KVARNSTENSHUGGNING
Av Tapp John-Erik Pettersson

INLEDNING
En naringsgren som under aldre tider ront mycket liiten uppmarksamhet inom hembygdsforskningen i Malung ar kvamstenshuggn,ingen.
Till skillnad mot skinnaryr,ket kunde inte sandstenshuggningen anpassas efter ny,a.re tiiders behov, da grundvalen for naringsgrenens
existens, de manga skvalt- och handkvarnarna, ersattes av moderna
kvarnar med gjutna stenrar. Den lokala naringsutvecklingen ledde ocksa j en a,n,nan rik:tning.
Syftet med denna uppsats ,a r att ge nagra glimtar av kvarn-stenshuggningen i ·socknen. Kallmaterialet ar rnagert och utgors av litterara och
a11kivahska be1agg. Nagon muntlrg itradition finns numera inte i socknen, terrangobservationer bar i viss man fatt ersatta denna.
Det litterara mater,ia.let utgors huvudsakligen av 1700-talets resenarers dagbocker (Linne, Hiilphers och brodema Gahn). Under 1900talet bar Olof Hampus intervjuat tva personer i Grimsaker fodda
1849 och 1858 som bade traditionsmateriial abt delge. De uppsat:ser
som Hampus skrev med dessa intervjuer som utgangspunkt bar varit
till stor hjalp. Ytterligare en uppteckning fran 1941 finns pa Dialekit- ooh folk.lffiinnesar,k1ivet i Uppsala (ULMA).
Aven om unte Niss Hjalmar Ma-tsson di-rekt tog s,ig an problemen
med kvamstenshuggningen, sa f.anns bland bans efterlamnade pa;pper
manga sma notiser om naringsgrenen. Det ar framst bans kortregister
som gett mig otaliga vardefulla uppslag for vilka jag star i stor tacksamhet:sskul-d.
De arkivaliska kfillorna ar knapphandiga. Kvarnstenshuggningen var
ingen byrakra:tisk naringsgr,en med pappersflode sasom de olika bruken
och gruvorna i Bergslagen. Brytn.ingen synes ha skett av agama sjalva
till de olika brotten och sallan tycks nagra papper ha skrivits.
Tva ityper av arkival-ier dar naringsgrenen dock satt sina sma spar
ar dombocker och boupptecknjngar. Domboksmaterialet fran Malung
bar genomgatts fran de aldsta vid mitten av 1500-talet till 1614,
1657-1674, 1697-1700, 1741- 1742 samt 1747- 1751. A.ldsta
kanda domboksprotokollet galler ha:ndel med kvarnstenar och iir fran
1698.
103

MALUNG -

UR EN SOCKENS HI STORIA

Bouppteckningsmaterialet for Malung flodar sparsamt ti ll slutet av
1700-talet. For ett d ecennium, 1780-1789, har alla bouppteckningar
i socknen genomgatts, sammanlagt 70-taJet forteckningar. En del redskap och andelar ,i kvarnstensgruvor ha·r be1agts.
I ovrigt h ar de arkivaliska kallorna gett foga. En del karitma.terial
frll.n 1600- och 1800-balen har dock bidragiit med intressainta belagg.
Mycket mera torde dock vara att soka bland dammiga volymer vid vll.ra
offentliga arkiv som kan ka.sta ljus over kvarnstenshuggningen i Malung.
For att ge ett visst perspektiv pl!. kvarnstenshuggningen i socknen,
gi.irs vissa mindre jamforel,ser ,ibland med andra orter i Skandinavien
dar kvam stenshuggniing forekommit i storre omfattning. D essa ar
f ramst Lugnll.s socken strax soder om M ariestad i Vastergotland samt
Selbu i Sor-Trondelag i Norge. .
Rent geografiskt har uppsatsen en begransning. D a mycket ringa
mateI'ial har pll.triiffats om kvarnstensbro~ten i Byrll.-sen, Gardll.s och
Viistra Fors, besk,i,iver framstalln.ingen forhll.llandena i Kvarnberget i
Ostra Utsjo. D ock finns ingen storre an ledning misstanka, ant huggningen skulle ha tebt sig annorlunda i de andra brotten i M alungs
socken .
Eftersom den histo11iska utvecklingen inte stabt stilla ens i kvarnstensbrotten ,i Malung, har jag anisett <let fel att alltfor mycket blanda
ihop uppgifiter frll.n olika arhundraden oGh diirvidlag prata om hur
det var "forr i ti.den". Framstalln.ingen har darfor koncentrerats kring
tva tidsepoker; dels tiden kring mitten och andra halften av 1700talet, da kiillmaterialet borjar floda sa pass a,tt det har kunnat ge en
bi-Ld av vieI'ksamheten, samt <leis tiden for nai::ingsgrenens ffo,s-vinnande
under andra halften av 1800-talet som -d en beskrivs i sentida uppteckningar under 1900-taJ·et.
KVARNSTENSBROTTEN -

GEOGRAFISK BESKRIVNING

Kvarnstenar har enligt aldre kallor brullits pa tre stallen i sock,nen,
naml-igen i K varrnberget i byn Ostra Utsjo pa ostra sidan av Vasterdalalven, j Byrll.sen vaster om byarna H ole och Romarheden samt i Kvarnberget vaster om byn Gardll.s. D e bll.da sistnamnda ar belagna vaster om
alven.
Nar storiskiftet genomfordes ,i Malung 11.ren kring 1850, blev kvarnsterisbrotten undantag "for allmant behof" . Arealen var cirka 30
hekta-r, i mll.nga faJl gan,s,ka bra skog,smark. D e byar som fiick de storsta
undantagen pl!. 1Sin mark var Ostm Utsjo, Garoll.s och H ole. Mindre
undantag tilldelades byarna Vastra Fors oGh Romarheden.
Hiilphers s,kr,iv,e r under sfo resa gen om M alung 175 7 att brottet i
Ostra Utsjo ar det aldsta, medan brotten i Gardll.s och Byrasen " aro
sednare uptagne och mindre bekante . .. " .
En redogi.irdse for de olika kvamstensbrotten i socknen kan vara
pa sjn plats till att borja med.
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Mifjobild frdn Nyberget. Varpe11
h,dorts upp frd11 sjalva brotten
,d, irtder ut sig over den narllft1III omgivninge11. Ge11om varp4itllfna och brotten stracker sig
i•/11,d ,n sorts vii.gar, vilka hdlliu fri4 frdn stenskarvor.

Kvarnbe,·get i tJstra Utsjo
Tidigaste belagget for dessa kvarnstensbrott, som hittills har patraffats,
ar en karta fr&n ar 1677-78, pa vilken star angivet "quamesteens
Grufwer" . Brotten i Ostra Utsjo ar de s-tors-ta -i s-ocknen.
Bade Linne, Hi.ilphers och broderna Gahn beso~te brotten under
1700-talet. Hi.ilphers sager att "H ar war en ganska lang opning i
berget, af 12 till 20 alnars bredd, men ungefar dubbelt djup ....".
Brotten utgors av ett cirka 1, 7 km langt och av varierande bred.cl,
sammanhangan,de dagbrott, som utstracker sig ungefar i nordvastsydost. Det kan redan i borjan av 1700~talet anses ha varit indelat
i Gammalberget och Nyberget. I flera domboksprotokoll fran 17481750 talas om "gamla qwarnberget" l och ,i ett mal fran 1748 namnes
aven " Nyberget" .2 Det senare galler en tvist om aganderatten till ett
brott. Bl a sagis det att
af Swaranden widgds, det hans fader och Karandens Swarfa rsfar, for mfoga
dr tilbaka brutit tilsammans uti grufwan [Mats-01s-brottet i Nyberget), men
han sedermera clerifdn sig begifwit, och begynt med skinarbete ...

Vid genomgang av domboksma.terialet har ocksa ett flertal namn pa
olika brott ii Gammalberget patraffats, samt namn pa personer som
sager sig vara delagare i dessa ( se s. 11 7).
Nyberget utgor den del av omradet som sluttar va.sterut, alll'sa mot
byarna Ostra Utsjo och Grimslker. Exakt var gransen gar har ·inte kunnat utronas, om det nu finns nagon sadan. Nyberget ar for ovrigt det
som av mig b1iv-it mest undersokt av kvarnstensbrotten i Malung.
I Gammalberget har brytningen, av varphogarna aht doma, framst
skett i gruvhal som tagits upp i marken. Dessa har numera ett djup
av 5-10 meter och nagra ar delvis vattenfyllda. Ofta f inns resterna
efter avloppsdiken som har gravts for att brytningen skulle kunna ske
utan alltfor my..:ket besvar fran grundvatten samt smalt- och regnvat105
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ten. Gruvhalen Jigger pa sina stallen mycket tatt och det enda S0111
~kiljer dem at ar Stora varphogar. Gamrnalberget ar bevaxt med granskog och varphogarna tiickta av ett krnftigt mosslager.
I Gammalberget piitraffades murresterna av en byggnad pa varphogarnas nordostra s,ida, Murens tjocklek var cirka 0, 7 m samt nidde
en hogsta hojd av 0,6 m men var pa andra stallen nastan utplanad.
Inncrmatten var 2,5 X 4,7 m. En ruin finns ocks?t i sodra hornet av
Gammalberget.
I Nyberget bestar 5-kogen av tall och har Jigger varphogarna fortfarande kala. Har har brytningen nastan utesluta:nde skett utefter ett
stup som ~kapats da man borjade bryta och som stracker sig liksom
en forka,,tni,ng !fogs dter <lagbrottet. Stupets hojd varierar men ar
pa manga stallen mer an 5 m hogt. Sjalva brottens bredd ar inte mer
iin 10-20 m, men inraknas de vidstriickta varphiigarna, b lir brcdden
50-100 m.
I Nyberget, nordo~t om sjalva brottstupet, patraffa<les restema av
en byggna,d v,id inventering av brotten. D et som fanns kvar var rester
av en fyrkantig gmnd av sten. Murrn var cirka 1 m tjock och nadde
som hogst 1,2 m over rnarkytan i norra hornet, men var niistan totalt
utplanad i hornet i nordost. Ruinens innermatt var 3,5 X 4,5 m.
Bade i Gammalberget och Nyberget fi.nns otaliga paborjade och
halvfardiga kvarnstenar som gatt sonder vid tillhuggningen. Det ri.ir
sig sakerligen om hundratals som ligger ovanpa och inuti varphogarna.
Pa ett flertal stallen pa brottens nordostra sida, i saval Ny- som
Gammalberget, patraffades sma rektangulara, upps,taplade rosen, byggda sa att de var plana uppti,11. Exempelvis kan namnas ett fran Nyberget med matten 1,2 x 1,5 m .samt 0,6-0,9 m hogt. Funktionen
iir nagot oviss. En hypotes ar att kvarnbergsgubbarna pa dessa rosen
kunde lagga upp kvarnstenar, for att sedan niir vinterforet blev liimpligt, latt kunna komma at stenarna i den djupa snon och fors la ned
dem till bygden.
Vid storskiftet blev detta omrade med kvarns,tensbrottet till undantag och kom diirvidJ.ag a tt helt och ballet til,Jfalla 0stra Utsjo, trots
~tt aven personer fran andra byar brot kvarnsten dar. Detta skall atminstone en del aldre ha uttryckt sitt missni.ije over. Arealen pa detta
undantag ar 2 1 tunnland och 30 kappland. (1 tunnlaml = 32 kappLbnd = 0,49 har.)
RJrd.rell

I Byrase-n har tva omni.den med spar av kvarnstensbrytning kunnat beliiggas v:id inventeringen sommaren 1973. Det ena ar belaget i osts.luttni,n gen ner mot bygden cirka 0,8 km nordno!'dost om Byra.sens
topp och niistan 2 km sydviist om byarna H ole och Romarhedcn.
D et andra omni.det Jigger sydost om Arstjarnen, 1,5 km nordvast om
Byrftsens topp och 3 km sydvii.st om byn Idback.
De ostra brotten bestar av ett flertal gruvh,'il som stracker sig i norrsiider. Naturcn paminncr ganska m yckct om den i Nybcrgct med tall106
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Bland varphogama finm reklanguliirt 11ppJtaplade rihen, Jom
ar plana pa ova11Jidan. Detta rose aterfinns i Nyberget. Even/11e/11 har de tjiinat Jom 11pplagg11ingsplatJer for kvamsten,11· Jom
1k111/e hemforslas pa vinterfore!.

skog och kala varphogar. Na.got gruvhal ar emellertid vaHenfyllt och
har vuxit igen ti.11 karr.
Ett flertal overgivna kvarnstenar finns aven har. Nar bron over
VasterdaLalven byggdes i borjan av 1900-talet, skall sitenen for detta
andamal ha tagits i varphogarna i Byrasen, 3 vilket bor syfta pa de
os,tra brotten.
Vid storskiftet blev detta omra.de till e~t rektangulart undantag,
cirka 280 X 150 rn och kom att tillhora byn Hole. Arealen ar cirka
8,5 tunnla,nd.
De vastra brntten utgor ett forhallandevis viidstrackt omrade med
mindre koncentratiioner av gruvhal har och var pa en stracka av 0,8
km. Terrangen i de nordligare delarna paminner mycket om den i
Gammalbcrget, med granskog och vattenfyllda gruvhal, som ofta vuxit
i,g en till karr, dar man sist av ,a llt vill sa<tta sin fot. Manga ar dock forsedda med d.iken som leder bort vattnet. Aven i detta omrade finns
gruvhal som ar minst tiotalet me,t er djupa. Vaggarna i dessa ar oftast
inte brantare an att man kan klattra pa dem. De bestar mestadels,
liksom i de a,ndra brotten, av varp och nedrasad jord. Runt om i omradet finns trnsiga eller piiborjade kvarnstenar, mer eller mindre gomd,a under mossan.
Undantaget v,id storsakifte,t kom till storsta delen att tillfalla byn
Hole, dock fick Romarheden ocksa m liten del - 10 kappland for
att vara exakt. Holes del blev cirka 8 tunnland.
K varnberget i Gardas
Brntten ar belagna na:stan 1,5 km i sydvastlig riktning upp i skogen
fran byn Garcias. Bred den ar narmare 200 m och storsta langden cirka
600 m. Omradet stracker s,ig i vast-ost.
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Har har brytning forekommit bade pa fast mark och i myrmark.
Grainskogen dominerar och en lummig markvegetation tacker varphogarna. Brytningen har dock inte vari.t sa omfa.ttainde, da d~:-t pa s-i n,a
stallen iir ganska langt emellao omra,d ena med gruvhal.
I nordviis1tra delen, ute i en myr, har en -del brytn~ng forekommit.
Halen kain vara mer an ,hiotalet meter i diameter och alldeles igenvaxta
till karr. Emellertid skvallrar hogarna av varpsten, som ofta bildar
en krans kring ebt karr, om vad som har tilldragit sig dar.
En ruin av en byggnad ar belagen efter sodra sidan av undan1taget.
Det som finns kvar ar stenmurama. De utvandiga mi tten ar 4,0; 5,7;
5,2 och 5,8 m. Muren ar raserad pa sina sta.Uen men har en hogsta
hojd av 1,2 m och en tjocklek av mellan 0,8-0,9 m. Pa ruinens
sodra vagg ( 4,0 m) fonns en "dorroppning" som ar o,4 m bred. Som
grundsten i sydostra hornet bade anvants en paborjad kvarnsten.
Pa d e uppsahta rapalama for storskiftesundantaget kan lasas "KV
ST BR". Hela undantaget -tiLlhor byn Gardas och har en areal pa 19
tunnland och 9 kappland. Det betraktas till storsta delen som ganska
dalig skogsmavk.
Viistra Fors
Detta brott ar beta.get cirka o,8 km vasterut fran de sodra delama av
byn Viistra Fors. D et a r mycket litet och obetydligt, de fiesta i byn
Viistra Fors kanner ,i-nte ens ti ll <less exi•stens. Forsta klara skriftliga
belagget som jag har kunnat hi:tta, ar undantaget pa storskifteskartan.
D etta utgor 1 tunnland och 21 kappfond och tillhor helt och ballet
Vastr-a Fors.
I en bouppteckning frln den 20 mars 1780 efter namndemannen
Eric Larsson i Vastra Fors finns emellertid ett " qwarnbergsgref" upptaget, vi1ket skulle kunna tyda pa att brytning h ar skett redan da, dock
1ir <let svart att avgora. Bouppteckningen upptar en star mangd egendom, sa det kan vara en tillfallighet att namndemannen var agare av
ett kvarnbergsgrev.
Det enda som skvallr,a r om den manskliga aktiviteten i detta obetydliga brott, ar nagra fa vattenfyllda g ropar, den storsta 3-4 m i
diameter. Nagon liten, ganska val overvaxt, hog med varp, hjalper
till att satta fanta:sin i rorelse. Omradet ar nagot sumpigt, men bevaxt
med tallskog.

KV ARNSTENENS MINERALOGI
Fischerstrom skriver 1781 ( s. 403) pa tal om hushallningen, att kvarnstenar bor huggas av "fas ta hiille = arter" . H an fortsatter:
Nast dem som komma fr:l.n qwarn=bergen i Jamtland (4), aro <le som hamtas i Malungs Socken och Dalarne, i .Arsunda Socken och Gestrikland, i Gotlunda = Socken och Nerike, i Molby = och Herberga = Socknar i bstergothl and,
de tjanligaste.

Rinma.n raknar upp i sitt Bergwerks L exicon nio olika bergarter som

108

KVARNSTENSHUG GN IN G

anvands till kvamstenar. Han namner darvidlag ( 1789, s. 350) under
uppsfagsordet Qvamsten
3:o. Rodld!t Hii/Jeart, af qvartskorn, jemte sma granater, invecklade uti en
grofbladig skimmer. Brytes uti Malungs Socken och Dalarne.

Med skimmer menar Rinman troligen vad vi idag kallar for glimmer. Pas. 352 sager Ri,n man att
Basta qvarnstenar aro de, som aga minsta specifiqua tyngd : som icke liitteligen uphettas, som aro skiirande och ej hehofva ofta uphackas, samt gifva
minsta lemning af sand uti mjolet.

Flera personer har gjort utlatanden om vilken bergart som anvandes
i Malung, bl a Linne och Arosenius. D en senare anser ( 1864, s. 23)
att det blott ror sig om en "forandring af den underliggande gneisen".
Geologi,sk experti-s inom SGU (Sveriges Geologiska Undersokning)
menar att det ror sig om sandsten, s k jotnisik sandsten, 4 som pa sin a
hall ar ganska starkt forskiffrad inom undersokn ingsomradet, sasom
i brotten i Byrasen. I sandstenen dar ingar "bankar av en rod, forskiffrad, aven smaveckad pelit med delvis utpraglat stavformig forklyvning". Aven finkornig skiffer upptrader i sandstenen. (Hjelmqvist 1966, s. 125 och 133.) Sands,tenen, aven kallad Dalasandsten,
har en alder av 900~1400 millioner ar (Lundegardh m fl 1967, s. 12
och 131).
Brotten i 6stra Utisjo bef.inner sig pa det jotniska sandstensomradets
sydligaste u tlopare. 4 Sandstmen ar overstjalpt och stupar 55 °~90 °
mot ,sydvast ,in under graniten i soder. Bankar av pres-sat konglomerat
ingar i stenen. Dessa innehaller upp till 10 cm stora, linsformiga
bitar av en ljusgra eller morkare gra och ljusrod sandsten samt rod
sandstmsski.ffer. (Hjelmqviist 1966, s. 124 och 133.) lnom samtliga
beskrivna kvarnstensbrott i Malung, synes det mig vara denna jotniska
sandsten som kommit till anvandning.
I Lugnas i Vas,tergotland anvandes vittrad gnejs till kvarnstenar
(Rudberg 1906, s. 218). D en utmarkta stenen fran Selbu i SorTrondeLag bestod av magnesiagliimmerskiffer som grundmassa med
tamligen jamnt fordelade kristaller av granat och staurolit (Rolseth
1947, s. 19). Ht stalle i Sverige dar sandsten anvant:s ar Arsunda i
Gastrikland ( Hiilphers 1 793, s. 232 f.).
KV ARNSTENSHUGGNINGENS ALDER
Nar malungsborna borjade hugga kvarnstenar ar svart a.tt exakt ange.
Dock maste det ha s-kett i och med handkvarnens ( " himmakvannas" )
och senare skvaltans indg i bygden. D e t som emellertid intresserar
oss mest, ar nar kvamstenshuggningeG fick sadan omfattning att den
blev en viktig binaring for socknen. Denna fraga har inte kunnat besvaras.
Det vanli-g a i olika socknar har varit, att nar en kvarnsten behovd es,
g ick man ut p a agorna eller i skogen och letade reda pa en lamplig
sten som lag los. Denna hackades sedan till avsedd storlek och form.
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Stora kvarnstensbrott d irekt i berget ar daremot mindre van!,iga i
bygderna.
Skvaltkvarnen infordes ti ll Sver-ige troligen i slutet av 1100-talet
eller borjan a v 1200-talet och blev senare den van ligaste kvarntypen
i D alarna (Ek 1962, s. 87 och 99) . N ar d en forst upptradde i Malung
kan inte avgoras, men ar 1664 fanns det hela 73 kvarnar i socknen. 5
K varnstcnshuggning i sto rre skala har liinge pagatt i Skandinavien.
Pa 1270- talet skall arkebiskop Jon i N orge h a bestamt aitt det skulle
betalas tionde pa k vamberg och i l:orjan av 1400-talet ha:de arkebiskoprn dar sjiUv andel i ett kvarnberg i Se ts11. (Stig um 1964, sp. 55 3) .
D et har havd aits aiH kvamstensh uggningen i K vamberget i Ostra
U tsjo skull e ha variit ig11.ng p11. 1500-talet (Hamp us 1929, s. 11 3).
D etta ar .j ooh for s,ig mycket troligt med tanke p 11. d e stora om ra<lena
med varphogar, dock har inga skriftliga belagg kunnait framletas som
styrker denna h ypo tes.
lntres-sant att notera ar att brotten i U tsjo redan i bi:irjan av 1700talet var uppdelade i gamla och nya berget, vilket redan namnts. D etta
ger ittminstone G am malberget en viss 11.l d er.

O/o f Schallrooths kartor
D e aldsta l:evarade kartorna, dar Malung ingar, synes vara de tre som
lantmii.taren O lof Schal lrooth ritade 11.rm 16 74, 1676 och 1677- 78. 6
Alla tre h ar studerats och pa kartan fr11.n 1677- 78 fi nns kvarnstensbrottet i b stra Utsjo utsatt. Pa ostra sid an av vthshj = bergha st11. r det
q11arne.rteen.r Gmfuw. D e~ta a r det aldsta sk riftliga belagget for kvarnstensbrytning i M alu ng som hittills h ar framk;omm~t.
Pa kartan kan ma n lagga m,arke till et.t streck som Schallrooth gjort
ju!:t under q11arne. .. , libom for ai~t markera g ruvorn as !age. D etta
streck Ligger pa ostra sidan av berget, vi lket skull e betyda att det bara
iir G ammaibe rgct w m finns markerat
kartan och att man in.te bade
horj ait brytn ingen i den del som n u kallas N ybt·rget. Strecket a r cent imcte rlllngt, vi lkct bctydcr att med en ska la pa cirka I : 50000 gor detta
en lang<l av 0,5 km.
H ur myckct tors man da lita pa dcssa u ppgiftcr? Vern var dcnne
Schall rooth ?
Enligt Ekst rand , som skrivit om Svcrigcs lantmatare, tj anstg jorde
ban som lantmatare llren 167 3-88 od1 hade en omfattande brevvax1,ing med davarande lantmaterichefen G ripenhj elm. D enne ville dock
inte beford ra honom, <l11. Schallroo.th var oexam inerad . Gripenhj elm
ansag honom ocks11. som oduglig. (Ekstrand 1903, s. XXX III och 1.)
D e tre namnda ka r,borna av Sch allrooth har undersokts av Olle
Veirulf, som anser att de har ganska stora brister (19 35, s. 15 ff).
Efter en blick p a kartorna, ser man att utsattningen av bl a berg ofta
tyoks ha skett p11. en hoft.
Betanker man ovanstaende a r <let inte sa underligt att det inte kom
med nagra kva rnsten sbrott pa kiartorna fran 1674 och 1676. D etta
innebar aven att brotten •i Byrasen och G al'.das kan ha vavit i bruk, fas t

pa
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Detalj ur l,1111111,itare O/of Schal/rooths kar/a over Viisterdalc1ma
frail 1677/78 . Pa ostra sida n (IV
''vthsio=hergha" Jinns " q11e1rne1tcew
Cr11/wer"
11u1rkerade.
Schalil'ooth anv,iiuler ,tllts,1 be111i11111i11gen Ut.17oherge11 for det
omr,,de s0111 t'i i dag kt1!lar
K vt1mherget. Del f drstnti11111da
11a11111et ar rent geogr(lfiskt 111ycke1 11<1/llfligt for de/1{1 herg50111r'1de. N,1111/lel ,ir troligen alclre
,in betalwinge11 K 1·arnhergel, ·vi/ken lcimpligen bor h,1 b/ivit (/k111cll i och 111ed de11 ex p{l1u/e1·t111de knll'wlenshugg11i11ge11 . Vid idg,1 tmget i 1\la/1111g 1679 k/agar
11,i11111de11h111ne11 Pehr l\l,1nsw11 i
U1s1ii p,1 "" 111ulbetet ,ir daligt i
''U!hsidherget"; ej heller h,m ani·ander ,tllts,i /l(/11/tll'I Kt'{IYI/IH:I'·
gel. Var ki·arnsle1Jsh11gg1Ji11gen
t//Jder 1600-t,tlet Ja ny, alt det
formod,ule tildre 1w11111el ,i1J1111 ej
lriingrs 1111d,111? D et k,111 harvidhtg md,:.rt bli ta/ u 111 fiir111odande11, /'arfor 11,!grt1 s/Jttsalser ej
k,111 drng,ts.
K,1rl,111 forv,rr,u v:d Sta/ens ftt111111,iteril'erk i C iivle (U 31: /3).

de in.te finns upptagna pa kartorna. Dock kan sagas, att brotten i
Ostra Utsjo ansags sa bety<lande redan <la, att de skulle vara med pa
kartain.
Min uppfattning ar darfor aot nagra bestamda slutsatser angaende
de pa kavtan markerade brottens exakta lage och utstrackning ba.sera.de
emlast pa J etta kartmaterial inte kan dragas , dock ar det ovedersagligt
att diir fanns ctt kavrnstensbrott 1677. Nytt kiillmaterial sku ll c emcllcrtid kunna bckriifta c ller ve<lerhgga Schallrooths markcring.
Flera :mdra kartor over Dalarna framstall<l es senare under 1680·
talet, var vid Sdmllrooths fran 1670-talet oor ha utgjort forlagor. Tva
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£ran 1686 har hittats p a K rigsarkivet. Pa den cna star mellan Hattesion och Vas,terdalalven angivet Q11arnestensberg = gmfwa. Den andra
fran 1686 h ar pa s,amma stall e texten Q11arnestensbergsgr11fwa. En
karta fran 1686-87, eller General Geographische Land Cort som
kartoma k allas, bar Schallrooths namn. Direkt under vtsioberg kan
lasas quarngruf .7 Nagon storre skillnad foreligger inte emellan de

olika kartorna forutom skalan .

A ndra tidiga belagg

Ett p ar ytterligare belagg fran 1600-talet kan namn as. D e ar bada
domboksprotokoll. Olof Hampus h ar p atraffat ett £ran vintertinget i
Malung 1698. D et behandlar ett ma.I dar m gardasibo by-tt bort en
kvamsiten mot en ha.st i Va.rmlan<l. Det andra protokollet a.r fran 1699
och behandLar kvarnstenshandel med en person i Sa~er.8
N agra fler belagg £ran 1600-talet h ar inte kunnat uppletas. Under
1700-talet finns dock atskilligt mera, dock mestadels omnamnanden
utan aitt narmare redogora for omfattn ingen av eller detaljerna kring
till verkni,ngen.
I ett brev fran Vastra Fors, daterat den 26 februavi 172 1, star att
lasa om kvarnsten-sforsalj,niing till Norge (Matsson 1950, s. 86 ff) ,
v;ilket synes h a var:it en ·i nte alltfor ovanlig foreteelse. Om forsaljning
kan ocksa las~,s pa e n papperslapp med 1700-talsstil, som h ar hittats
i en trossbottm i Garcias (Mat:sson 195 2, s. 86).
Zacharias H olenius s.kiiiver i sin avhandling De Dalekarlia ar 1722
om lapides 111olares (kvarnstenar ) under rubriken Malung
Som avslutning finns hifr icke nagon ting vart att omnamna forutom ett par
berg Bi11ra1en och Qwarnherget, ur vilka invanarna fiirs t:l. att hugga fram
kvarnstenar, som de sedan bearbeta cch gliitta."

17 34 besokte Linne Malung och kvarns tensgruvorna i Ostra U tsjo.
H an namner bara tv:i kvarnstmsgruvo r - Kvarnberget och Byra.sen.
Ett tingsprotokoll fr1ln 1741 namne r Bi11rahsqwarberget, i samband
med att en smedj epust stulits fd.n detta kvarnstensbrott i slutet av
1730-talet. 10
Eric T unelds geografi, som utkom med sin forsta upplaga ar 1741
namner inget alls om M al ung, fo rutom namnet (s. 102). Redan i den
andra, utokade upplagan 1746, har dock infogats "I Malungs Sokn
huggais giltiga Qwams,t enar". (S. 11 9.) I 1757 a.rs upplaga kommer
s1l samma mening igm (s. 123), aven i 1762 a.rs utg1lva (s. 150).
Ar 177 3 har emellertid mera lag ts till: " I Malungs Socken huggas
gc-da Qwarnstmar, t:il 9 a 10 qwarter i diameter. Der aro 3 : ne Qwamstens cc: Brott." Nu namnes a.ven smidet for fo rsta g1lngen h os Tuneld,
ingen ting sags dock om skiin-nhantevingen ( s. 228). Formodligen har
Tuneld hamtat dessa nya uppgifter fran H iilphers dalaresa, som utkom 1762. Samma text aterkommer ocksa i 1787 11.rs upplaga (s. 95)
samt den fran 1793 ( s. 48).
Tidstrom namner aven Malungs kvamstenar <la h an rc-ser genom
D alarn a ar 17 54 ( s. 1 7) och som red an na.mnts besokte Hiilphers
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1757 kvarnstensbrotten i 6stra Utsjo, samt avensa broderna Gahn pa
deras resa 1765 .
D ainiel Tilas namner redan 1742 i sin Stenrikets historia sands,tens1::ergen i M alung (s. 13) och 1765 sager han (s. 34) att " at Vesterdals-sidan gar den i mera Skifferaktig het och ger tilfall e til naring fo r
Q varnstens-huggare''.
AGANDERATTSLIGA F6RHALLANDEN
Bide slipstensgrufvan i Orsa och qvarnstensgrufvan har viste, hur confust de
gru fv or handteras, cifver hvilka ingen Director eller lag satt ar.

Orden falldes av Linne unde r hans l::esck i Malung 1734 och visar
bur den ordningssamme mannen uppfattade rorelsen i Kvamberget i
os:tra Utsjo.
D e juridiska synpunkterna pa aganderatten ti ll kvarnstensbrotten
aterspeglas pa ett slaeode satt av doml::ockema. En konsekvent genomgang av detra myc~et omfattande material skulle sakerligen visa
en intressant sedvan eratt nar det galler kvarnstenshuggn,ingen. Min
avsikt ar att ge nagm exempel frlln tiden 1748- 1750 och darvidlag
i stor utstrackning lata ma:terialet tala for sig sjalv.
Genomgruigen av dombockerna 174 1- 1742 och 1747- 175 1 avslojade nio mal <lar kvarnstenshuggning var inblandad. Atta av dessa
ror,de ago,tvi£,ter i K vamberget i ostra Utsjo, det n ionde, fran 1741,
handlade om en stulcn smedj epust fran smedjan i Bi11rahsq1varberget.
Pall Joen Pehrsson i Hole beskylde; av sin granne Bengt Olsson och
de ovriga intress,onterna for stolden . N?tgon dom blev det dock varken
174 1 eller nastfoljande ar.10
D e olika malen fran Kvamberget synm ge intryck av att det var
tdngt vid kvarngruvorna. A andra sidan var kvarnbergsgubbarna sakerligen ocksa mana om 9ma bro,tt, med tanke pll det myckna arbetet
som kriivdes fo r iordningstiill andet av en g ruva. H ampus skriver
1929 att sjalva brotten ti1lhorde dem som iord ningstallt dem, medan
marken i ovrigt var wckn ens gemem·:>.mm1. D en fortgaende h emmansklyvningen under 1700- talet lar heller inte ha gjort det lattare att ha.Il a
reda pa andelarna i g ruvoma - for andelar var det fraga om.
I l::ouppteckningen e fter Lars Pllhl sscn fran Backa den 30 december
1 780 heter det bl a

¼

de! i wastl'tl grufwan i gm11 la berget

Vs <lei i stugan derstades
¼ <lei utij smed ian derstades

I bouppteckningen efter Olof Erickson i M yckelbyn den 30 april 1781
star att Hisa
<lei i grufwan i gamla berge/
i nyberget en clel

1/ ~
1

En ligt min meniing bor det i d essa tva fa ll in te rora sig om andelar
i hela gamla eller nya berget, utan om delar i icke namngivna gruvo r
darstades.
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Et,t exempel ,p a att det kunde bli ,invecklat med andelarna ger ett
protokoll fran vintertinget 1748, mU nr 34.
Nils Olsson i Myckelbyn hade fo r nagra ar sedan tillhandlat sig en
andel i Kabbg ruvan i Gamla berget for 12 daler kopp armynt. H an
hade ocksa genom del i arv en andel. D a han n u ville bryta i g ruvan
vagrades han detta av -d e and ra in tressenterna N ils Ersson i. Bole,
samt H arns Jans.son och Anders Andersson j Backa. Nils Olsson stammer darfo r dessa personer pa dct att "de tilhallas matte honom ei
wida re pa slikt satt forfo rdela".
Efter fo rhandlingar om andelar och inlosen faller ratten foljande
dom:
5om Karanden efter Kiop och arftagten erkannes warn agare til 1 / ~ del uti
I/3 d el, eller den inloste Systerdelen, och desutom ¼ del af 2/5 d elar uti 1/3
del tilhopa med Andersson; s:l. aro Swaranderne obefogade, at hindra Nils
O lofsson (!} efter berorde sin tilstandiga ratt arheta uti den s:l. Kallade Kabbgrufwan, d:l. hwacfwet honom p:l.kommer.

Efter vi·ssa utrakn ingar bor man komma fram till att Nils Olsisons
andel utgjorde 17/ 120, eller drygt 14 %, i Kabbgruvan.
Om en delagare ~nte hogg kvarnsten pa mainga ar i ett brott, syn es
han anda h a ha:ft kvar a:ndetlen. D etta :illustreras av ett protokoll (mal
nr 44) fran vinterting-et 1748.
Svaranden Nils Olofssons fader och kiiranden Per Jonssons sviirfa rfar
hade fo r manga ar sedan brutit t illsammans i Mats-Ols-brottet i N yberget. Svarfa rfar h ade dock slutat med kvarnstenshuggni ngen od1
borj at med sk!innarbete i stallet. Svara:nden h ade darfor aven nyttjat
ha:n.s andel. Karanden viLl nu hugga kvarnsten och aberopar svarfarfars
andel i gruvan. Svaranden viii dock iinte t illata kiiranden nagon bryt·
n ing i brottet. D omen gh t karanden~ rik tning:
ty forKJaras Per Jansson (!] beriittigad at beror<le sin Swarfars fars ratt til
1/J de! i Mats O1s grufwa itniuta, .. .

!bland kunde en tvist bli utdragen over en langre tid. Mal nr 39
v-i,d vin tertinget 1748 var fo rsta <lei.en av m langre h is.toria. Protokollc-t aterg~ har i sin hel,het sa att lasaren kan fa en upp fattning om
de invecklade foru1allandena.
6fwer Erik H alfwa rssons i Utsio jemte Lars P:\lssons appell esat och Per Perssons derofwer, efter stamning, fo rde Klagan, at gastgifwaren Olof Ersson och
Olof Larsson i Mykelbyn jemte deras J nteressenter egenwilligt skola tilgripit
de forras for faders i gamla qwarnberget p:l.begynte qwarnbrott, nlira inti ll
Lissel Anders brott, Thoms brottet Kall adt, och giorde p:l.st:l.ende om laga
rattelse hlirutinnan, forklarade sig Swaranderne, at de af wederparternes
Slaktinge Anders Jonsson och Per Perssons fader Per Nilsson i Utsio deras
qwarnbrott, Lissel Anders brctt Kalladt i berorde berg fo r 30 daler Koppa,·mynt, sig tilhandlat, och anhollo at derwid blifwa bibeh:l.ll ne; men wiste ei
hwarest <let sa Kallade Thomsbrottet l:\ge; hwil ket Anders Jonsson, som upp:l.
til fragan erkiinde sig allenest salt Lissel Anders brott for Hwanberorde Summa, berattade, ligga pa' norra sidan om sist berorde brott och af Swaranderne
under qwarnbrytningen afwen wara intagit till Lissel Anders brott; Thet de
upp:l. tilsporjan ei widare forneka Kunde; men foreboro det allenast warit et
litet hol hwarfore och K arand erne pbtodo, at med dem ti! halften uti de nu
sammanlagde brotten bli fwa delaktige; Swaran<lerne dock tykte obilligt wara,
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emedan med mycken Kostnad qwarnbrottet skola mast uprensa. Hwilket H arads Ratten h os sig uti behorigt ofwerwiigande Komma latit, och priifwar
skaligt, at, sawida Olof Ersson och Olof Larsson ei gitter wisa sig hafw a inhandlat T homsbrottet, da Lissel Anders qwarnbrott fiir 30 daler K opparmynt
inlostes, utan efter Anders Jonssons erhindran widgat sig genom brytningen
sammanl agt begge brotten, wid sa fatta omstandigheter fiirKlara K aranderne
berattigade ti! halften med Swaranderne eller och theras delagare uti desse
sammanl agde brott i gamla qwarngrufberget, emot halfwa Kiipeskillingens 15
daler K opparmynt aterstiill ande, sasom crsiittning fiir brottens uprensande, for
hwilken Kostnad m era skialigen icke K an fordras, emed an Swaranderne deraf
i fl ere :'I r nytta ha ft.

Erik Halfwarsson med intressenter blir alltsll berattigade till Thomsbrottet, eller halften t illsammans med deras "wederparter" i hela
gruvan.
Na:sta <lag ate.l'kommer dock Erik Halfwarsson med sina delagare
<la motparten synbadigen inte var nojd med domen (ma! nr 62). Erik
Halfwarsson gor n u framsfallan om att ~ngen brytning ska H ske
innan fallet slutgiltigt behandlats. Rattens utllltande gllr ocksa i hans
riktruing:
Och forbi udes fordonskull gastgifwaren Olof Ersson i Mykelbyn jemte sine
delagare at fran norra iindan ti! h iilften af grufwan siider ut widare qwarnbrytning gora wid 20 daler Silfwermynt wite, sa lange och tildes, om iigande
Riitten sluteligen afgiort warder.

N agon ordent1ig uppli:isn:ing blir <let inte i detta fall. Problemet
dras upp nasta ar v,id tinget 1749 ( ma! nr 38), men nu dyker en ny
perison upp me,d ett an111at problem:
sa har Lars Jsaksson i Stormon, efter stiimning, plstat, at Erik H alfwarsso n
och Lars Palsson, matte emot liisen afsta den ¼ deln i grufwan, hans Swarfars
brocler Erik Nilsson wore bordig ti!, hiilst Kiiranden tilforne uti gamla grufwan iigde ¼ de! och Ht Erik Nilssons tilstand at inbiird a den andra fierndelen; ...

D etta viii dock svaranden, Erik Halfwarsson, ej gll med pa, speciellt
som Erik N ilsson inte bevaka,t sin andel under tiingsforhandlingarna.
Domen ger ocksa svaranden rabt.
Som syines kunde handlingm i sadana har fall b1i nog sa invecklad,
spec,iellt nar <let gallde iinbl,andade personers slakbskap med tidigare
kvambergsgubbar samt anidelar i gruvor. A tt sedan skrivaren inte haft
nllg ra regler for satsbyggnad och interpunktering, gor protokollcn intc
enklare att utreda.
De i ovan omtalade mill "gastgifwaren Olof Ersson och Olof Larsson i. Mykelbyn" har med v.iss sannolikhet kunnat identifie ras.
Olof fasson var formodl,igen Olairnbritt Olof Ersson, fodd 1707 o~h
dod 178 1.1 1 Bouppteckningen efter honom finns bevarad, dar namnes
han dock "Erickson " , som niimnts pa s. 11 3. Forutom andelar i kvarngruvor innehaUer den ooksa ett "qwarnbargsgref'. Olof Larsson synes
kunna ha varit identisk med kyrkvar,den, fjardingsmannen och namndemannen Gastg~fvar Olof Lar~on, fodd 1719 och dod 1777. I dodboken anges ham uppforande som mycket vackert och kri-st1igt.1 2
Annu ett l angre ma! mil niimnas. D et borjade behandlas pa tinget
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1749 (mal nr 39). Anders Andersson i Grimsaker och Per Jonsson i
Utsjo kom for tinget och berattade att deras forfader och farbroder
borjat arbeta i den s k Larsgruvain i gamla berget. De hade dock sedan
lamnat denna va·refter Er,i,k M atssons i Myckelbyn och Olof Halfwarssons i Utsjo forfader tagit hand om Larsgruvan och lagt den samman
med sitt eget brott som V'ar "nii.st afwanfore bela~it".
Anders Andersson och Per Jonsson ansag nu att Erik Matsson och
O lof H alfwarsson skulle aterlamna Larsgruvan, vilket de dock vagrade, da denna gruva varit i deras 'ago' mycket lange. Jons Lars"Son som
fanns pa trnget eninrade sig dock pa begaran, att ha.n sett en stamfar
till karandena, Lars Jonsson, arbeta i brottet, vilket lag "framom
Swarandemes eller i bredd med Thomsbrottet". Gransen skulle ha
utgjorts av en "Talgsten•srand".
Nagon <lorn b lev det inte, men ratten ansag det basta vara att
Jons Larsson uti Namdemanens Erik Hinderssons i Bole och Erik Halfwarssons i Hole samt Parternes narwaro a s:elfwa twisteplatssen utwisa hwarest
berorde skildnad gadt och om den nu tilfinenendes wore.

Tre dagar senare Vlid samma ting installer sig dock karandena och
framhaller sin oro att svara.ndena ska bryta kvarns-ten i gruvan innan
tvisten ska avgoras vid nii.sta ting om ett ar, och yrkar darfor pa forbud fo r brytning ( ma! nr 5 5). Ratten bifaller:

Och forbiudes derfore Swaranderne wicl 20 daler Silf11·ermynt wite, at a det
twistige stallet i gamla qwarnberget. .. gora nogon qwarnbrytning, innan Parternes agotwist lagligen blifwit afgiort, der wedergkncle annorledes ei hiimjas.

Nasta ar, 1 7,50, installde sig parterna vid vi,nteroinget ( ma! nr 34).
Nu bl.ev fallet lost. Svara.ndern Er.ik Matsson hade tillmotesgatt Larsgruvans delagare:

Erik Matsson efterlatit Lassgruflagarne, at de skulle H 1/., <lei i hans grufwa,
og han 2 delarne i Larsgrufwan, eller at Erik Matsson og hans gruflagare
skulle bafwa 1/~ i Lassbrottetag gubbgrufwan i gammel berget men Lassgruflagarne deremot ½ delen ...

Av de ovan genomgangna domboksprotokollen och bouppteckninga rna, framgar att andelar i gruvan kunde ga i arv liksom anna.n fast och
los egendom. Detta fra.mhaller ocks£ broderna Gahn 1765.
Kvamstensgruvor synes inte ha inmutats, atminstone inte under senare tid, som exempelvis malmfyndigheter. Delar av Bergstatsarkivet
for bergmastaren ,i Nya C>stra Distriktet bar genomgatts for forsta
halften av 1800-talet, men nagra inmutningar av kvarnstensberg i
Malung har ,i nte p11itraffats. Dock dyker det upp sadana inmutningar
fran Tuna ar 18 10, Grangarde 1813, Safsen 1817, Solleron 1835,
Leksand 1841 och Norberke 1846. Fran Orsa finns inmutningar pa
sandstensbrott 1849. H ar star bl a Orsia sockneman som agare till sada.na.13

Kvarngmvors namn och fordelning pJ byar
Det h ar i domboksmaterialet framkommi,t en de! namn pa kvarnstensbrott och personer som gor ansprak pa dessa. En -tabell ger en god
overbl·ick.
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Tabell I. Namn pli kvarngruvor i dombockerna 1747-175 1.
Omdde

N amn

Dela gare

By

Gamla berget

Kabbgru fw an

Nils O lsson
N ils Ersson
Anders Andersson
Hans J ansson

Myckelbyn
Bole
Backa
Backa

Gamla berget

T homsbrottet

Erik Halfwarsson
Per Persson
Lars Plilsson
Olof Ersson
Olof Larsson

Utsjo
Backa
Backa?
Myckelbyn
Myckelbyn

Gamla berget

Lissel Anders brott

Erik H alfwarsson
Per N ilsson
Anders Jonsson
Olof Ersson
Olof Larsson
Per Persson
Lars Plllsson
Lars Jsaksson?

Utsjo
Utsjo
Utsjo?
Myckelbyn
Myckelbyn
Backa
Backa?
St. Mon

Gamla berget

Larsgrufwan

Anders Andersson
Per Jonsson
(el. Jonsson)
Olof Halfwarsson
Erik Matsson
Lars Jonsson

Grimsliker

Gamla berget

Lassbrottetag
gubbgrufwan

Nyberget

Mats Ols
qwarnbrott

Utsjo
Utsjo
Myckelbyn
?

Osakert
Nils Olofsson
Per Jonsson
( el. J ansson )

G ronland
Gronland

Som synes ar de fiesta delagarna frfo byarna Utsjo, Myckelbyn,
Backa och Bole. Bland de 69 genomgfogna bouppteckningama fd.n
perioden 1780- 1789 fa nns 10 forteckningar som inneholl forem£1
som di rekt tydde pl kvamstenshuggning. D essa var alla fdn olika
byar, namligen Backa, Bole, Grims£ker, Liillmon, St. Mon, Norra
M on, Myckelbyn, Vastra Fors, Vastra Utsjo och 6stra Utsjo. Stickprov fr£n 1770- och 1790-talen avslojaide ytterligare ett belagg vardera
fdn Backa och Utsjo. Tv£ nya byar kom ocks£ in i bilden, Hole med
ett belagg och Gar<l£s med tv£. D essa sistnamnda, om de brot kvarnsten , bor h a gjort detta i Byd.sen respektive K varnberget i Gard£s.
H eLt n aturlig t bor det h a varit folk fdn de narma.ste byarna som
hogg kvarnsten i de olika kvarnbergen. Detta £terspeglais ju ocks£
senare i storskiftets fordel111ing av kvarnberg p£ byarna vid brotten.
A ven om var och en bade sin li,lla andel i ett visst brott, eller g ruva,
s£ brot man dock mestadels inte ensam. Broderna Gahn anmarker 1765
att
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Det ar garna 2ne karlar i bolag om !war grufva, hvilka biigga bryta en eller
flera stenar ihop, siilja dem for commun rakn:ng, o~h sedan dela betalningen.

Var och en fick ocksa bryta sa myclret han ville och haon med, sll.
pa detta omrade fanns inga r,estriktioner.
FRAN STENBLOCK TILL KVARNSTEN

A rbetsgangen vid tillhttggningen
Pa gn md av att <let ar nastan ett sekel sedan den eg entliga brytningen
av kvarnstenar i Malung upphoI'de, har <let varit svart att fa exakta
uppgifter om hur sjalva arbetsprocessen vid huggni.ngen gestaltade
sig. En del aldre personer har tillfragats o::h upprop har gjorts i tva
lokaltJidningar, dock u tan resultat. Folk minns helt enkelt inre sadana
detaljer, utan man ar ha.nvisad framst till litterara kallor och enstaka
aldre uppteckningar. Ibland kan <let vara svart att utova dtm kallkri·tik wm man skulle onska pa en del materi al, dock har uppgifter
stallts mot uppgifter i omtvistade fall. For <let mesta stammer dock
uppgifterna overens i de olika kallorna, men ett undantag kan noteras. En uppteclming fran 1941 om kvarnstenshuggningen i Malung,14 har en del uppgifter som avviker fran de andra kallorna och
synes vara felaktiga. D etta framgar av <let foljande.
Pa grund av ka1lma,teria1ets karaktar, blir <let arbe3proces.sen som
den framsit tedde sig under mitren och slutet av 1800-talet, som beskrivs. Visst jamforelsematerial fran 1700~ta.let finns dock ocksa med.
Till a.tt borja med skul1e man ha los.s amn et nill en kvamsten ur
berget. Om detta forfaringssatt f.inns olika uppgifter. Brodema Gahn
sager 1765 att pg a berg.ai.;tens hardhet maste all brytning ske genom
skjutande. Man soktJe darv1dlag efter spriokor i berget, sa att man
redat11 fran borjan ha-de stenenis ena si-da Sil.at. Aven Hampus sager
1929 att amnen sprangdes loss ur berget med bergkrut och art ett
amne kunde racka till tva, eller flera s.tenar i basta fall. Han tiillagger
ocksa att <let aldrig fo11ekom a:tt stenama hoggs direkt ur berget.
I en uppteckning fran 1941 kan emellertid lasas hur stooama hoggs
direkt ur berget. H ar sags <let att 10- 12 ha! borrades i en cirkel eller
halvcirkel. D essa borraides ned mot en horisontell spricka i berget och
med en pinne kontrollerades att man borrat anda ned till denna
spI1icka. Nar haLen var fardiga, slogs jarnkilar in i framre delen av
den horisontella sprickan, sa att blocket lyftes en a:ning. Darefter slogs
en kil in i vsarj e borrat ha! och gick nu aUt som <let skulle, fick man
en spricka som gick fran hal till ha!. Kilarna fly-ttades till dessa sprickor och sbenblocket lossnade.
Har har vi tydligen tva olika pastaenden. D et ena att stenblock
sprangdes loss, ,d et andra 1<1,t t man avbetade med borrar och kilar for att
fa loss ett block u r berget. Namnas kan att den sistJnamnda metoden
enligt Stigum 1964 skall ha medeltida ursprung.
N agra spar som tyder pa att brytningen skulle ha forsiggatt pa <let
sistna.mnda sattet, har inte patraffats i brotten, daremot har manga
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TillhuggningsproceSJen for en
kvarnsten som den ter sig for en
sentida besokare i kvarngmvorna.
R ekonstruktion pa grundval av
kvarlamnade stenar i K varnberget i 6stra Utsjo.
Ett skivaktigt block har br111it1
loss och stenens kant har borjat
lmggas cirkelmnd /ran ena sidan
(1 ). lb/and gick stenen sonder
v:d detta arbete. Hade man da
lllr, kunde kanske en mindre sten
h11gga1 111 '" det skadade amnel.
Exempel /i nns pa 11pprepade
mi sslyckanden i samma block
(2). Gick kanthT1ggni11ge11 bra,
krmde amnet pa/las "PP for na11a arbetsmoment (3). Upph"ggningen a v ogat i slenens centm m
var en kriivande procedur. Me1tadels 11tfordes detta innan 1te11ens over- och u ndersidor hoggs
plana (4). En kvarnbergsgubbei
mardrom var niir stenen gick so11der i arbetels slutskede (5).
/bland lyckades dock alla arbetsmoment och stenen krmde till slTII
fylla sin plat s i e n kvarn nagonstans i M ellansverige (6). Bild 6
tagen av K nut Paul Oluon.

KVARNSTENSHUGGN ING

2

4

6

stenar pitraffats dar kanten runt om stenen inte ar fardighuggen ur
amnet. Namnas kan dock att i bouppteckningarna fran 1 780-talet har
ett par exempel hi•ttats <lar kilar namns ,i samband med kvarnstenshuggning. Niss Hj admar Matsson sager i en uppteckning aog£ende
kvamstensbrottet i Gardh, att n£gra karlar fr!n Dala-Jama under
senare tid ha,de var.it i det brottet och huggit n£gra kvarnstenar och at,t
de brukade en metod som inre var vanlig har i socknen nar det gallde
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k varns tenshuggning, namligen att hugga till amnet medan det fortfarande saitt fast i berget. 3
Av det sagda synes det som om metoden att borja hugga stenen medan den annu satt kvar i berget har forekommit mycket sparsamt i
socknen, om den overhuvudtaget har forekommit. Eventuellt skulle
.den kunna ha anvants under tidigare h hundraden, innan man fick
krutet i sin tjanst.
Efter lossbrytningen skulle stenblocket upp ur gruvan. Eftersom det
in-te fanns nagra ordentliga Jyftanordningar, fick blocken hasas upp
pa gra.nslanor med hjalp av jarnspett och "spakar".14
Nar amnet forflyttats till en lamplig plats for bearbetning, utnitades stenens cirkulara storlek pa detta. Cirkeln g jordes med hjalp av
en ,traribba, i var,s ena ande satt en spik. Denna ..sattes i stenens centrum,
eller dar man ville ha hail.et pa stenen, det s k ogat, och i andra anden
av ribban holl man fast ett trakol. Sa fordes stick.an runt med ena
handen och med den an-dra h6Us spiken i medelpunkten.14
Forst hackades stenen rund, sager H ampus 1929, sa att en slat och
cirkelformig skiva erholls. D etta tillg ick sa, att man fran ena sidan
hackade sa mycket man vagade, sedan hackades fran andra sidan tills
stenen var rund. Vid detta arbete kun de det handa att man hackaide
for myck,et pa ena sidan forst, sa att stenen g ick sonder. Stora flisor
kunde lossna pa mo nsatta sidan och sa var stenen obrukbar. H arom
v,ittnar otaliga tra.siiga stenar som ar kvarlamnade i gruvorna.
Stenens over- och unders.ida skulle ocksa jamnas. D ock tycks man,
innan alltfor mycket arbete lades ned pa detta, ha utfort det kanske
svaraste och mest riskabla arbetet pa stenen, namligen upphuggandet
av ogat i stenens mi~t. Forst hoggs fran ena sidan av stenen sa langt
som mojligt, sedan drogs en cirkel upp pa motsatta sidan med hjalp
av en mahl, ..sa att halet inte skulle bli snett, darefter hoggs fran denna
sida tills halet var fardigt, skriver H ampus 1929. D et hande ibland
att stenen gick tvart av vid arbetet med ogat. H ade man tur kunde
ett jarnband sattas runt is1tenen ooh pa detta satt halla ihop den. Detta
meddelar bade H ampus och broderna Gahn. Banden sattes pa da de
var glodheta och krympte d a kallt vatten slogs pa dem.14 H ampus
siager vidare att sadana stenar kun,de anvandas som understenar i skvaltorna. Under senare tid skall pa forhand ibland aven overstenar, sk
lopare, ha bandats. Ett sadant band kallas kvarnstens-gjord (kvannstesdjo!) ,15 och sadana kan fo rtfarande iakttas pa stenar i de gamla
skvaltor som annu finns kvar i bygden.
Stenama kunde ibland inte bara ga tvart av. D et kunde finn as sammanhangande parti av annan struktur, ibland farg, an huvudpartiet.
Detta lossnade latt, ett loss, ooh da var stenen forstord.17
Hampus skriver att endera kunde k v.arnbergsgubben sit.ta vid g ruvan
och hugga stenen, eller ocksa kunde han kora hem amnet till garden
och d ar hugga den far.dig. Det ar t roligen ett sadant halvfabrikat som
ligger i skogen ovanfor Grimsaker och som ald11ig kom ner tiJl byn.
Stenen ar 1,5 m i diameter! D e som hade hast brukade kora hem
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amnena, medan <le andra brukade gora s~enen fardig vid gruvan.14
Stenskiirvor efter slldant arbete hemma i byn £inns t.ex. i Idback och
Grimsllker ute i llkrarna mot alven till, dar man fore storskiftet ha<le
sin bo9littniing.
All den sten och de stenskarvor som inte kom till anvandning kordes ihop i stora hogar. En man med hast bade arbete med detta, sager
Hamp us. Hogarna kallades skrothogar ( skrothogar) ' d Vs varphogar.
Skarvorna kallades sker.14
Det har varit svllrt att erhUla uppgifter pll hur lange det tog att
hugga en kvamsten. Hampus namner en •tid pll tvll eller tre veckor,
bl a beroen<le pll hur sror stenen skulle bli.
Ofta besvarades kvarnbergsgubbarna av vatten i de djupa gruvoma
och blev det for mycket mllste gruvan overges. Aven pll morgonen
innan man ,JQunde borja dagens ar;bete mllste detta vatten osas upp,
skriver Hampus. Om en gruva inte kunde dikas ut, fick vattnet lansas
med trabyttor.1 6 Aven under julhelgerna, sager H ampus, mllste en
person stanna kvar och hlllla brotten fria frlln sno och vatten. Nllgot
som ser ut som ett -tragiskt exempel pll detta torde kunna anforas. Det
hande sig llret 1802 dll Jonas Persson frlln Bole var i Kvarnberget.
Han hade oturen att redan samma llr bli inford ,j dodboken: 1s
O lyckshandelse. War Ju hlafton wid Qwarnberget hwarest han genom brottets
nedfallande krossades i hufwud ock armar ; han fordes derifd.n; Ug till sangs
2 dygn och dog 2 dagar Kl. 6 om aftonen i Bohle. 30 d'r.

En intressant frllga ar viilka tider pll llret som kvamsten brots. Rombo
skrivrer att "vinter,tid forekom ingen brytning i g ruvan, inte heller tidigt pll vllren eller sent pa hosten var man sysselsatt i gruvan" . Daremot sager han att man korde hem amnen eller fa rdiga stenar pa
vintern.14 Emellertid sager en del ogonvittnen annat. Linne antecknar
i s,in dagbok 1734 att "dessa huggas ifran Michaeli,s in till varen",
Hiilphers 1757: "Arbetet sker om winteren, och fortsattes olika... .",
och broderna Gahn 1765: " D essa g rufvor voro nu, emedan de ej arbeta:s som sommaren, fu1la av vatn ... " . I Malungs dodbocker har tre
omnamnanden av olyckor i kvannstensbrotren noterats. D e intraffade
den 17 november 1794, den 26 juni 1801 och den 24 december 1802.
Forsslund skriver (s. 122) att arbetet skedde mest om vintern, men
om man h ade tid aven pa sommaren. Hampus sager ocksa att brytningen skedde mest om vintern, men kunde paga llret om, med undantag for sanings- och bargningsper-ioderna, om det var stor avsa:t,tning
pa stenar.
Av det ovanstaende synes det mig som om den mesta brytningen
skett pa vintern och att Rombos uppgift ar fel, savida den inte asyftar
nagra speciella llr just fore brytfllingens upphorande, utan att da ange
detta.
Den som anbetade med kvarnstenshuggning eller -forsaljning, kallades kvarnbergsgubbe (kvannbaasgubba).3, 1 4 Hampus benamner dem
kvar.nstensgubbar.
Bryt- och huggningsmetodema har varierat pa olika stallen i Skan121
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dinavien. I Lugnas i Viistergotland diir kvarnstenen brots i djupa
schakt i berget, s k fjiill, hoggs stenen rund medan den fortfarande
sa.tt fast i berget. I Selbu i Norge spriingdes stora block pa manga
ton loss, vi lka sedan delaides i mindre iimnen och hackades sedan ungefar som i Malung.

Redskap och hus vid tillverk11i11ge11

Sjiilva huggningen av sten·en kunde utforas av en person. En rad verktyg kom darviidlag till anviindning. Rombo niimner mejsel och flera
prylar, viLka tiillverkades av uts1ibna borrstal. Tva sorters hackor anvandes. Den ena kallades bredhacka ( brehakka ), var bred och tunn i
slaget, och den andra pickhacka (pikkhakka) , vilken var fyrkantig
iinda ned till spetsen. Hackiorna anviindes for att gora sitenen slat. Var
det ett s-torl."e parti som skulle bort ainviindes pickhackan, men vid finutjiimningen anviindes flathackan, sager Rombo.1 4 H an syftar troligen
hiir pa bredhackan nar han s.iiger "flathackan " .
H ampus namner 19 51 "slathackan", som anviind es tilll·il·tt jiimna
stenens sidor och pickhackan, som ogat uthoggs med.
Gar man tiH-baka i tiden, sa sager broderna Gahn 1765 att " stenarna jamnaid es forst med en grof ordinair hammare, och sedan med
en som liknar pa bada sidor en vigg. H alet:gores med densamma, , .".
I bouppteckningama fran 1780-talet hittannan ytterligare tva beteckn i1ngar, niimligen qwarnbergsgref och q1{Jarnbergshacka, men iiven
pickgref finns det gott om. Av bl a varderingarna att doma kan <le t
ames fas,tstiil,l t att kvarnbergsgrev och kvarnbergshacka inte var identiska verktyg.19 I en bouppteckning fran Viistra Utsjo d en 7 maj 1783
star forst upptaget tva kvarnbergshackor, diireft,e r " 1 st gref dito" . I
niira var eller varannan bouppteckning fran hela socknen forekommer
pickhacka och kvarnhacka, sa dessa tydos inte ha varit specifika for
bara kvamstens:tillve11kningen, utan aven anvants till annat. Kvarnhackan har viii friimst kommit ti lil nytta vid upphuggningen av s·tenama da od1 da j kvamarna.
Det kan vara svart att i detta virrvarr av ~ermer fasts-tiilla vad som
iir vad, emellett-id ,tycks det som om broderna Gahns vigg, enligt en
skiss i dcras dagbok, Rombos p ickhacka och : vad som idag bl a kallas
kvarnhacka, skulle var-a samma sorts verktyg. Forsok att fa tag pa verktyg som an vand es vi-d brytn ingen for att niirmare kunn a studera problcmcn, har givit magcrt resultat. Siillan patriiffas ocksa avbildningar
av iildre tiders vcrktyg, vilkct fo rsvara r idcntificring.
Rombo siigcr att alla verktygen var av j;lrn med inlagt stal. Stcnborrarna var stalaide j bada iindar. Inlaggningen av stalet utfordes av
stenhuggarna 1sjiilva, vilka alla var smideskunn iga. Av,e n handsliigga
anvandes, av vi,l ka <let fan ns en lattare och en tyngre,14
I en bouppteokning fran Backa den 30 december 1780 s-tar
1

¼ del utij qwarnbergslankon

¼ de! i storslagan ibidem
Har ser vi att fomtom sliigga anvandes ocksa kattingar i kvarnberget.
12 2

V e,-kt ygsskiJJ 11 r brii,hr11,1 Gahl/J
d,tgbok . " Ste11arna ;a111 11aJ j on/
med e11 grof ol'di11air ha111111are.
och 1eda11 med en JO/JI lik11al' p,i
bada 1idor Cll 1•igg. Ha/et goreJ
med a/ n11 de11Ja111111a''. Bilder11t1
i•iJar det vigglilwande t·erktyget.
N cdre bi/den 11r Ade/Jwal'dJ ai·Jkrif I a v daghoke11. ( Ef /er Gah11
1765.)
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I en bouppteckning fran Gardas av den 11 oktober 1775 star foljande
att lasa
3 st qwarnbargshackor

1 st nafwar dito

5 st slaggior
1 st liten Kil dito

Om slaggorna och den Lilla kilen i det har fallet ska r.aknas till kvarnbergsredskapen ar in-te helt klart. Borrar, ibland kallade navare, hittas ofta i bouppteckni,ngama, men d et kan ofta inte avgoras vilka
sorters borrar det ar fraga om.
En bouppteckning f.ran den 17 maj 1784 fran Ostra Utsjo har dock
en del redskap upptagna.
l st qwarnbergsgref

1 st gam111al qwarnbargsslagga

1 st bergnafware

K11arnhacka11 syncs mest ha an·
11iints for upph11gg11i11g av kvarn·
stenarJ ref flor i kvarnarna. Verk·
tyget tyck1 dock ock1a ha kommit
till nytta vid 1jiilva tillverkningen
a11 k11armtenar (jfr 111ot1taende
bild). Hackan iir 36 cm Lang.
Pri11at iigo, Mal1111g.

3 st st qwarnbergskilar

Har kommer bllde slagga, bergnavare och kilar j,n i bilden. Detta innebar ytterliigare ett belagg for att sadana anvants vid kvarnstenshuggningen.
En li-te mer nyanserad bi1d ger en bouppteckning fran Backa den
8 maj 1798.

3
1
1
1

st storhackor i qwarnberget
st l/3 dehl i en Klofslagga ibidem
st 1/ 5 dehl i Kihlslagga ibidem
st h andsliigga och smetAng ibidem

Som synes var <let inte bara gruvor som delades i a,ndelar, utan ocksa
bland redskapsbestandet kun<le detta forekomma. A ven elt smidesverktyg, en smetang, finns med i boupp teckningen .
Ett a nnat redskap som £inns upptage t i bouppteckningama, p a sadant satt att dess plats bland redskapsbestandet i kvamberget framgar,
ar jarnstoren. En bouppteckoog fra:n BoLe den 13 oktober 1783 kan
illusit:rera.
1 st Jarnstor i fiiboan
L st dito i qwarnbarget

D en snabba slutisats,oo a-tt en jarnstor skuHe vara vara dagars jarnspett, naggas lite i kanten av bouppteckningen fran den 17 maj 1784.
l st Jarnstiir i faboan

1 st dito spet

Varderingarna for de bada redskapen ar ungefar lika, 3-4 skilling.
Hus vid gruvorna £inns ~bland ocksa upptagna i bouppteckninga.rna.
Exemplet med andela r i smedja och stuga fran den 30 dee. 1780 har
redan citerats pa s. 113.
Rombo skriver 1941 ocksa att de t fanns en timmd stuga i Kvarnberget i Ostra Utsjo. D en hade eldstad i ena hornet, efter ena Ung·
9idan lopte en lMg bri~ och vid ena gavelvaggen stod ett bord. I
123

MALUNG -

U R EN SOC KEN S HI ST OR IA

denna stuga hade man s,ina redska.p.14 Hampus sager 1951 att kvarnbergsgubbarna kunde bo i denna ·s-t uga om de inte for hem till sin by.
I smedjan kunde stenhuggarna vassa sina verktyg. D e rester av
husgrunder som finns vid gruvoma i Utsji:i bi:ir en gang ha varit stugor
eller smedjor.
I Selbu i Norge, dar kvamstensbrotten lag pit fjallet en eller tvit
mil fritn bygden, var smedjan och stugan sammanbyggda. Smedjan
var darvidlag byggd av sten och stugdelen var timrad och hade britsar
runt vaggarna. En s1ld.a:n kombinerad stuga h ar raddats at eftervarlden
och finns pit "Kvernfjellsmuseet" vid Kalvaa i Selbu.
For att fa kol -till smedjan fanns det kolmilor vid gruvoma i Utsji:i,
vilka enligt Hampus var liggmilor. Inte langt fran gruvorna vaster om
Byrllsen f,inrns fortfarande kolbottnar bevarade.
Hiilphers namner vid sitt besi:ik i kvarngruvorna i 6stra Utsji:i att
" hallon waxte har ymnogt", 20 vilket tyder pa kolning eller svedjebruk.
I Byrasen lar det ha funnits en stuga som troligen revs under 1850talet. 3
H i:iggs inte sbenen faro1g vid gruvan, endera i det fria eller i en
hackstuga, forsla,des amnet hem till garden. I en bouppteckning fran
Gardas den 10 november 1775 finns ett " qwarnelider" upptaget, i en
fdn Grimsak!er datierad den 19 april 1780 star " 1 st stall med qwarnLi-d:er: och prefwet" od1 en fran Backa den 30 december samma ar
har ett "hackhider" upptaget bland husen. Om det i dessa fall ri:ir sig
om hus avsedda att hugga kvarnstenar ·i ar svart att sliikelit avgi:ira. Det
kan bara. bli en formodan. Vardeningama av dessa hus ar dock myoket
Hlga och kan narmast jamf.oras med vardet for ett "prefwet", dvs
avtrade. I bouppteckningen fran Gardas vatideras en hemkvarn, alltsa
handkvarn, ti H samma pris som det namnda kvarnlidret.
Vi,d hemkomingen anvanides en sk stendrog. D enna var kort och
bred, avstan-det mellan medarna var l.ika med deras langd .14
KV ARNSTENARNAS STORLEK
I kvamstensbrotten .i Malung hi:iggs oLika sorters kvamstenar. Fi:irutom
stora stenar bill skvalitkvamar och liknande, hi:iggs 5tenar ocksa till
handkvamar. Dessa kvarnar var sma, fann:s i hushallen i socknen och
drogs runt for hand. Stenarna kunde vara omkring en halv meter i
diameter. En bevarad halv kvarnsten fran 6stra Utsji:i ar bara drygt
tva decimeter i diameter. Denna to11de dock inte bi,llhi:irt nagon vanlig
handkvarn.
I Ma:lungs hembygdsforening-s ago finns en aldre kaffekvarn vars
malytor bestar av kvarnstenar i miniatyr. Stenarnas diameter ar 15 cm
och tjockleken 3 om. Bkla bar de svang,da refflor pa malytorna.
1973 foretogs en registrening av 50 i:ivergivna kvamstenar i Nyberget i 6stra Utsji:i. De.tea for att utri:ina arbetsprocessen viid tillverkrningen, varuligaste satten som stenarna giok si:inder pa samt de vanligaste dimen,s,ionerna pa kvamstenarna.
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ResuLtatet viiisa,d e a,tt det rorde &ig om overraskande sma stenar. Den
vanLigaiste storleken var 5- 6 kva1,ter i diameter, dvs 75- 90 cm, meclan stenarna i s.kvaltorna som £inns kvar i socknen ofta ar 9-10
k,.,arter (133- 148 cm). Det synes ofta rora sig om handkvarnar.
K varte1r ar ett langdmatt som anvands bl a inom kvarnstenshuggn ingen. En kvar,ter utgor 6 tum, alltsa en halv fot, eller i metersystemet 14,8 cm. Den kunde dock som andra matt under aldre tider
variera fran landsan<da tiil,l landsanda.
Ett annat kvam1Ste11tSmatt som ar myaket intressant, men vars bakgrund ar foga utforskad, ar matt.et grep. I Lugnas i Vastergotland
motsvarar det en halv kvarter, alltsa 3 tum. Hos kvarnstelltShugga.rna
i KorserudsfjaUet i Dalsland, skriver Svensson 1935 att det dock var
3¾ tum. Han framlagger ett pastaende om benamningens uppkomst:
Handkvarn /ran Norra M o11,
Mal,mg. StorJ/a diameter 34 cm.
Ogat 6,5 cm i diam eter. Ga111111elgilrden, Malu ng.

.ii.mnet [kvarnstensamnet} gjordes plant p a iiversidan och cirklades ut med
en s.k. grep, en lakta [ribba} fiirsedd med en dubb i den ena andan samt lit
den andra en rad hi! med ett mellanrum av ungefiir 3 ¾ tum. Harav uppkom
beniimningen 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, och 18-grepsstenar.

Lonnwth 1973 sager angaende detta problem att
Grep kunde miijligen ha att giira med handens bredd. Man kan tanka sig att
halen borrats pa var sin sid a om den hand, som Mllit den i sitt grepp, d.v.s.
det samma som tviirhand.

Mattet ar intres·sant i detta sammanhang satillvida att det aven £inns
ceLagt fran Malung. I ett domboksprotokoll fran 1698 tala:s det om
en "eUofwa grepz qwamesteen",22 alltsa elva grep i diameter. Forutom detta protokoll har inget annat sfalle patraffats dar benamningon grep finns med. I litteraturen fran 1700-ta:let om Ma.lung
finns bara matt:et q111arte1' namnt. I Lugnas har grep dock anvants sa
sent som 1924 i en prislista over kvamstenar.
Om kvarnstenarna som nu ligger kvar i de olika gruvoma ar sma,
w m redan namnts, sa synes det dock ha vanit va,nligt att bryta aven
stora stienar, vilket bl a ges prov pa i bygdens skvaltkvarnar. Linne
namner 1734 stenar om 9 kvarter i diameter och Hi.ilphers 1757 antecknar att <let hoggs stenar om 9- 10 kvarter. Levander skriver i
6vre Dalarnes bondekultur, del 2, s. 33, att stenar till handkvarnar
i Malung var 4- 5 kvarter i diameter, skva:ltkvarnstenama 6 kvarter
och nagon enstaka tullkvarnsten 9 kvarter. Forsslund skriver 1925 s.
122 att det hog.gs nagon enstaka sten till tu!Lkvamar, men de vanligaiSte var 7 kvarter och amnade till skvaltkv:arnar. De minsta till
handkva:mar var 5- 6 kvartier. De stenar som ligger kvar i gruvorna
i Selbu och Luginas, ar storre an de kvarlamnaide i Malung.
F6RSALJNING AV KVARNSTENAR

Fran prod11cent till kons11ment
Hampus -skriiver 1929 abt det varu!,igasre var, att tva personer arbetade
tillsammans i en g ruva med stenhuggningen och delade fortjansten.
Stenarna kunde salj as direkt vid gruvan, vilket var det allra vanligaste.
Koparen fick dil sjalv besvaret med att frakta bort dem.
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Kvarn:bergsgubbama kunde ooksa ,ta hem kvamstensamnena till sina
garoar och hugga dem fardig:a dar, vilket sagts t~digare. D e kunde da
h a ett upplag hemma av kvarnshenar. Huggning hemma lar enligt
Hampus 1929 h a varjt vaJ11li,gaist mo t slutet av kvarnstenshuggningens
bi,dreWlrv i Mailung . Hampus 1951 skriver att stena.rna sallan fanns i
lager, utan gjor-des pa bestallllli,n g. H edlund 1929 meddeLa.r att kopaoon o f,t:a fick h ii,mta kvams-benarna h os kvambergsgubben, v·ilken ofta
h ade de far-di,g a stenarna uppsitalLda mot vaggarna kring husen. D et
var e j vaJ11ligt aitt man akte ut pa marknader med kvarnstenar, som
exempelvi,s Selibu-born.a brukade gora. Forsslund 1925 ,s , 122 shiver
att stenama van1ugen saldes i M alung, men ibland levererades d e hos
koparen och da hade man bara kvarnstenar i fo1'3Jll da det bar av.
I domboksprotokollet frain 1699 ta.las om Oluf Halfwruidsson och
Oluf M attsson i H ole som b ade val"i t ivag med ett par tingade stenar
till fjifodingsman Er:ik HaJ11sson i Knutsbo i Saters socken . De bade
dock inhe fatt salja dessa hrhl fjal"cLingsman, da deras socloonbor Jonas
Olufisson i Va11eras och Oluf OlufSl5on i Myckelbyn b ade varit i farten
fore dem och darmed " undgatt Kiaranderne deras H andell och qwarnsteenars forsalljande som betingade woro." Jonas och hans kompanjon
domdes till tre marker sih11ermyrnt i boter.21
H iilphers ainteoknade 175 7 abt <let inte var gruvagarna sjalva som avyttrade kvarnst-enarna hill kon:sumenterna, utan slienama sakles fors.t
till andra sockenbor som &ed3Jll s&lde dem vidare,
hwarwid de senare hafwa battre winning an de forra, ty brytaren Ur ofta
anwanda sitt arbete fruktlost, d i manga stenar under huggande skadas och
blifwa oduglige.

Brodern a Gahn g jovde s,amma i~ttagelse 1765 :
De samma som bryta stenarna ej fora dem neder och salja dem ; utan iir det

altid andra socknemiin som kji.ipa dem, och sedan fora dem ur orten ; det berattas att dessa senare altid hafva biista avancen.

N agot oom ! iknar ett exiempel pa detta finns i domboksprotokollet
fran 1698. Oluf Nidsso,n i Gar-d~s h a,de bytt till sig en kvamsten fran
Ber Bon,deson, Niels Lijten och Oluf Pahl'ISOn ,i Storbyin mot endast
en "Barkad Kampehuud och en Carolyn ." Oluf Nie!sson ha<le sedan
bybt bort kvamstenen till la,:,s Larsson i "Biorby" i Varmland mot en
h~t. Lars Lansoson ha<le darefter i sin tur salt stenen till Molnbacka.
Stenen var dock av dali-g kv.al,i tet. 22
Hampus 1929 och Hedlund 1929 skrive r abt stenarna fra,kta,des pa
v.in.terfore. Frakt pa ·sommaren sku!I,e ha kunnait skaka sonder stenama
pa datideru daliga vagar. Dessutom var ju stenam a mycket tunga.

Priser

Som framgar av de bll<la veseskild,:,ingarna fran 1700-taile t, sa var det
hos Merfor-saljarna den stor,s,ta fo!itjansten lag. En kvarnstensforsaljare
un-de r senare tid var "Knutas-PelJe' fran byin Sale n i Appelbo. H ampus
1929 Cllamner aitt denne forsag Appelbo med kvam stenar och ofta besokte han K vamberget.
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Hur lonande kvarnstenshuggningen kunde vara for dem som hogg
stenen, ar svar·t a:tt avgora for o1ibi tids,perioder. Dock gav nar,ingsgrenen en mojlighet aht forvarva viisisa nodvandirga kontanta medel,
samt nodva.ndigh et,s arriklar som spannmal. Of.ta rackte inte den egna
skovden ~ill och blev det miss,v axt var det ilia.
N a.got om Jonsamheten -torde dock kunna avlaisas i de priser p a
kvam shenar som £.inns an givmt i kallor fran 1600- t ill 1900-talet. En
jiimforelse med pri,ser for andra varor under samma tider skulle ge
en fa:st'<IJre haJlpunkt, men det skulle fora for langt att gll -i n pa en
sadan for o arvarande. Exempcl pa p.t1iser kan doak namnas.
I n amnda domboksprotokoll fran 1698 sages om kvarnstenar att
en god Steen har i orten [Malung} plager galla 16 daler Kopparmynt. ..22

Rtt brev frain Larshols Olof Larson i V iistra Fors till Oluf Halfvardsson •i Hofs socken i Solor, Norge, daiterat den 26 februari 1721 behan<llar fo!ISiirljning av kvamsitenar t~ll Norge. Brevet fiinns atergivet
och kommenterat av M aitsson 1950. Det overenskomna pr.iset for ett
par kvarnstenar var 4½ .tiiksdaler i norskt: mynt eller 4½ tunna havre.
Linne antecknar 1734 att
En qvarnsten af 9 qvarters bredd kostar jemt 12 p!Atar vid grufvan.

En pl?Jt ar lilka med 2 daler siilvermynt, i det har fallet var priset adlrs!
24 da,ler.
Nar Linnes larjunge mineralogen Anders Tiidstrom reser genom
bl a sod ra D a,Ja,rna 1754 och passerar Silbergsqvarn den 6 augusti anteaknar han att
Yid qvarnen b\g en fors liten qvarnsten ifd.n Malung i vlisterdalarne. Stenen
ar 9 qvarter i diameter 1½ qvarter tiock och 3 qvarter i ogat och kostar har
paret 32 a 34 pUtar. 16 mihl mente de vara hlirifrfo ti! Malung.

Av ovanstaende frestas main ti11 en jamforelse mellan Linnes och
T,idstroms prisangiiviel,s,er. D ock ar en sadan vansklig att gora pa g rund
av den tidvis stora infla:~ionen under 1700-ta let och det darmed kraf~igt varierande p enningvaociet.
I den tryckta dagboken som Hiilphers gav ut efter sin resa genom
Malung 1757 finns inga priser angivna, men i de handskrivna anteclmingama kan bl a lasas aitt
Stenbrytning i Qwarnstensberget lir for Soknen nog fordelagtig, de forsalja
ned i t !andet hligen flere Qwarnstenar af 9 till 10 qvarters Diameter och U
derfore 20 till 30 p!Atar stycket.23

I bouppteakningam.a fr! n 1780-talet finns ,i nga kvarnstenar upptagna, vi}ket skuMe gett en uppfattning om prisema. Detta forhallande
ar ooksa ebt indicium p1 att kvamstenar ej holls i lager, utan hoggs pa
oostalln•ing, v.ii1ket ova,n diskuterats.
Fr!n 1800-ta:l,et fi.nlflS nagra pr~sangivelser. Hedlund 1929 refererar
en uppteakning gjord av Justus Lind med Briitt Olov Halvarsson, fodd
1849. Darvi<lila.g sags att tva seX!kvanters stenar salts av Bvitt Olovs
farfar (Bnitt Per H ailfvat1SSon 1798- 1880) for 15 kronor.
H ampus 1951 skriver att en kvamstenshuggare urn:ler 1800-talet
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kunde fortjana 24 skiUing om dagen, forutsatt aitt huggningen av stenarna gick bra.
En " Ersattn,ings Rakni"Dg for underteckn ad for gordt arbete till Nisslas·sq varn<lelagare ... " har nagra intressanta uppg ifter att ge. "Underteckna<l" var Brott Pehr Halfvardsson och aret var 1837, den 7 maj.
I rakningen kan lasas att en 11y oversten, d vs lopare, kostade 9 riksJ aler vid gruvan. Frakten av stenen ti.JI Utsjovall an belopte sig p a 24
skilling och inlaggningen av stenen -i kvarnen kostade l r,iksdaler och
24 skiilling. Samman.lagt blev <let 11 riksdaler.24
Ett prisexempel som even,tuell t hanfor sig till nagot senare tid fin ns
i en uppteckning fran 1948 av Niss Hjalmar M atsson. D en berattar
att det var daligt betalt for arbete m~d kvarnstenar. Man kunde H
12 kronor for en sten och da skulle den ocksa '!aggas in' i Utsjovallan fo r samma pris.25
Ett myd~et sent exempel pa priser fran Lugnas ka,n namnas. I en
"Pni·slista a Lugnas Natur-Kvarnstenar" fdln firma S.A. Svensson, troligen gallande 1924, finnrs priser angi vna p a stenar med diameter fran
12 grep (890 mm) till 22 gr·e p ( 1630 mm). D en billigaste kostade
40 krono r och den dyrast,e 320. En 20 greps sten , alltsa 10 kvarter
i diameter, som var 10-1 I tum tjock kostade exempelvis 160 kr.
Priserna var ":\ banvagn fr i,tt Lugnas station pr styck" .

IIvJiit111i11 ,:,.ro111rlrd e

K varnstena r fran Malung sal<les vi,da omkring som har framgat t av
det fo regaende. Som vi red an sett av <le namnda domboksprotokollen
fdin 1698 och 1699 f inns excmpel pa att stcna r kund e saljas till sodra
D alarna och Va rmland. D et sager s,ig ocksa sjalvt a~t stenar inte behov<le salj as av malungsbor d ire·kt till kon,sumenten i en annan socken,
utan kun-de ga i handel som bytesvara. Exemplet fran 1698 med stenen scm via gardasbon till slut hamnade i Molnbacka och dar befanns
vara dalig kan iUustrera detta.
I brevet fran V astra Fors kan vi aven se ett exempel p a att kvarnstenar kunde saljas till Norge i borjan av 1700-talet. I sin avhandling
1722 skriver Zacharias H olenius i § 18 att kvarnstenar fran Malung
saldes over hela D alarna samt V astmanland och Varmland. Tidstrom
1754 ger ocksa ett ex,empel pa kvarnstensforsaljning till sod ra Dalarna.
H ulphers framhalle r i synncrhet Vii rmland och Osterdalarna.
I sin beskoiv,n,i,ng over Dalarna ett sekel senare, eller narmare bestamt 1864, meddelar Arosen ius pa s. 4 l att
Stiirsta delen af dcssa arbeten [kvarnstenarna] anvan<las visserligen fiir socknens eget hehof, men en clel sii ljc:s ock p~ Lim a och de niirmaste trakterna af
Vermland .

Produkt ion en hade vid denna tid formo dligen redan avtagit en hel d e!.
Malungs-stenar motl'e aven kon-kt1rrens av kvarnstenar fran and ra
orter. Leva nd er 1944, s. 3 1, skriver att kvam stenama i Osterdalarna
i stor utstrarkn,ing koptes fran Arsunda och Ovansjo sockna r i Gastrikla11Jd.
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I iildre tider V<tr de11 Jek1111d,ir,l
a11viind11inge11 at· kvarn.rlenar
praktiskt betingad. Vid en av de
gamla skvaltorna i Ora,·h,icken
me/Ian Idhdck och Jdgr<l ha,· f yr<l
kvarmlenshalvor i olika 1/orlekar kommit till anriindnin,~ wm
1rapp11e11ar. Den o~·ersla .rte11e11
iir 90 011 i diameter.

Ro lseth 1947, s. 119, skriver att kvarnbergsgubbarna fran Selbu bl a
var pa Roros-marknaden i feb ruari. Dar traffade de svenskar fran
Harj e<lalen och D alarna och gjorde affare r. Selbu-stenarna har alltsa
ha rvidlag varit ( 111 kcnkurrent till stena rna fran M alung. I en uppteckning fran L ima 1935 skriver Niss Hj almar Ma,ts,s on att
Fran Selhu mellan Roros och Trondh jem voro kvarnstenarna i Lima ej siillan.
De kopte dem diir, medan de voro i far<lviig. Men man bade iiven mycket
Malungsstenar. Man kallade o fta Selbu-stenarna for "riirosstajner", ("riiroskvanner").:1

D et var dock in.te barn fran G astr ikland och N orge som konkurrensrn kom, Lug nas-stenarna fran Vastergotland var ocksa av mycket
hog kvalitet.
Da kvarnstcnshuggningcn i Malung upphort, koptc t ill och m ed
nagon k va rn i M alung sina S,tmar fran Lug nfts, atmimtone Utsjovallans och Edcts kvarnar. D essa s,t enar Jar ha fraktats pa jarnvag till
G eij ersholm, och darefter med ha~,tforor till M alung, enligt H ampus
1969. Nagra av de:•ssa stenar ka.n i vara dagar ses i m och annan tradglrd i socknen, dii r de nu ha r flltt en annan funktion. D a nya tider
nalkadc3 blev kvamstensbygd,rn Malung al ltsa tvungen att kopa s,in a
kvarns.tenar fran andra socknar, inna.n de g jutna moderna stenarna slog
ig-enom.
1

VERKSAMHETENS TILLBAKAG ANG OCH UPPHORANDE

Nedgangen
Svart ar att saga nar k varnstenshuggningcn som n.ir ingsfang for maLungsborna borjade avta i beitydelse. Att kvarn$tenar brutirs for husbehov efter a,tt den egentliga kva rm '.ensepoken m ed forsaljning upph i:irt, star dock gan~ka klart.
Landshovd1n gen i Kopparbergs Ian , H ans Jarta, skriver 1826 att
kvarnstena r bryts i M alung, dock utan att a.nge omfattningen ( s. 15
och 86). I en skrivelsc angaende fattigvhden i sockne n 1829, niimn es
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det "Qvarnstenars brytning och huggning inom Socknen af nll.gra
hushMl v:inlle1tiden ..." som en av naringama.26
Trolls ett idogt sokande i forarbetena t,ill landshov<lingamas femll.rsberattelser om lanets naringar under 1820-taLet och framll.t mot 1900,
har inget om kvams.tenshuggn ingens omfattruing patraffats.27 Ar 1836
kan laisas under rubdken binar.ingar, att sll.dana utgores av handel med
skinn, beredning, somnad, gll.rdfarihandel, samt att "stora skogstrakter
forsalts pl!. v-iissa II.rs afbrulming ... ". Ingen hing om kvarnstenshugg11ling namnes. D en egna skogsavverkningen hade dock kunnait bedriva,s i bara obetydliig skala.28
Den verkligia ruschen i skogen kom efte r storskiftets genomforande,
vilket skedde 11.ren kring 1850. D et ekonomi,ska uppsV1ing som detta
innebar under senare halfren av 1800-talet, kan anses vara en av
011sa:lrerna tiU kvarnsbenshuggningens nedgll.ng. Som tidigare namnts,
ansll.gs dock .nillgll.ng till kvarnsten.sbrott sll. pass viiktig vid tiden for
storskift-0t, att undantag pl!. ci!lka 30 h ektar ma rk gjordes. D ock kan
tillaggas, att den sruga som fanns vid ett av Byrll.sens kvarnstensbrott,
skall h a nedrivi~ts tiden narmast efter storskiftet.3 Om detta har ett
durekt samba111d med storsikifite~ genomforan.de, eUer kvarnshenshuggningens tillbakagll.ng, ar svart att saikert avgora.
Ar 1864 skriver Arosenius pll. s. 4 1 om Malung att " bland biniiringarne mll. namnas qvarnstenshuggning och handel pa Norge".
Ett par ogonvittnesskildringar ml!. anforas. H edlund 1929 ll.terger en
uppteckning ef.ter Bvitt Olov H alvaiisson , fodd 1848. Britt Olov berattar:
Jag var med upp till gcuvan i Gammalberget som barn. Man U.g kvac i en
litcn stuga. Facfac [ Britt Pee Halfvarsson, 1798- 1880) var ute s.l. tidigt, att
han mdste ha stickbloss. Det var p.1. hosten efter Mikaeli.

Ar-0t 1867 var det missvaxt i Malung. Nioll.rige skolgossen Enders
Lars Larsson fdn Grimsll.ker var ute och letade i:sLanidsLav. Under siitt
sokande kom h an upp niH gruvorna .i K vaimberget och observerade att
"kvarnsten,shuggn ~ngen pagiiak for follt i Gammalberget och cl.et var
mycket folk i gruvoma". ( Hampus 1951.) D etta ar skall aven alla
bus som horde till drif'ten h a varit i fullgott skick.29
I en beriittelse angaende husslojden i Kopparbergs Ian 1868 beter
det om Ma.lung bl a att
Kommunen ar ... betiinkt p.l. att soka skaffa arbete genom upptagande af
qvarnstens grufvan i Gammalbecget samt gora forsok med tillveckning af dess
material.SO

D etta utmlande <tyder pa, trots vara ogonviittnesskildringar, att driften
h ade avtagit vasen tfigt inom kvamstenshuggningen. D oak ville man
1868, for att motve rka den tilltagande gll.rdfarihandeln, satsa pa en utokad kvarnstenshuggn ing. Hur <let gick vet v,i inte. I kommuoalstammoprotokollen frfo aren kring denna tid har inget hittats som skulle
kunrua kasta ljus over proble men. Btt fortsatt sokande kan even-tueUt
ge nagot.
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Lias Olof jonsson ( 1835~1921),
elltr Joga O{a som han kallades,
bodde i Gardas och var Malrmgs
;isle kvarnbergsgubbe. Bilden ar
1t1gen av Magnus Siljesvard troligen omkring 1910.

H uggning av skorst enar, spishallar och fjardingsstolpar
Da epoken med kvamstensihuggning led mot ·s,itt slut iir det ett par
andlia produkter som trii,der fram i ljuset. D e.9sa har tid,igare in,te
nii,mnts under 1700-,taLet, vilket na:turiligtvis anda inte utesluter att
hugg ning av andra pmdukter iin kvarnstenar fi:irekommit redan da.
H ampus 1951 91<:viv,e r a~t pa sista tiden bri:its hiillar till skorstenar.
Niss Hjalmar Matsson niimner aven spishallar och fjardingsstolpar.31
En uppteckning av Filip Rombo fran 1941 om huggning av skorste·
nar, gallande fi:irhallanden i b stra Ubsji:i, har en de! att meddela: 32
T,rllverlmingen skedde nle.5ltadels i samband med huggning av kvarnstenar, da <let vid denna erhi:ills en hel del tunnare hallar. Skorstens·
hiillarna cl<.ulle vara cirka tva tum itjocka. Till en skorsten kravdes
fyra hallar, alla 1ika Unga. D e motstaende hiillarna gjotides fyra tum
bredare an de andra tva. Pa detta vis blev .sikorst>enen fyrkantig d a d en
saittes i:hop. Tre jarnband som var tillverkade efter skorstenens matt
kilaides fast ooh holl i:hop hallarna.
Skorstenarna saldes bara inom socknen, fortsatter Rombo. D e be·
sfaUdes hos stenhuggaren i i:inskad storlek. Nagra bestallde med jarnband, andra gjor,de sjalva banden. D en vanligas·te langden var tre fot.
Annu kan rester av sa:dana skorst>enar beses i socknen.
Hampus skriver 1969 aitt en sitorre slathuggen sten med ett fyrkantigt ha! i mitten, i vilket skorstenen gick igenom, anvandes som vatt11bandshal!a. D enna hind11ade vattnet at>t komma in genom skorstenen.
Skorsitenspipoma fanrus pa bade mangardsbyggnader och fjos, diir spis
inrattats.
D e sista kvarnbergsgttbbarna
Slutet pa verksamheten synes dock ha varit niira. Hampus 1929 och
1951 samt Nuss Hjalmar Matsson31 niimner de sista kvambergsgub·
bam a i Kvarnberget i 6stra U tsji:i. Det var V~ckies Per J,saksson (1798
- 187 3) fran Gnimsa.ker, den omtiailade Brutt Per H alfvarsson (17981880) ocksa fran Grimsaker, Ka!La Jona:s Ersson (1818- 1887) fran
Bole samt Magni:! Mars Jansson, 'Magni! Marten' benamnd, (17981884) aven han fran Bole.
Mag11Ji! Marren ~ikall for i:ivrigt ha varit den allra siste i K vam·
berget, skriver Forsslund 1925, s. 122 och Niss Hjalmar Matsson.31
Forsslund an for vidare sonen Magni! Jans kommentar om sin far:
" H an gick hit [till Kvam berget i b stra Utsji:i] var dag med siicken
pa ryggen, ,tiU slut bara for att ti-tt,a at>mins-tone - han ha.de svart att
skiljas fran Gruvon." H ampus 195 1 menar att brytningen kan anses
ha avstannat helt pa 1880-talet.
I Gardas var Lias Olof Jonsson (1835- 1921), all mant kallad 'Joga
Oja', den siste som sysslade med kvarnstenshuggning. Han var i och
med detta den siste kvambergsgubben i hela Malung. Pa aldre dagar
satt han pa Lugnets alderdomshem. Han ska ha huggit kva rnstenar
anda in pa 1900-talets forsta och andro arl!ionde. D e kvarnstenar som
Joga Ola hogg till Nykvarnen i 6rarbacken mellan Idback och Jagra
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var formodligen bland de susta han gjor,de.31 K varnen bar artalet 1907
ovanfor domm.
I kvarnstenS1brotten i Gardas lar ocksa de S1ista stenarna till Ulvkvarnen (Pell-kvarnen) i Valleras-vallan ha tag~ts. Det var Skol Lars
Olsson ( 1864-1956) och hans kusin Skol Lars Larsson, fodd 1859,
som hogg dessa.

Orsaker till driftens 11pphorande
Orsakema bill nedgangen och nedlaggningen av kvarnstenshuggningen
i Malung kan sokas ,i narings,livets forandrade struktur. Gor man en
jamforelse med Lugnas och Selbu, framkommer act pa dessa orter fortsabtes dniften ytterligare ett par artionden. D et definitiva stoppet pa
bada stallena intraffar under 1910-tak,t eUer kring 1920. For Lugnas
del kia,n sagas, att driften dar var mera omfattan.de och kan51ke mera
rabi·o nell. Jarnvagen bidrog dar ocksa till att framja forsaljningen.
For Malungs del kom skogen att bety,da myoket for forsorjningen. I
en kronikeboik pruborj ad av pros1ten Hedvall 1890 kan lasas:
Genom det pa 1850-talet afslutade storskiftet och derpa foljande skogsfiirsiiljningar med der till horande upprensningar af flottleder och skogsafverkningar
har den ekonomiska stiillningen for befolkningen betydligt forbiittrats ...33

And ra naringsgrenar, sa:som gar>dfarih:mdel, utvecklades. Ar 1869
skrivier kronofogdren att "en stor del af befolkningen inom Malungs
socken kringfora var-0r till avsalu utom socknen."34 Jorobruket forbattrades genom modemare metoder och biev barkraftigare, vilket
s-aikerligen bidrog bill att man blev mindre beroende av flera binaringar.
Efterfragan pa kvarns~enar fran Malung torde ocksa ha minskats i
och med battre kommunikationer, som ledde till att battre stenar ku nde
erhallas frlln langre bort liggande orter.
Nya kvarntyper borjaide upptrada och hembaket gick tillbaka (Ek
1962, s. 233 ff). Aven om denna utveckling inte var sll markant i
1800-talets Malung, fa r man cetanka att kvarnstenar fran Malung saldes vida omkring och nar efterfrllgan pa dessa minskades efter hand,
forsvan n ocksll betydelsen av kvarnsten.shuggningen som naringsgren
for befolkn1ingen i socknen.
Nu har haokorna i kvarngruvorna tystnat, husen ar borta liksom
manniskoma som dar en gang maste soka en del av sibt levebrod.
Mossan, bu~ikama och skogen haliler pa att aterta landskapet. Dock ar
gruvorna inbe utplanade. Dar ligger stora varphogar och dar finns
djupa brott som ~alar sitt tysita men klara sprllk, pllmi,nna:nde om gangna genenationers sHt och slap for att overleva. I sann1ng ett storslaget
monument som Hinge kan motsd bden,s tand.
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L Uppsa la. ULA. Kopparbergs lans hiiradsr:ittsarkiv (W-HrA). XXXII, A I,
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Uppsa la. ULA. W- H rA. XXXII, A I, or 2. Laga ting 1748, mal nr 44.
:i M alung. N H j. Kortregistret, uppslagsord: kvarnsten.
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