet arbetar i par med den nedströms anlagda Åsens 
kraftstation som även den har ett betydande regleringsmagasin, på detta sätt effektiviseras driften i de 
nedströms liggande kraftverken.   

Dammen utan vatten                                                         Den torrlagda älvfåran 

Vid det före detta anläggarsamhällets baracker har Älvdalens skjutfält vuxit fram. 

Eldforsen.  

Ursprungligen var Eldforsen ett träsliperi anlagt av AB Mölnbacka-Trysil. Det började byggas 1894 
och stod klart 1898. Från början byggdes dammar över två av Västerdalälvens grenar, men då detta 
inte gav sliperiet tillräckligt med drivvatten fick man 1897 tillstånd att bygga även över älvens 
huvudarm. 1900 såldes sliperiet till Trävaruaktiebolaget Dalarne som i sin tur sålde till Korsnäs 1929. 
Fabriken hade sex turbiner för drift av sliperiets utrustning och en sjunde som drev en generator 
varifrån man levererade belysningsström till fabriken och omgivande bostäder vilket innebar att 
Eldforsen hade elektriskt ljus före Vansbro. 

Efter flera år av förluster lades sliperiet ner och i Trävaruaktiebolaget Dalarnes styrelseberättelse 1934 
skrev man: 
Då driften vid Eldforsens trämassefabrik under flera år medfört betydande förlust, har styrelsen 
beslutat att under 1935 nedlägga denna rörelse och att för vattenkraftens utnyttjande anlägga en 
kraftstation för 4.000 turbinhkr. Kontrakt om avsättning för hela den uttagna effekten under en längre 
tid har träffats på för bolaget fördelaktiga villkor. Denna kraftstation jämte nödiga kraftledningar är 
nu under uppförande och beräknas vara klar under 
instundande sommar.  

Gamla kraftverket byggdes 1935 

Planerna på ett nytt kraftverk i Eldforsen hade funnits 
länge och redan 1997 hade dåvarande ägarna, 
Stockholm Energi, planer på att bygga nytt. Något nytt 
kraftverk byggdes dock aldrig utan istället renoverades 
det maskinella i den gamla stationen. En ny damm 
byggdes ändå och som förbereddes för en höjning av 
vattennivån. 
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En ny kanal att sprängdes direkt uppströms dammen och vidare tvärs över den udde som älven rundar 
innan den rinner norrut mot Vansbro. Den nya kraftstationen är placerad i direkt anslutning till 
kanalens utlopp. En ny damm har byggts tvärs över den gamla inloppskanalen Den gamla delen av 
inloppskanalen, från den nya dammen och fram till den gamla stationen, ska fyllas igen med massor 
från kanalbygget och täckas över med jord. 

 

	Byggt 2011. Ett aggregat med 10 m fallhöjd. Effekt 8,5 
MW (41 GWh/år). Fortum Generation Ab 

	

	

	

Väsa.  

Väsa kraftaktiebolag bildades den 26 oktober 1957 för att utbygga och driva ett kraftverk vid 
Väsagluggarna enligt ett ingånget konsortialavtal mellan Älvdalens jordägande socknemän 
och Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. 
Aktiekapitalet – lika fördelat mellan 
Socknemännen och Bergslaget – utgjorde 120 
000 kronor, vilket dock i samband med 
utbyggandet höjdes till 1 500 000 kronor år 1964. 
Under de första verksamhetsåren utfördes 
planering av kraftverket med dämningsområde 
och älvrensningar; detta hade Stora Kopparberg 
påtagit sig enligt konsortialavtalet. Sedan 
vattendomstolen meddelat tillstånd till 
årsreglering av Trängselsjön, i vilken kraftbolaget 
ingått som intressent, kunde ett definitivt utbyggnadsförslag utarbetas. Sammanträde för 
avstyckning av den fallrätt, som skulle utnyttjas i kraftverket, hölls under sommaren 1962 
utan att några klagomål framfördes. 
Kraftbolaget fick tillstånd till anläggningens uppförande den 31 mars 1964. Eftersom 
detaljarbetet med planering och konstruktion var långt framskridet och då 
byggnadsorganisationen för det just färdigställda kraftverket vid Åsen fanns tillgänglig, kunde 
arbetet påbörjas i redan dagen därpå, den 1 april. 
Arbetet bedrevs sedan efter en plan, innebärande att kraftproduktion i stationen skulle börja 
på hösten 1965 samt att anläggningen skulle vara helt färdigställd sommaren 1966. Denna 
korta byggnadstid hölls. Den 15 oktober1965 kördes aggregatet i stationen runt för första 
gången.  

Den alstrade kraften inmatadess på Bergslagets 130 kV kraftledning Trängslet-Borlänge. 
Kostnaden för anläggningen med fallrätter, årsreglering samt ränta under byggnadstiden 
beräknades sommaren 1963 uppgå till 26,3 miljoner kronor. Denna kostnadsram hölls. 

Källor:  http://vattenkraft.info/ 
 http://www.dalalvensvvf.se/ 
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalälven 
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Älvdalens kommun - En ... / Kultur & fritid / Museer och sevärdheter / Porfyr- & 
Hagströmmuseet / Porfyrmuseet /  

Porfyr i Älvdalen 
Älvdalsporfyren bildades för ca. 1,7 miljarder år sedan på ett 15 kvadratmil stort område. Den 
är en vulkanisk bergart. Kornen är 
oftast ljusa och utgörs av fältspat och 
kvarts. Ibland är dom nästan svarta och 
består av en mörk glimmer, kallad 
biotit. 

Porfyren är en tät och hård bergart. På 
en hårdhetsskala på 1-10 ligger 
porfyren på ca. 7. Diamant har en 
hårdhet på 10. Det innebär att porfyren 
kan slipas och poleras till en mycket 
hög glans. 

I Europa finns porfyr i Skandinavien, 
Ryssland, olika områden i 
centraleuropa och även i Italien, men 
det är bara i Älvdalen som brytning och bearbetning av porfyr haft någon betydelse. 

Blybergsbrottet omkring sekelskiftet 
Gamla Porfyrverket 

År 1715-1744 arbetade Eric Näsman som kyrkoherde i Älvdalens församling. 1730 
rapporterade han till bergskollegium att man påträffat "en bergart med röda fläckar isprängd, 
liknande Jaspis". Det skulle dröja mer än 50 år innan något hände. Det var riksrådet Bielke 
som 1785 pga den svåra hungersnöden sände en delegation till norra Dalarna för att 
undersöka om det fanns material som kunde bearbetas av lokalbefolkningen för att lindra 
nöden. Man fann porfyrförekomster som ledde till att man började bryta och bearbeta porfyr. 
1787 slipades en urna i Älvdalsporfyr som lämnades över till Gustav III. 

 

Erik Hagström 
 

1788 fick Erik Hagström uppgiften att konstruera och bygga porfyrverket i Älvdalen. Arbetet 
kom igång på hösten 1788 med hjälp av maskiner för sågning, slipning och polering. 
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Våren 1789 hade huvudverket kommit på plats. Smedja, kolhus och stensågar uppfördes. 
Skärverktygen var av järnplåt, för att kunna bearbeta den hårda stenen tillsatte man ett 
slipmedel, fuktad sand eller smärgel. 1792 arbetade 30 man vid verket, som mest arbetade 75 
man med porfyrhanteringen.Åren 1818 - 1856 var Elfdals Porphyrverk i kunglig ägo av Karl 
XIV Johan. Det var nu som de mest magnifika pjäserna tillkom: Rosendalsvasen och Karl 
Johans sarkofag. 

Rosendalsvasen   Karl XIV Johans sarkofag 

På våren 1823 inkom Karl XIV Johan med en beställning till porfyrverket på en magnifik vas, 
som skulle tillverkas i granitell. Vasen skulle komma att mäta 2.67 m i höjd och väga ca. 9 
ton, granitsockeln ej inräknad. Som mest var 40 man sysselsatta med arbetet, 3500 
dagsverken åtgick innan vasen stod klar på hösten 1825. Vasen finns uppställd vid Rosendals 
slott.1844 påbörjades det största arbetet i porfyrverkets historia, det var tillverkningen av Karl 
XIV Johans sarkofag. Sarkofagen tillverkades av ljusröd granit och mäter 3.04 m lång, 2.29 m 
bred och 2.4 m hög, själva kistan väger 11 ton och locket 5 ton. Arbetet skulle ta 8 år att 
färdigställa, mot beräknade 2 år. Först 1856 kunde transporten äga rum, då hade man en 
tillräckligt sträng vinter med mycket snö. 
Sarkofagen transporterades på 2 stora slädar, en för kistan och en för locket. Släden med 
locket drogs av 70 karlar från Sollerön och Mora, själva kistan av 110 älvdalsbor, alla klädda i 
finaste helgdräkt. 

 

Sarkofagtransporten 1856 

Dessutom fanns 2 spelmän, en satt på locket och en på kistan, spelmännen underhöll dragarna 
hela vägen från Älvdalen till Gävle, en sträcka på ca 25 mil. Brännvin serverades fritt till 
dragarna, det förvarades i en stor tunna i kistan. Före och efter varje uppförsbacke fick 
mannarna en extra sup att stärka sig med. Från Gävle transporterades sarkofagen med båt till 
Stockholm, för att senare ställas upp i Riddarholmskyrkan.Den viktigaste delen av 
verkstäderna förstördes vid den brand som 1867 härjade anläggningen. Några av maskinerna 
kunde dock räddas och ingår i det företag som går under namnet Älvdalens Nya Porfyrverk.  
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Porfyrverket i Västäng 

97 startade Frost Anders Andersson Nya 
Porfyrverket i Västäng med inköpta maskiner 
och inventarier från det eldhärjade gamla 
Porfyrverket i Näset. I mitten av 10-talet var 
produktionen som störst. Under 20- och 30-
talet började sönerna Viktor och Lennart Frost 
arbeta vid verket tillsammans med sin far. Nu 
var produktionen mer inriktad på tillverkning 
av mindre föremål i porfyr. Sedemera övertog 
de driften av verket, och fortsatte fram till 
1983.  

Porfyrverket är i två våningar, på nedre våningen sågas och borras porfyren, på övervåningen 
finns två stora planslipar och mindre slip-, poler- och borrmaskiner.Interiören och maskinerna 
i Nya Porfyrverket är praktisk taget oförändrade sedan sekelskiftet, där kan man få en inblick 
i hur det kan ha sett ut redan vid början av 1800-talet vid gamla Porfyrverket i Näset.Alla 
maskiner drivs med vattenkraft, överföringen av kraften till de olika maskinerna sker med 
hjälp av remmar och trähjul av olika storlekar. Numera förekommer ingen tillverkning vid 
verket, men man har guidade visningar under sommarmånaderna. 

Sandstenen i Orsa 

Orsasandsten är en fossilfri, relativt ung sedimentär bergart 
som bildades för ca 450 miljoner år sedan. Sandstenen består 
till största delen av kiselbunden kvarts och lämpar sig bra till 
slipstenar. Den unika Orsasandstenen har brutits sedan 
urminnes tider. De äldsta fynden av bearbetad 
Orsasandsten daterar sig från åren 1006 - 1032 och är 
gjorda vid utgrävningar i Sigtuna. 

Under självhushållningens tidevarv utnyttjade allmogen 
de stora tillgångarna av sandsten till att framställa 
slipstenar. Då hade varje hemmansägare i Orsa rätt att 
bryta sin andel i en gruva. Under 1700-talet var ca 35 
gruvor i bruk.  

Arbetet med slipstenstillverkning bestod av två moment: den kollektivt anordnade 
gruvgången och den individuellt utförda hackningen. Gruvgången, dvs arbetet med brytning 
av sandsten pågick mest om hösten. Ofta fraktades de första ämnena hem till byn på kärra. 
Slipstenen färdigställandes i de s k hackstugorna som fanns på nästan varje gård. 
Ventilationen var dålig så mycket av stendammet andades in och orsakade silikos. Männen 
blev sällan mer än 40 år. Orsabönderna for i regel under vinterhalvåret långa vägar för att 
sälja sina produkter eller byta åt sig andra varor. 

Den verkliga högkonjunkturen inföll kring sekelskiftet då 500 personer sysselsattes med 
stenhanteringen. Orsa stenhuggeri AB blommade upp några år. Av orsasandsten framställdes 
förutom slipstenar och brynen, även portaler och fasadsten, listverk och balustrader till t.ex. 
en del kyrkor, bankhus och palats i Stockholm och Orsa Tingshus samt brunnen i den 
intilliggande parken.  

http://www.orsaslipsten.se	


