
MALUNGSFOLKETS KVARNSTENS

HUGGNING I ÄLDRE TID 

Av Täpp John-Erik Pettersson 

Utfårdens nästa mål var några äldre kvarnstensbrott i trakten av byn 
Grimsåker. Från denna by vandrade exkursionsdeltagarna uppför 

Kvarnberget på en ca r km lång och smal gångstig till platsen för 

kvarnstensgruvan. Där redogjorde fil. kand. Täpp John-Erik Pettersson

för den fordom av malungsfolket bedrivna kvarnstenshuggningen och 

yttrade följande: 
»Så här mycket folk torde inte ha varit här sedan någon gång i början

av r8oo-talet. - Ni är alla hjärtligt välkomna hit upp! 
Man kan fråga sig vad det var för slags kvarnstenar, som här har 

tillverkats. Oftast rörde det sig om sådana man använde i skvaltkvarnar 
a� olika slag. Man gjorde också mindre stenar till s. k. handkvarnar att 

bruka hemma i gården. Dessa drogs för hand när man malde. 

När man i äldsta tider skulle ha en kvarnsten, gick man ut i skogen 
och letade reda på ett lämpligt ämne eller block, högg till det på plat
sen och forslade sedan det till kvarnen. Det gällde alltid att få tag i så 

bra bergart som möjligt. Var tillgången på ämnen riklig, så kunde 

utvecklas en kvarnstensnäring med ett flertal intressenter som deltog i 
stenhuggeriet. I Skandinavien fanns det flera orter som var kända för sin 

kvarnstenshuggning under r 700-talet. Mest omtalad då var Selbu i 
Sör-Tröndelag i Norge. Där är brotten av större omfång än här. Vidare 
har vi Lugnås i Västergötland och Kvarnbergsvattnet i Jämtland - på 
både norska och svenska sidan. Här i Malung har vi detta ganska 
omfattande brott, om vilket fysiokratenjohan Fischerström talar i upp

räkning med några andra i riket. Han skriver r78r att; 'näst dem 
[kvarnstenar] som komma från qwarn= bergen i Jämtland, äro de som 
hämtas i_Malungs Socken och Dalarne, i Årsunda Socken och Gestrik

land, i Götlunda =Socken och Nerike, i Mölby= och Herberga=Sock

nar i Östergötland, de tjänligaste'. 
Det är alltså en ganska omfattande verksamhet, som har pågått här 

och som har avsatt spår långt utanför socknens gränser. I Malung finns 
kvarnstensbrott på fyra ställen. Det här är det största och det är väl 
också det äldsta. Brottet börjar här nere och fortsätter sedan bortöver 

cirka r ,7 km i sydostlig riktning. Den del där vi nu står är den yngsta 
delen, det var troligen i detta område man bröt de sista stenarna. 
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N.yberget. brottstup soru at griinsar
kt arn.rten.rgrut./n mzt :ider. Foto
T; pp Juh n- Eri h Pi t, rtlr,t,.

Brottets bredd varierar frhn jo ri l l  2oo merer. I den hair delen, som

kallas Nyberget,er varphogarna fortfarande delvis ej civervdxta. Ldngre

bort har vi Gammalberget, som ligger inom err mera kuperar omride

med stora brott, som kan vara ro-2o meter djupa. De stcirsta ar cirka

5o-roo meter i diameter. Vi kan inte gi sl l ingt borr, men vi ska lndi

strax ga ett litet srycke i den riktningen. Var noga med arr se upp med de

hala stenarna sl ni inte ramlar.

I Malung har vi ocksi kvarnstensbrott i Byrisen, berget med TV-mas-

ten. Ddr finns brott pi vardera sidan om bergets ovre del. Vi har ett

annat brott vaster om Gairdis' by och ytterligare ett mycket litet i Vhstra

Fors.

Bergarten 1r hdr sandsten, nd.rmare bestimt 1r det frlgan om den s. k.

jotniska sandstenens sydligaste utlopare, som bestir av klyftiga hillar.

Strax soder om ddr vi nu srir vidtar graniten. Hlllarna hdr sluttar

faktiskt mellan 5o och 9o grader, vilket vi kan studera ganska bra i etr

stup hlr i brotten.

Nlr man hogg en kvarnsten sl gick det t i l l  pi foljande vis. Man brot

loss ett block och borjade hugga det runr. - For att fl blocken riktigt

runda, cirklade man dem med h jnlp av en ribba, forsedd med en spik i

ena Znden. Man holl ett stycke kol vid ribbans yttre dnde och svdngde

den runt kring spikens fdste. Ddrefter hackade man forst frin ena sidan,

vbnde pl stenen och hackade frin den andra. Ndr det var klart, sl borja-

de man med ogat i mitten. Man hackade pa samma vis fcirst frin den ena

sidan och sedan friLn den andra. Man borrade aldrig. - Ni kan se er

omkring, kanske stir ni for tillfdllet just pi ett sidant rundhugget d.mne.

Gick lmnet sonder, provade man aft ur det skadade blocket forma en

mindre kvarnsten. Vi kommer under vir vandring hlr bortover att se

mhnga exempel pi rundhuggna lmnen som av en eller annan anledning
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Ktarnslen .som i .s/uttkedet at til/terkningen bms-
tit uitt ittt. Foto TcippJohn-Erik Pettersson.

mlst overges. Vi kan ocksi finna srenar som i srort serr ar ftirdighuggna

men som till sist har gltt scjnder. Genom arr bergarren hdr ir relativt

mycket skiffrad, shhar ofta sprickor uppsrAm i sista huggningen, srora

flisor har gitt ur. Di har man inte haft annat att gora an att saga nh.gra

fula ord och sl - efter fjorton dagars arbere - borja med err nyrr block. I

nlgra fall har man t. o. m. hunnit fram till upphuggningen av ogat i

mitten, nhr stenen gitt mitt itu. Di kunde man i minga fall med ett
jirnband foga samman de bida halvorna. En sidan sren har sedan

kunnat anvlndas som understen i kvarnen. Den skulle ju ligga stilla.

Stenbrotten hdr bortover dr i sanning e tt ikta friluftsmuseum.' Uts tdll-

ningen' ir inte arrangerad av nigon museimans hand, utan skapades av

de som hir slet for brodfodan under gingen tid. Jag foreslir att vi nu rcir

pi oss for att nb.rmare se pi brotten."

Framme vid en sidan kanalformad brytning i sandstensberget fortsarres

presentationen: 
"Hdr i brotten kan man se hur stenblock brutits ross.

Man har rort sig sciderut och kasrat upp stenskdrvor bakom sig. Under

detta arbete blir det ju mycket varp eller skrotsten over. Det syns lnnu

tydligare lingre bort.

Nir man borjade med kvarnstensbrytning hdr i Malung i mera omfar-

tande skala vet nnn inte. Kvarnsrenar har ju i och for sig ht'ggits si ldnge

man haft kvarnar, men i hur stor omfattning for avsalu utsocknes ir

inte klarlagt. Ddremot vet vi att pi en karta frhn t677-78, en av Olof

Schallroths kartor over Vlsterdalarna, si finns just detta brott utmdrkt i

ett omrlde som kallas tthsi|:bergha. Dar stir angiver Quarnesteens

E-
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Vcig i kt arnsten.;brattet fi)r uppfor:ling at' ktarn-

stenar ocb tarp. Fato Tcipp Jc,hn-Erik Petterssan.

Gruftaer. Denna verksamhet finns naturligtvis omtalad i dombockerna.

Man har tvistat om blika forhlllanden lnda frln r6oo-talet. Namnkun-

niga resenlrer kom ocksl pl besok hrir under rToo-taiet; ni 1r alltsl inte

de forsta resendrerna. Ni har gott sdllskap av Linn6, Htilphers och

broderna Gahn, som alla varithar. Ni kan dock avundas dem, for de slg

en verksamhet i sitt fulla flor.

Ndr man brot hdr i gruvorna sl var man ofta ett par personer som

delade ett gruvhll gemensamt. Alla de hdr gruvorna har val haft namn,

vilka ingen nu levande minns nigot om. Men i dombockernafrhn mitten

av rToo-talethar jag lokaliserat en del namn pa gruvor och deras dgare.

Hlr moter oss bl. a. Thomsbrottet, Kabbgruvan och Lissei Anders'

brott. Dessa brott var beldgna i Gamla berget. Nyberget fanns dock

Itminstone redan pi 173o-talet, vador Gammalberget m6.ste ha vartt

ganska gammalt redan di.

Gruvorna gick i arv. Alla sockenbor fick ta upp en gruva och bryta

kvarnsten r princip si mycket som onskades. Si fort en person borjade

bearbeta berget och fl fram en gruva, sl var den hans egendom. Den

gruvan kunde shljas, bytas bort eller awas av den kommande generatio-

nen. Forhillandet kunde bli ganska invecklat med hlnsyn till lgosplitt-

ringen hlr i Daiarna. Om man inte brutit nigot ur gruvan pl ett par

generationer och det kom en systerson eller systerdotter och vil le bryta

dlr nlgon frdmmande hade brutit under uppehlllstiden, sl hade den

forste dndiL rltten piL sin sida att ta upp brottet igen eller kriva det

tillbaka om nigon annan varit dar.

Vid vintertinget i Malung ry48 kan man se hur ett par personer
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,LdPare, eller iit,re sten till hand-
kt'arn; fr,in kt,arnstensbrott i Ma-
lung. Foto TAppJzhn-Erik Petters-
J0n .

wistar om dganderd.tten och andelar: 'Som Klranden efter kiop och

arfagten erkinnes wara egare til r I 5 del uti r l3 del, eller den inloste

Systerdelen, och desutom rl4 del  ̂ v 2l;. delar uti r/3 del t i lhopa med

Andersson; s& dro Swaranderne obefogade, at hindra Nils Olofsson

efter berorde sin tilstdndiga ratt arbeta uti den si kallade Kabbgrufwan,

di hwarfwet honom plkommer.' Om man eir snabb i huvudet kommer

man fram till att det duir bor bli ryf rzo eller drygt 14/6.Tvister som

dessa har forndmligt nog satt sina spir i dombockerna, vilket gor att vi

kan fi vetskap om den ildre kvarnstenshuggningen.

En annan kdlla som kan vara givande dr bouppteckningarna. I dessa

finns ibland flera olika verktyg omnlmnda. Det finns vdl ingen som idag

riktigt vet vad ett kaarnbergsgret, eller en ktarnbergshacka ar ftir nlgot -

dn mindre vad som skil ier dem it. Men detta visste sikert de som stod

hrir for ett par hundra 1r sedan. Dessa grev och hackor 1r det relativt

gott om i bouppteckningarna, tyvdrr inte ldngre i verkligheten!

Vid en inventering jag gjorde hdr for nhgot h.r sedan, fann jag att de

vanligaste storlekarna pi kvarnstenarna i brottetdr 5-6 kvarter i diame-

ter, dvs. 7 5-9o cm. I skvaltkvarnarna anvdnde man 6-kvarters och

upplt, men i handkvarnarta 4-5-kvarters. De exemplar som ligger hdr,

dr smi stenar till skvaltkvarnar och stora handkvarnsrenar. Men dldre

bel2igg frhn rToo-talet sdger att man brot upplt 9 och ro kvarters stenar,

alltsi r i meter i diameter. Och faktum ar att dar vi just kom in i skogen

frln landsvaigen, si finns en stor kvarnsten vid sidan om stigen. Den har

huggits ren runt om och litet pi ytan. Under frakten har det hhnt nlgot

med stenen och den har ld.mnats kvar i skogsbrynet. Varfor vet jag inre -

den kan ha ghtt sonder pi undersidan - men jag har inte kunnat lyfta

den och se efter.

Forslljningen av kvarnstenar var omfattande. De sildes bide till

andra landskap och till Norge. Beldgg finns frin slvll r6oo- som rToo-
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talen. Kvarnstenar anvd.ndes naturligwis ocksi i den omfattancle bytes-

handeln. Ett exempel f inns hdrpl frln domboken r698. Oluf Nielsson i

GrirdiLs hade bytt 6Lt sig en kvarnsten frln tre personer i Storbyn mot en
'Barkad Kampehuud och en Carolyn'. Oluf byne sedan bort stenen ti l l

Lars larsson i Vzirmland som i sin tur sllt stenen ti l l  Molnbacka. Ddr

befanns stenen vara av dllig kvalitet och saken drogs infor tinget, vilket

gor att vi idag klnner ti l l  denna historia.

Nedgingen i kvarnstensndringen kommer under rSoo-talet. Den

inrraffar tidigare hdr ln i mlnga andra orter mecl kvarnstenshuggning i

Skandinavien. Man kan sdga att under r88o-talet upphor kvarrrsrens-

h.rggningen helt i dessa brott. Den siste kvarnbergsgubben som hdr

hogg stenar hette Magnil Mlrten frln Bole. Det sdgs art han pl sluter

gick hit var dag med sdcken pl ryggen, till slut bara for art ritta itmins-

tone. Malungs siste kvarnstenshuggare dog r9zo. Det var J6g6 OlA,

eller som han hette, I jas Olof Jonsson frin Gzirdls.

Kvarnstenar brots mestadels pi vintern. Men dven vid andra ti l l fdllen,

om man hade tid. Man kan lzitt forsti att en sidan hlr nhringsgren

medfort olyckor, inte bara genom stenfl isor i ogonen, utan dven genom

andra mera omfattande cil lbud. Det har forekommit hven dodsolyckor,

varom man kan llsa i kyrkans dodbocker.

Til l  sist vil l  jag dzirfor citera vad som hindeJonas Persson frin Bole,

som var hrir pl julaftonen r 8oz. Han hade oruren att redan samma ir bli

inford i dodboken. Prlsten har med sin gispenna raspar ner foljande

korta notis om detta mdnniskoode: 'Olyckshdndelse. $TarJuhlafton wid

Qwarnberget hwarest han genom brottets neclfaliande krossades i huf-

wud och armar; han fordes derifrin; llg till szings z dygn och dog z dagar

Kl. 6 om aftonen i Bohle. 3o Lr. '

Det var alltsl ett ganska hlrt arbete man sysslade med hdr. Det

krlvdes att det hela tiden fanns folk hir for atr h&lla de stora hiLlen fria

frln vatten. De vattenfylldes annars mycket snabbt.

Men nu ska vi vandra vidare och se nigot av de stora brott och

varphogar som foljer hhr borta. De allra stcirsta kommer vi inte att ni,

och man kan inte heller se sl mycket av dem, di de i hog grad dr bevdxta

med mossa och gransko g. Yi gfu alltsi i en b&Lge it vlnster och moter di

t i l l  sist den sdg som vi kom pi hit upp i berget. Den stigen fortshtter vr

si ned ti i l  byn och bussarna for att med dem bege oss ti i l  Lugnet och den

ddr vbntande lunchen..
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I samband med lunchen pl Viirdshuser Lugnet gavs en kort information

om vissa nu aktuella sockenbeskrivningar, som kommit ut, er under

utgivning eller planeras. Docenten Sigoard Montelius lhmnade foljande

uppgifter frin nedre Visterdalarna:

>En serie sockenbeskrivningar har pi sistone vuxit fram i hdgnet av

den nya kommunreformen. Vansbro kommun, som frin norr efter vir

fardv'dg innefattar socknarna Appelbo, Jirna och Nis, har kommit ut

med sin forsta del. Vi har dir gltt in for att blanda bide gammalt och

nytt i bockerna. I forsta delen finns en naturgeografisk oversikt, en

skildring av forntida bebyggelse 
"u 

Ake Hyenstrand, en redogcirelse om

grdnser och grdnswister och en berlttelse om kyrkorna. Dessutom har

boken fyra avsnitt som beror den moderna tiden och folkrorelserna:

frikyrkororelsen, nykterhetsrorelsen, arbetarrorelsen och idrottsrorel-

sen. Denna forsta del ir ett mycket vackert band, som 6r tryckt hbr i

Malung av Gote Pettersson.

Vi fortsltter nu med en del tvl. Den kommer ocksi att innehllla en

del olika imnen under medverkan av bl. a. TZipp John-Erik Pettersson.

Ortnamnen kommer att behandlas av chefen for Ortnamnsarkivet i

Uppsala docent Allan Roswik. Boken kommer hven att uppta en for-

teckning over emigranter frln de tre socknarna Appelb o,Jarna och Nis.

Uppteckningar om emigranter har gjorts framfor allt av Enar Eriksson i

Jarna.Enar Eriksson har under en ling foljd av 2rhaft besok av svensk-

amerikanare. som har visat stort intresse for detra arbete. I samband hlr-

med kommer en redogorelse for de s k. Jerusalemsfararna och hem-

bygden, utarbetad av prosten Heimgird, att ingh i denna andra del.,

Dd.refter togTtipp John-Eih Pettersson till orda och presenterade boc-

kerna frln Malung och frln Lima-Transtrand med foljande ord:

>Varje socken med sjiilvaktning i Vlsterdalarna forsoker nu ft fram

sin historia med si fullstbndiga beskrivningar som mojligt. Malungs

gamla kommun planerade en sockenbeskrivning, som borjade komma

lt r97 r. Sedan dess har ytterligare tre band utgivits, det sista r977.

Redaktor for verket var Olle Veirulf. bildredaktor Irene Mattsson och

ett otal forfattare medverkade med olika uppsatser. De fyra bockerna

omfattar ungefdr r 8oo sidor och nastan lika minga illustrationer. I

framstillning kostade de ett stycke over en miljon kronor. Av denna

summa har kommunen iterf&tt omkring hiilften. Det br alltsl inte bara

en 'fodustafFir' si att seiga. I verkets sista del inglr en bibliografi over
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l i t teratur om Malung. Det f inns ocksi en beskrivning over diverse arkiv,

ddr man hittar olika slags material om Maiung, sisom Malungs kyrkoar-

kiv, hd.radsrbttsarkivet och riksarkivet. Av detta hr sdrskilt framdraget

ett slrtryck, som kan llmnas it intresserade forskare for att underlltta

sokandet i olika arkiv och bibiiotek.

Varje 1r utger Malungs hembygdsforening en irsbok, kallad Skinna-

rebygd, av viiken vi hd.r har tagitfram en del irg&ngar, som den intresse-

rade kan fikopai dag. AIla hrghngar frln borjan r948 finns inte kvar,

men ltskil l iga kan lnnu fis av den som onskar komplettera sin samling.

De ldmnas ut efter bestzillning hos hembygdsforeningens ordforande

Lars Ohlsson.

Grunden till detta forskningsmaterial finns hdr i Malung. Der utgors

av Niss Hjalmar Matssons mb.ngb.riga undersokningar har i hans hem-

bygd. Den del av sockenhistoriken, som behandiar skinnarnas historia

bygger i alit vdsentligt pl hans uppteckningar. De flesta uppsatser som

drir ingir, 1r skrivna av honom s jllv.

For forskningen har han llmnat ett mycket omfattande kdllmateriai av

olika slag, som nu forvaras brandslkert i kommunbibliotekets arkiv:

uppteckningar efter bygdemeddelare, avskrifter ur arkiv, kortregisrer

over det vdsterdalska ordforrhdet, varav en sror del nu finns i dubbletto-

riginal pl Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hbl forvaras ocksi

ett digert originalmaterial inte bara om Malung utan lven om ovriga

Vlsterdalarna, och di s;irskilt Lima och Transtrand. Man finner ocksl

vdrdefulla uppgifter om Sdrna och Idre samt om norska bygder som

Trysil m. m. Arren frin Hdrjedalen moter man uppgifter om Linsdll och

Lil lhdrdal.

Vi har dagen till dra lhtit framstdlla en liten stencil, som kortfarrar

redovisar vad som finns i Niss Hjalmars arkiv. Om dzir dr niLgot man

onskar ta del av, sl kan man enklast vlnda sig ti l l  kommunbiblioteket

for vidare anvisningar och h jrilp. Niss H jalmar har ocksl efterlbmnat en

hel del l i tteratur, som inte bara behandlar Vlsterdalarna utan ocksi

angrdnsande delar av Norge. I hans samlingar inglr flera bocker, som

inte finns vare sig pi Kungl. Biblioteket i Stockholm eiler pi Carolina i

Uppsala.

Malungsbiblioteket har ocksl en omfattande vlsterdalssamling av

bide gammalt och nytt och forsoker i fortsdttningen hilla den aktuell.

Ddr har den intresserade tillging trll ett vhrdefullt material for fortsatt

forskning. Den som vill gora undersokningar om och kring Vdsterdalar-

na och angrbnsande omriden av Norge, som hafr ndra kontakt med
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dessa bygder, skall kunna komma till Malung och heir finna mycket av

det han behover.

I Malungs kommun ingir nu ocksi Lima och Transtrand, dir man

dven vill ha sina socknars historia beskriven. Det kommer de ocksl att fl

inom kort. Ett verk planeras omfattande tre delar, dir Stig Bjorklund zir

huvudredaktor och diir ocksi Irene Mattsson deltar som bildredaktor.

Forsta bandet kan berlknas utkomma under nlsta ir (r98r). Sedan 1r

avsikten att ffi ut de bida fol jande med wi irs mellanrum, dvs. r 982 och

r984.

Den forsta delen behandlar myrjiirn och smide uppe i Lima-Tran-

strand under jlmforelse med bl. a. det ndrliggande Alvdalen, ddr myr-

jlrnet i rildre tid spelat en framtridande ioll. Boken torde bli av samma

omfhng som en av Malungsbcickerna, ca 4jo sidor, inkluderande ett

stort antal bilder av foremil och personer. Denna bok bygger till stor

del p[ Niss Hjalmar Matssons licentiatavhandling om limasmidet frin

1944, vartill kommer nigra nyskrivna uppsatser. Niss H jalmars manu-

skript har granskats av bl. a. professor Gosta Berg. Forfattaren hade

tinkt att vidareuweckla sitt lmne, men denna hans avsikt hindrades

av hans bortging ry73.Yi motser nu med stort intresse hans framstdll-

ning i sockenbokens forsta band.n

Efter denna korta oversikt over aktuell litteratur frin Veisterdalarna

fortsattes fdrden ned mot vindpunkten i Jarna, Siguard Montelius' hem-

bvgd. Vid en vacker glbnta med utsikt mot Visterdaldlven gjordes

uppehill. Dlr beriittade Sigvard foljande om traktens ildre historia:

"SockennamnetJirna sdges av Holenius pi rToo-talet isyfta janfore-

komsten, och han sZiger 'Vi skolom istad att jdrna', dvs. att hdmta jd.rn.

Harry Stihl anser ocksi att namnet har med ordet ifun att skaffa. Ddrom

rider slledes ingen tvekan, meir om hur namnet har uppkommit vet

man ingenting bestdmt. Asyftar det en viss plats i bygden eller har nigra

personer uttalat denna beteckning om hela trakten? Saken iir synner-

ligen oviss. - Jirna dr i alla fall ett mycket juirnrikt omrlde. Det finns

goft om sjo- och myrmalm hnr. Si ocksl i grannsocknarna utmed llven,

i Nis, Appelbo och Malung. Geologerna menar att detta beror pl berg-

grunden hdr. Malmen har sitt.upphov i den s.k. jzirnagraniten, som

innehiller litet jiirn. Nlr graniten vittrar, si fiills jdrnet ut genom".olika

kemiska processer antingen i sandlager, i myrar eller pi bottnen av

sjoarna. Det dder ingen wekan om att man hlr har utovat en tidig och

ganska omfattande jdrnhantering. Det finns i bara den centrala delen
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av bygden ett fyrtiotal lokaler, ddr man har phtraffat slaggrdmningar.
Ake Hyenstrand sdger art ur arkeologisk synpunkt drJlrna clen inrres-
santasre av vdsterclalssocknarna, inte minst genom sina jdrn&ldersfyncl.

Man har daterat nigra jdrnti l lverkningsplatser, ddr enkla idrnbldstor
har legat. Pi en par platser har man konstarerar att de kan gi t i l lbaka
ti l l  3oo- eller 4oo-talet. Det dr ju mycket ove*askande. storre delen av
sidana fyndigheter hd.r i Dalarna h&ller sig ti lr 7oo-goo-talen. Det rider
emellertid ingen rvekan om bosdrtningens hoga ilder i clessa trakter.
Man har gjort fyncl hzir, bl. a. err ryggspdnne av brons och en del andra
foremhl, som tyder pi forbindelser mecl Gotlancl. om gorlinningarna
har kommit hit och inhandiat eller t i l lverkat jarn,vilket skulle skerr r
etapper, ddrom ver man inget bestdmt. Men klart dr, att det bedrevs
jdrnhantering hdr redan pi 6oo-ralet, och der i ganska stor omfattning.

Betrlffande bosdttningen kan noteras art man har hittat en boplats
och en jdrnframstdllningsplats pl samma strlle. Tydligen hade vi hdr en
liten boslttning som var grundad pi jzirnti l lverkning. om det var folk i
permanenr viste dr litet osdkert. Man har tdnkt sig att det varit frb.ga om
folk som kommit framhar ldngs vd.sterdaldlven nerifrin Mllardalen.

Man skulle ocksi kunna peka pi en annan hdrkomst. pi r6oo-taret
hade vi r&glngstvister mellan Jdrna och Leksand. Di iberopade Lek-
sand ett rimdrke mellan de tvi socknarna, 'vdtterhzil l ' ,  

och beldget
inemot Jirna kyrka. Detta vdtterhdlt dr en sror sren, som man ser i.n i
dag och som ligger z-3 km frin kyrkan ute pi en myr i Myrbacka.
Den nlmns inte nu ld"ngre. Men ingen rok utan eld, vltterhdli i ' 'e-
hil ler ett gammalt ord t citte. som bl. a. betyder 'r lmdrke'.

Den jdttestora srenen har mo jl igen varit err grd.nsmdrke mellan Jdrna
och Leksand i dtdre tid. Man ver art leksandsborna pi sin jakt efter s jo-
och myrmalm redan pi 6oo-talet hade kommit fram ti l l  Gryssen, en s;r)
mer in haivvdgs mellan de bida socknarna. och vacl dr det som hindrar,
att de har kommit dnda fram ttr Jarna/ vi hade ju en omfattancle
jhrnhantering i Leksand, och man ver arr folk dririfr in har hdmtar malm
lingr ute pl skogarna, dzir de haft jrrnframstd.llningsplatser med till-
verkning av vad vi skulle kunna kalla for rhjarn. Detra har seclan tagits
hem ti l i  Sunnandng och Hjortnds och ddr vidare bearbetats. - Inget har
hindrat leksandsfolk att ni" l lngt ned i Jdrnabygden. Redan pi den tiden
var Leksancl tdtt befolkat, Jarna ddremot mycket glest.

Eniigt en gammal tradition skulle Appelbo ha varit fdbodstdlle ti l l
Leksand en ging i t iden. Det forefalrer vdr l i tet egendomligt. Men
Hyenstrand talar om "jdrnPJbod,. Det var en plats dit man for och
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hdmtade rijlrn och sedan for hem efter en tids vistelse drir. Vad hindrar

att sidana hdr omriden kan havarit just sldana jirnuryoster for Leksand

likasom for mellansvenska bygder.

Vi kommer sl sminingom ned till Myrbacka. Till hoger ligger ddr en

by som heter Skilo eller Skrilbyn. Fore den har man i nd.rheten av statio-

nen hittat iordgravar och i dem svhrd, vilket tyder pi att dlr fordom

har funnits folk av litet hogre status. Men i Skilbyn hittade man dnnu

mdrkligare saker, di man r87 r holl pi att roja iker. Diir fann man inlin-

dat i tygtrasor och ndver en silverskatt, bl. a. en armring av silver och en

del andra forem&l j:imte 4oo silvermynt, tyska, danska, engelska och ara-

biska. De yngsta mynten var frLn ro9o. Man har spekulerat over hur

dessa mynt kan ha hamnat i jorden dir uppe iJdrrra. Man har nlmnt krig

och orlig, men det 1r svirt att tanka sig nlgot sidant si hdr l&ngt in i

landet.

Under r roo-talet borjade socknar organiseras, hven om de haft

forkristna anor, men nu med en kyrklig byrikrati och samtidigt en

vdrdslig byrikrati. Samtidigt uwecklades ocksl en kungamakt, som

for sin maktutovning behovde pengar, sisom varit fallet i alla tider. Di

gjordes undersokningar av forekomsten av den dyrbara metallen

silver, som pi den tiden var vlrdefullare ain guld,.for mynrpreigling. Och

vad var di naturligare in att'de som dgde nigonting, kvickt stoppade

undan vad de hade. Att stoppa ned det i jorden, det var den tidens

bankfack. En del av dessa silvermynt har di blivit kvar.

Nu kan man frhga hur det gltt till att tjd,na4oo silverpenningar uppe i

de hir m^gra bygderna? Det som har gett pengar i det hdr fallet torde

vara jdrn och jirnhantering. Att doma av fynden miste denna hantering

ha varit av betydande omfattning sivdl hlr som i Nis och i Appelbo

under lldre tid. Stora slaggfyndigheter har man ocksl antraffat i Ma-

lung, men hur befolkningsforhillandena varit dzir tidigare b.r mera

ovisst. Ovriga fynd frin yngre jiirnilder eir dhr litet sparsammare.

VlLr f?lrd fortsbtter strax till Uppsiilje. Liksom andraJdrnabyar Iigger

den pi en liten is och drir foljer r. v. en liten dal i en svag bojning. Ser vi

till hoger sl har vi ocks& ddr en liten dal. Troligen har dessa dalar

tillkommit pl si vis, att nir isen hade avsmllt si fanns i Daldlvsgingen

nerit Gagnef isproppar hir och var. De d2imde upp isvattnet, si art

stora sjoar bildades. (Dessa har preliminhrt undersokts av adjunkt

Tord Ingmar i Uppsala.) Si sminingom fick vi en issjo, som strickte

sig frin Appelbo och lnda ned till Gagnef. Den issjon tappades

genom en vlldig katastrof, varav man kan se magnifika mlrken i B jorka
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by i Gagnef. Ddr finns en vdldig ravin. Pi bottnen av denna iss jo avsattes

sediment i form av sand, som sedan har bildat underlaget for odlingen i

dessa bygder. Ndr sedan 6lven skulle fram over det torrlagda landet,

skar den ut dalgingar och forde ut magrare sand hdr och var. Dalgh.ngar-

na dr allts& minnen av hogvattnet, nbr landet fortfarande var ungt.

Hhr och var tvhra trakter fanns rltt mycket grov sand avsatt, varfor

hkrarna var enormt magra i Jarna. Akerbruket var ocksl dnnu p& r8oo-

talet mycket eftersatt. Resendrer p& rToo-talet berdttar om hur flygsan-

den flog over slitterna. I Nls cldr jorden var i i tet bZttre, sade man pi
i f :

spe: D'i grijnci bbdmm6i, d; lkd jcirdrkarne, 'ndr ljungen blommar, dl

okar jdrnakadarnas korn'. Det sager en hei del om hur det sig ut i Jdrna.

Sedan kom ett mycket snabbt uppsving pl r87o-8o-talen, skapat av

en rad foregingsmdn inom jordbruket. Jdrna blev snart efter t idens mltt

en blttre jordbrukssocken. Och hlr har vi nu n&gra av de storre lker-

slhtterna i Vdsterdalarna. S jdlva Jdrnaslltten dr storre Zn vad som fram-

glr av ikermarken, dlrfor att sl lttens sand och mojordar dr forsumpade

och delvis har formen av myrmarker.

Upps2lje dr min hemby. Ddr i min morfars gird finns en mycket

fornalmlig rumsinteriro av Juvas Anders Ersson. Den br helt ofordnd-

rad. Tyvhrr har vi nu inte tid att t itta pl den.

Vi fortsd.tter genom Gruvan, ddr vi kan se hur blvern idag har ghtt

ganska hirt fram, och kommer fram igenom kyrkbygden. Kyrkan ligger

en bit fr ln stranden, och ni ser ddr en mirklig sak - en nedbrunnen

kyrka. Den hiller nu pi att iteruppforas efter branden i december

r978. Elden uppstod under mycket mysriska omstlndigheter. Vi far

vidare over en fruktansvhrt fui bro over alven. Stranden ddr heter

Likstada. Det var ddr man landade med de lik, som fraktades ned med

blt frin Finnmarksbyarna.

Dhr skapades pl r83o-talet en mycket egendomlig bro: Vi f ick ju

flera j irnbruk i Jdrna i borjan pi rSoo-talet av samma typ som Sil lans-

fors men mycket kortl ivade. Snoin kom ti l l  lr ISrr och levde ett

femtioral 1r, Andersfors nere pi Finnmarken levde ca tjugo lr och

Eriksfors, som vi kommer att snudda uppat Van, hade en ievnadstid pl

bara s jutton ir. Dl byggde man en bro, och for att utnyttja bottenforhll-

landena si f ick den en bold form. Den hette Biissarbron och var mycket

vacker. Men den miste stryka pl foten ndr den nya trafiken kom. Man

kunde ju ha byggt en nigot ldgre bro har av samma typ som i Bjorbo

eller Vansbro, men nu slog man upp detta fruktansvdrda betongschab-

rak.
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Efter Sigvard Montelius' framstillning startade bussarna och fuirden gick

genom de delar av Jdrna han skildrat. Under tiden besvarades olika

frlgor av resenlrerna, bl. a. om en del av ortens bynamn. Man fick di

viktiga informationer av professor Harry Stdhl frhn Uppsala. Sirskilt

intressanta principiella synpunkter meddelades om namnen pLStil, Stilje

och det besliktade Sala etc. som motiverar en stavning med ti och ej

med e, en vdxling som hdr och var kan upptrrida i slvdl 6ster- som

Visterdalarna. Stavningen med e for Idtt vilse i frhga om namnens

egentliga ursprung. Folk fhr eljest gdrna srava som de finner bist efrer

sina uttalsformer i olika bygder, bara man forstlr principen for en

stavning medii, framholl prof. Stihl.

Flrden gick nu vidare via Vansbro upp genom sodra Venjan, dlr man

passade pi att med en liten sidotur bese den mirkliga byn Finngruvan, i

folkspr&ket kallad 
"Gruyss", dvs. Gruvorna. Hir berhttade Stig B jork-

lund traditionerna om byns forsta anldggate, tre finska broder under

r6oo-talet, en tradition som berorts av Iars Levander i Dalmdlet
(r925-28) och senare mera i detalj av Ola Bannbers iVenjans li)rsarnling
j5o dr (rSsl). Man fick beskida de mlktiga odlingsrosen, som kantade

byns huvudgata och talade om en imponerande odlarflit, samt st ,gorna,

av vilka n&gra hnnu bestod av silvergrltt, obridat timmer.

Sedan styrdes fdrden raskt upp mot Mora och Bonls Bygdegird, dit

man programenligt itervinde strax efter kl. r8.

l
I
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