Mdnniskor och kvarnstenar
- exempletMalung
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INLEDNING

Olika infrastruktursatsningar
tar sedanen tid tillbakaberydandearkeologiskaresurseri ansprik. Huvuddelenav uppdragsvolymendr koncentreradtill framtidenskommunikationsleder.Som en foljd av omstdndigheterna
kommerdet
arkeologiskaintressetatt fokuseraspi en historisk uweckling lings olika vig- och jirnvdgsprojekt.I bygderder samhallsutbyggnadenavstannatoch skogeniterigen brirjat
vdxainpi husknutenblir arkeologensmcitesplatsmed gi.rdageninte lika uppmlrksammad. Den historia som ligger
kommerofta
utanftirde storakommunikationslederna
bort i det arkeologiska
samtalet,men inte gdrnahos Hans
Andersson.Hans arkeologiskaarbetsfhltinrymmer mnnga
inriktningar.
Det finns idag en rydlig obalansi den geografiskaforAtt arkeodelningenhos den arkeologiskaverksamheten.
logi flr viildigaproportioneri landetsmestexpansiva
ekonomiska regioner1r naturligt, men en angeldgenfrhgaar
om nigot hosdet nya erbjudermcijlighetertill att vitalisera
och nyanseraandraarkeologiskamaterial.Ndrmare upplysningar om materialethos stenftiremil lemnar upplysningar
om derasursprung,men ocksi om mlnniskor som anvdnHlr dr fokuspi Malung i Dalarna,idag
der naturresurser.
en skogsbygdmed ett sparsamtbefolkatkulturlandskapdar
det forekommermycket lite arkeologi.

Under r99o-talets fcirstair pibrirjades ett samarbete
mellan arkeologer och geologen Peter Kresten vid Geoarkeologiska laboratoriet i Uppsala. Avsikten var att ta fram
mer kunskap om materialet hos nigra vanliga stenfrjremil
och integrera upplysningarna med annan arkeologisk information. En berydande del av arbetet kom att inriktas pi
kvarnstenaroch slipredskapinsamlade i samband med
arkeologiska underscikningar. Ddrigenom framkom att
Malung i Dalarna tidigare varit en berydande leveranrdr av
kvarnstenartill hushill i Malardalen. Her kommer dessa
resultat att sammanfciras med andra kallmaterial som liter
oss skymta bindringens uppkomst och bakomvarande drivkrafter samt desssocialaoch ekonomiska sammanhang.
Nic n.q. urc;.NG

s PUN KTER

Under senaretid har olika arkeologiskaprojekt bidragir
med nya upplysningar om skogsbygdernaoch mdnniskan
som aktijr i landskapet (Andersson et al. 1998; Ersgfud ry97;
Magnusson & Mogren 1997; Svensson1998).Det finns ett
vdxande arkeologiskt intresse for att ge sammanhang it
ldmningar i vir tids demografiskamarginalomriden. Det
arkeologiska kdllmaterialet i skogsbygden dr fciremil for
studier som identifierar, kategoriseraroch daterar anlaggningar och aktiviteter. Det wdrvetenskapligaanslagetdr ett
sdrskilt kdnneteckender det arkeologiskakdllmaterialet
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varit stcirre dn bygdens behov. Men vilka var de bakomvarande faktorerna vid tidpunkten fcir lararnstenshuggningens
uppkomst och vilka bidrar till dess minskade berydelse?
Inftir varje historisk analys infinner sig olika besvdrliga
N.RGE

problem. De kan handla om att avgciravad som kan vara
mer eller mindre viktigt ftir det sammanhang som man fctr-
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sciker ftirsti, eller vad som 1r en rimlig tolkning. Genom att
tolka fattar jag oclsi beslut, jag skapar min historia. Hir

l

kommer jag att fhsta avseendevid det tidigare osedda och
skapar derigenom en ftirutsdttning ftir en ny bild av Malungs
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tidigaste historia. Ett ny'tt kdllmaterial trlder fram. I den
hdr artikeln resonerar jag kring kvarnstenen som arkeologisk
artefakt. Kvarnstenar frin Malung har visar sig ha ett unikt
geologiskt "fingeravtryck', darigenom har ett berydande
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skaparmcijligheteratt fdrlengadet historiskaperspektivet.
Ett differenderatoch rrirligt ftirscirjningssittmed ett intensivt utmarksutnyttjandekarakteriseraicivreDalarnamycket
lingt fram i tiden. Vidare det j?imlikhetsbetonade
samhdllssystemet.Atskilliga fcireteelser
har en historiskprdgeloch
en sockenvisspecialisering
hos bindringarnai Ovre Dalarna
htir till dessa.Bindringarnai civreDalarnahar uppmirksammatstidigarei flera berydelsefullastudier der kunskapen vilar, med ni.graIl undantag,pi de skriftliga kellorna
och ett omfattandetraditionsmaterial(bl.a.Tiotzig ry8;
Levanderr94ji r944i Petterssonr99o). Det arkeologiska
kdllmaterialethar fdretrddesvislimnar bidrag till en cikad
kdnnedomom ligteknisk jirnframstdllning i civreDalarna
(Hyenstrand1974. I vilken utstrlckning arkeologiska
kiillor ocksi kan utnymjastill att besvaraolika frigor rrirande andrabiniringarna dr ett outforskatFilt.
I Malung tillverkadesfcirr kvarnstenaroch kvarvarande
spir i kulturlandskapetangerafi brytningen skulleha varit
omfattande.Det ftirefallerrimligt atr rro arr bryta stenoch
huggakvarnstenarvarit en sysslaav berydelseftir mdnni
skornai Malung. Anvinds begreppetkultur {tir att beskriva
kunskaperoch handlingsmcinster
som delasav en grupp
mdnniskorblir kvarnstenshuggning,
och hur mdnniskor
samverkadei dennaverksamhet,ocksi en del av Malungs
kulrurhistoria. I Malung brcitsoch bearbetades
srensom
kunde anvdndasi kvarnar.Dessakvarnstenarvar efterfrigade. Genom att studerasjd.lvarimaterialet klargrirvi dess
sdrskildaegenskaper.
Att huggakvarnsrenarbeskrivertillverkningen,men inte de socialaoch kulturella sammanhangennir mdnniskoranvd.ntnaturresurserna.
Mlnniskor
handlarrationellt.Vad som d.rrationelltenligten nutida
uppfattning kan ha varit helt annorlundaftirr. Helt visstdr
att md.nniskori Malung har valt atr egnasin dyrbaratid
och energiit att bryta och huggakvarnstenari ert antal som
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antal kvarnstenar fhtt mer gemensamt med varandra dn med
andra kvarnstenar. Jag gcir antagander att dessakvarnsrenar
har hanterats av mlnniskor i Malung och utgjorde en berydelsefull del i deras ftirscirjning. Mlnniskorna samverkade
socialt pi ett visst sltt ftir sin ftirscirjning och detta bestdmdes av ridande vdrderingar och atdryder, samt avtecknar sig
oclai hos deras bind.ringar. Jag betraktar landskapet i Malung
som en kulturell helhet dar det iterfinns minga fiireteelser.
Genom att vdlja ett langre kronologiskt perspektiv kommer
redogcirelsenatt bercira perioder i Malungs historia frin
vilka det saknasetr mingfacetterat arkeologiskt kallmarerial.
I ett fcirs<ikatt kompensera detta har jagdi valt att ocksi
arbeta med andra uppsd.ttningar av information.

B Y G D E N SH I S T O R I A
- ocKs;, EN DEL Av EN sT6RRE
Malungs sockenar till ytan en av de strirstai Dalarnaoch
karakteriseras
av ett landskapmed vidstrdckraskogarmed
hOjderoch ilvdalgingar samrerr stort antal sjriar.Vdsterdaldlvenoch dessdalging sker diagonaltgenomsocknen.
lilven bildar en skiljelinjemellan de frirharskandeterrdngoch bergartstyperna.
Vdsterom dlvenfinns storaskogaroch
komplexamyr- och sjcisystem.
Hd.rupptrlder berggrunden
huvudsakligensom granit och porfrr. Oster om dlvenutbredersig en skogskld.dd,
mestadelsridsligsandstenssldrt
med torra lavhedaroch myrmarkeri grundasvackor.Vdsrerdaldlvensalvflodehar avsattstrik med llvsand och finare
sediment.I ett lugnareavsnitt i ilvens flride finns en lengre
sammanhingandebygd, Malung, her finns oclai en lamodlad sandjordvilken erbjudit fcirutsdttningarf<irett begrdnsatlantbruk.
Olika klllor lemnar vdrdefullabidrag dll bygdenshistoria, dessgeografi,nlringsliv, folkliv, osv.En fornminnesinventeringgenomfrirdesi Malung ir t97r. Detta arkeologiskakillmaterial omfattar runt 600 kendafornlamningar
inom Malungs socken.Fingstgroparoch slaggfrin primitiv jdrnframstiillningframtrlder som vanligafornlimnings-

kategorier. Talrika stenildersfynd ldngs Vdsterdalelvens
vattensystem ansluter till siviil nord- som sydskandinaviska
kulturomriden.

Enstaka bronsildersf<tremil anryder kon-

takter med omriden sciderut. Sivdl gravfllt som fynd av
lcisa ftiremil frin jernildern d.rfl och dateringarna svdvande (Serning ry66).Tidigare har uwecklingen i Dalarna
under yngre jiirnilder uppfattats som inte bara piverkad,
utan helt initierad och dirigerad, av en utanfcirliggande
maktstruktur (Hyenstrand ryn; ry74). Senarearkeologisk
forskning har nyanserat bilden av den agrara bebyggelseexpansionen och jd.rnhanteringens bakomliggande faktorer,
samtidigt framtrdder en samhlllskaraktdr med en mycket
Iing social kontinuitet (Ersgird r997). Hur Viisterdalarna

av det tidiga jordegandeti Leksandsamt Floda och Nis
socknarhar festuppmlrksamhetenpi berydelsenav atr {ttr,
sti lokalasedvanor{itr arv och f?irvdrv(Pallin ry77; t986;
Sporrongry87; r98). Nils Blomkvist har visat hur livsfciringen prdglatsav en utmarksdynamiki Moras bondebygd,
med organisatoriska
drag som kan ftiljas lingt tillbaka i
tiden samt att ekonomiskamotiv underordnadesde sociala
(Blomkvist 1999). LarsErsgi.rdhar i en arkeologiskstudie
av Leksandsbygden
visat pi en ling kontinuitet i kulturlandskapet,fr5.nyngrejarnilder fram till nyaretid (Ersgird
ry97). Under dennatid genomgir landskapeti Leksand
storaflirindringar inom den agraraekonomin, i bebyggel-

forhiller sig till den allmdnna uwecklingen 1r innu oklart.
Frin Lima socken finns uppgifter om att boskapsskcitsel
prdglat det tidiga kulturlandskapet (Eriksson r99r). Frin
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slutet av 8oo-talet framtrdder ocksi ett odlingslandskap.

OJE

Upplysningarna frin Lima speglar sannolikt en uweckling
a

som ocksi bercirt Malung.

a

De skriftliga kellorna fcir perioden fram till ry45 tppgilr
till ett trettiotal dokument, framst olika kyrkliga handlingar
(\Wiktorsson ry87; 1989). Ddrefter blir kdllmaterialet rikare
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och mer varierat genom skattelangder, dombcicker, tiondeoch mantalsldngder samt andra dokument (Skinnarebygd
r9j4-r9jj; 1956;1957-581'
Petterssonr977d.Frin
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rToo- och

r8oo-talen fdreligger reseskildringar som beskriver bygden
och dessmdnniskor (bl.a. av Linnd ry34; Hiilphers 1757;
Gahn ry65; Gottlund r8r7; Axelson 1855).I skriftligt killmaterial framtrdder Malung lor fttrsta gingen i Sverres
saga. Sverressagadr den norske kungens officiella historia
och nedtecknadesunder n8o-talet (Furuland r97r; Holm-
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fortsatte farden till Jarnbararland och vidare till Harjedalen. Texten hmnar ocksi vissa upplysningar om den
\
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Olsen r97z). Saganomtalar bl.a. att den norske kungen ir
t77, med ftilje, tar sig frin Eksharad till Malung. Sedan

politiska och religicisasituationen i omridet; Jlrnberarland
uppges ligga under Sveakungen och landet dr hedniskt.
Malung dr den enda orten som namnges i Vdsterdalarna.
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Orten dr en topografisk orienteringspunkt i redogcirelsen.
Malung miste ha varit nigot bekant ftir lesaren.
SOCIAL SAMVERKAN
OCH KOMMUNIKATIONSLEDER
- BN TOnSORJNINGSSTRATEGT
Ovre Dalarna framstir som en region med en socialt homogen befolkningsstruktuE som lyckats behilla sin egenart
samtidigt med lingvariga och omfattande kontakter med
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omvdrden. Bilden av ett omride med kulturell sdrprlgel
vilar huvudsakligen pi material frin nyare tid, men resultat
frin ni.gra studier under senare tid har ocksi ytterligare
kunnat bekraft a detta. Kulturgeografi ska undersrikningar

ytc. z: Bygdzrinom Malungssockensamtbebygelsenarrln
somapptriider i liingderfrin t5oo-talet. Cirkkr uisarJiibodar upptagnauid.
6o o-taletsinuenterin{.
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sens struktut i de religicisa uttryckssdtten. Men dndi finns

ndringens inriktning. Boskapsskcitsel
blev en ftirs<irjnings-

ett socialt handlingsmcinstersom bestir.

strategi som fiirvandlade den rika vdxtligheten i skogs- och
myromriden till ft;da ftir minniskor, innan ikerbruk lamnar de tidigaste avtrycken under 8oo-talet (Eriksson r99r).

Tidigast ndr den kyrkliga organisationen flr en varaktig
etablering i bygderna, iterfinns en yttre makt representerad
i regionen. Kyrkan och kyrkvallen istadkommer ett centrum {tir en religi6s och social samhcirighet mellan girdarna.

Akerbruket permanentar livsftiringen och derigenom finns

Tiots kyrkans ndrvaro fhr inte alla omriden i landet sam-

fcir att rationellt utnyttja bete och slog utanflir den odlade

tidigt samma berydelse fcir en framvdxande centralmakt,
ddrigenom kunde regionala och lokala vdrderingar och sedvdnjor drrija sig kvar och civerlevapibud och reformer.

bygden. Flboden dr en ftirsrirjningsaktivitet i Malung, ndr

Fcirst under r5oo- och r6oo-talen avtecknar det sig i kdllor-

ett incitament fcir att inrltta en genomtankt handlingsplan

denna kliver fram i det kamerala materialet ser vi ocksi att
personer fran olika bebyggelseenhetersamverkar i en gemensam flirsrirj ningsaktivitet (Y ier ulf ry 7y r 977; Henriksson

na att bygderna i Ovre Dalarna i en rikande grad dras in i
en ekonomisk verklighet med sitt centrum lingt borta. Nar

r977a, s. ry6ff .).

centralmaktens krav pi mlnniskorna i Vdsterdalarna dr

pdlsbarande djuren varit efterfrigade utanftir bygden. Men
dnnu synliga spir, av bland annat myrmalmsuwinning och

tydligt formulerade vid ingingen till nyare tid, <iverletsdet
pi bcindernaatt sinsemellanorganiserauppbcirden.Beskattningssystemet frtrutsatte att vanor och vdrderingar delades
av de inblandade och gjorde det ncidvdndigt att samverka.
Systemet erbjdd en flexibilitet som gav spelrum fcir en lokal,

Skinn var en skattepersedel i Dalarna och anryder att de

ligteknisk jiirnframstdllning, utgrir en piminnelse om att
skogens resurser ocksi utnyttjats fijr andra behov under
ling tid. Olika upplysningarna ger en fingervisning om var
mdnniskor srikte om det blev ncidvdndigt med alternativa

social sedvdnjader sammanhillning var nigot berydelse-

aktiviteter fcir att sdkerstdlla lorsdrjningen. I de senare kdl-

fullt. Nigot senare,under r5oo-talesmitt, inftir central-

lorna framstir Malungsborna som ofta av verkligt ntidwing

makten en individuell beskattning. Frir Vesterdalarna blir
detta ett avsteg frin tidigare kollektiva prestationer, men

sysselsattamed olika bindringar. Spannmil var ett eterkommande behov.Jernframstlllning samt jernets bearbetning

hos olika fcirsrirjningsaktiviteter fortsdtter ett hevdvunnet
socialt handlingsmcinster som ryder pi en kvarvarande

dr linge viktigt (Matsson 1977; Pettersson r98za; r98zb) .
Bdlglagen som framskymtar under r4oo-talet anryder att
flera girdar kan ha samverkat vid blestran. N:ir j?irn frin

stark lokal maktstruktur i en di socialt och kulturellt
homogen bygd.
Jord och skog brukas utifrin praktiska erfarenheter,
men attityder och vdrderingar organiserar arbetet. I civre

bruken blir basenftjr det lokala smidet under rToo-talet fhr
myrmalmen en mindre betydelse och balglagen rycks ftirsvinna. Beredning och srimnad av skinnkldder, bide hemma

Dalarna har de socialarelationerna inom bebyggelsenvarit
stark fokuserad pi jordegandet och innehav av olika nyttig-

och pi andra orter, dr det som framflir allt ftirknippas med
Malung. Skinnare trdder fram under r6oo-talets senare hdlft

heter. En uppgift frin rToo-talets slut berdttar att ingen i
Vdsterdalarna ville vara utan jord och ddrmed ansessom
odkta (Rosander ry76) . Individens sociala anknJ'tning till

och ar frin rToo-talet socknens mest berydelsefulla biniiring
(Rosander1976;Matsson 1976). Skinnarna var liksom andra

bygden legitimerades genom innehav avjord, och ett kontinuerligt behov av att omftjrdela jord var orsaken till att

personer frin olika girdar.

smi odlingsytor i Ovre Dalarna fick stor social berydelse
(Sporrong 1989).Omfcirdelningen av jord har i omridet

ftir sig. I de skogrika bygderna uwanns produkter fcir sivil

gamla anor. Det har medfcirt en berydande rcirlighet i jordinnehavet mellan girdarna samt skapat smi arealer med

ftirscirjningsaktiviteter organiserade i lag sammansatta av
Skogen betraktades som allmdnning der envar fick ta
eget bruk som frirsiljning. Fortfarande vid br;rjan av r8ootalet var skogsmarken odelad och gemensam ftjr hela socknen men vid denna tidpunkt blir det en l<inande affrr att

ddri ingiende individuellt iigda odlingsytor. Omstindig-

awerka skog. Uwecklingen aktualiserar i skogrika bygder

heterna har inte frdmjat ikerbrukets uweckling men skil.it

nridvdndigheten av en skiftesreform. A,ren 1846-1854genom-

ut individuella identiteter i en situation di familje- och
slaktband varit av stor social berydelse. Fdr att upprdtthilla

frtrdes storskiftet i socknen. All skogsmark ftirdelades dlr-

de socialarelationerna blev en hushillning av naturresurserna ett medvetet socialt agerande som oclai sdkrar dll-

fltt ett nltt innehill i mdnniskornas fijrestdllningsvdrld.

varons fortbestind.

miskt vdrde och skifteslag bcirjar salja skogsawerkningsrdtter (Munte r r97; Olla ry7J, s.54FF.;Ahlman 1973).

Inom Malungs socken framtrdder Malung, Yttermalung och Oje som bygder ddr girdarna har mer likheter
med varandra ln med andra. Gemensamt var att magra
sedimentjordar och ett kargt klimat piverkade den agrara
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med pi skatteenheterna.Vid denna tidpunkt har skogen
Utmarken tillerkendes, pi annat sitt dn tidigare, ett ekono-

I olika kiillor framstir folket i Malungsbygder som ett
rrirligt sllkte med sivdl mdn som kvinnor inblandade i ett
utbyte mellan olika orter (Rosander1976; Henriksson

r977b). Hdvden av utmarkerna och malungsbornas flrder
gav upphov till sommar- och vintervdgar (Henriksson
1977a,s. ry6ff.;YieruIf ry77).Den viktigaste kommunika-

bygderna senastunder rjoo-talet. Nar vattenkraften tas i
ansprik uppfrirs sdrskilda byggnader ftir malning. Skvalt-

tionsleden i Malung har varit Vdsterdalsvdgen. Vdgen var

kvarnen trdder fram i skogsbygderna som en rypisk husbehovskvarn. Skvaltkvarnen var med sitt horisontella vatren-

sivdl tings- som kyrkvdg. Den var en fcirbindelselenk, bede

hjul lemplig i smi vattendrag med ringa fallhojd. Kvarn-

sommar- som vintertid, mellan byarna i dalglngen och en

huset krdvde ingen sirskild yrkesPirdighet att uppf6ra utan

kommunikationsled med Mdlardalen. Andra, mindre, vdg-

fordrade endastviss timmerbearbetnings- och smidesskick-

strik fiirenade Malungsbygden med Virmland och Norge

lighet. Inte ovanligt var att skvaltkvarnensstenar kom frin

samt Siljansomridet. Annu pi t77 o-talet kunde sommar-

lokala stenbrott, och i de fall dessaforfbrdigades av kvarnens

vigen svirligen begagnasav kdrror. Till huvudvdgen anslcit
ridvdgar och stigar. Vasterdalelven var ingen Pirdled, forsar

sten. Stenarna i skvaltkvarnen rycks tidigare inte vara sir-

omcijliggjorde trafik frin Malung till de nedre socknarna.

skilt stora, uppgifter frin r6oo-talet omtalar att dessatogs

Fem stora vintervigar drog igenom Malung. Vintervdgarna

hem for att brukas som handkvarn pi girden.

gick civer sj<iar,vattendrag och liglanta myrmarker och

innehavare fordrades iven en viss skicklighet att bearbeta

Stora vattenkvarnar var avsevdrdaekonomiska invester-

erbj<id goda kctrbanor ftir tunga varor och var berydelsefulla

ingar varf?ir dessaglrna placeradesvid vattendrag som tillat

lor resor till vintermarknader i Mellansverigemen ocksi

ldngre malningsperioder.Tirllmalning kunde skenka kvarn-

Norge. Ldngre tcivider orsakadestora problem och fctrhinder

igarna berydande inkomster. Under medeltiden fanns for

i trafiken. For malungsbcjndernavar en barmarksvinter
nastan likverdig med missvdxt. De som var beroende av

vattenkvarnar en principiellt fri etableringsrltt. Inskrink-

vdgarnasamverkadevid underhillet.

nar etablerades.Genom reformationen civergickminga

ningarna avslg att {tirhindra skador fbr andra nir nya kvarkyrkliga institutioners tullkvarnar till kronan som fick ett

I(VARNEN - ETT Mi,NGSKIFTANDE

intresse fcir kvarndriftens ekonomiska sidor. Med fcirord-

INSLAG I VARDAGEN

ningar strdvadekronan att minska bcindernashusbehovs-

En kvarn kan avseett redskap,maskin eller en anldggning.
I kvarnen maldes mj6l och gryn for hushillen. Kvarnar kan

malning och vid slutet av r6oo-talet rycks denna ha avtagit
i Mdlardalen. I det skogsrikaVdsterdalarnaskiljer sig den
samtida uwecklingen frin de centralajordbruksomridena.

indelas i grupper med verkliga eller fiirmodade egenskaper
hos t.ex. produktionens inriktning (husbehovskvarn,tullkvarn), produkten (grynkvarn, mjolkvarn, saltkvarn osv.),
funktionen (gnidkvarn, vridkvarn osv.), kraftkdilan (handkvarn, vattenkvarn, vdderkvarn osv.), daterande (fu rhistoriska, medeltida osv.).Tekniskt bestir vridkvarnar av wa
skivformiga stenat dels en riversten,lcipare,och dels en
understen, liggare. Vridkvarnen som nu behandlashar

I skogsbygdenbidrog ftirekomsten av minga men smi
vattendrag, avsaknaden av kdrbara vdgar samt de stora avstinden till tullkvarnarna, till att bdndernas skvaltkvarnar
var kvar i bruk lingt fram i tiden. Av cjver wihundra fcirtecknade kvarnar i Vesterdalarna ir 664 finns tre flardedelar i Lima och Malungs socknar (Linddn 1974). Dessavar
skvaltkvarnar som malde till husbehov. Varje vattenkvarn

olika kraftkallor den kunde vridas frir hand eller utnyttia

brukades av personer frin olika byar. En god tillging pi

vattenkraft.

lamplig sten fijr kvarnstenar av hrig kvalitet har bidragit

Kvarnar behandlas i olika studier som ser till brukssammanhanget med ett lokalt perspektiv (t.ex. Lind r9z9;

till att upprdtthilla den lokala kvarndriften. Annu vid

Schotte-Lindsten rgtt; Veirulf r957; Manker 1963;Ernvik

till husbehov.

r8oo-taletsbdrjan fanns ett berydande antal skvaltkvarnar

r98z). Kdnnetecknande dr att det arkeologiska kellmaterialet
KVARNSTENAROCH ARKEOLOGI

utnyttjats mycket lite, men nigra arbeten behandlar utfcirligt kvarnryper som frirekommit i Sverige(\Wadstrcimr95z;

Kvarnstenarna dr vridkvarnens mera framtrddande tekniska

Ek ry62). Vid kvarnstensbrotten ftirdigstzilldes kvarnens
viktigaste tekniska delar. Kvarnstenshuggning beskriver hur

delar.Jamfdrt med minga andra frnd 1r hela eller ndstan
hela kvarnstenar bland de ryngsta och mest skrymmande

detta arbete utfordes. Att hugga kvarnstenar var en bindring
till jordbruket. Sista fasenhos detta stenhanwerk har tagits

vid minga arkeologiskaunderscikningar.Pi grund av sin

upp i flera arbeten (Rudberg 1906; Svensson1915;Levander

storlek och orymplighet blir inte alltid kvarnstenar behandlade som andra $rnd. Kvarnstenar utgcir rydligt en kategori

1944; Lonnro th ry7; Hedblom ry87; 1989;r99t; t996).
Att mala mjril eller gryn 1r en angeldgen sysslamen att

dar det inte dr sjilvklarr hur man ska ftjrhilla sig till fore-

gcira det ftir hand ar bide tidscjdande och arbetsamt. Under

historisk scen ir det nridvdndigt att kunna se fciremilen

rzoo-talet blir det allt mer utbrett i shttbygderna att utnyttja vattenkraft vid malning, i de mellansvenskaskogs-

och ge dem miljlighet att komma till tals. I detta arbete kan
bergartsdiagnostiklemna ett berydelsefulltbidrag. En vik-

milen. Betraktar vi kvarnstenar som aktijrer pi en sttrrre
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tig fcirutslttning dr att det finns geologisktreferensmaterial
frin olika stenbroftsamt fren de horisontervilka utnyttjades.Vidare att den geologiskaidentifieringenkan slkerstdllasgenom olika analyser.
I en studieav olika stenftiremS.l
upphimadei Uppsala
ingick bl.a. en bergartsdiagnosticering
av rro kvarnstenar
frin arkeologiskaundersijkningar i Mellansverige(Elfwendahl 6{ Kresten1993;Kresten& Elfwendahl1994;liresten,
Elfwendahl & Pettersson1996;IGesten,Larsson& Larsson
1996).Resultatetvisadeatt minga stenarkunde knytastill
delsen ftrskiffrad sandstenvid Malung i Dalarna,delsen
jotnisk sandstenvid Storsjiini Glstrikland, Roslagenoch i
Mdlaromri.det.Bilden har konfirmeratsytterligareav senare
resultat(Kresten1997;IGesten& Larssonzooo). Genom
en rydlig likhet med bergarteni Malung har Bo Hedblom
ftireslagit att de arkeologiskakvarnstenarnaborde bindas
till en obetydlig stenbrytningvid Salai V?istmanland(Hedblom 1996).Senareanalyserav srenfran Salag<irdetta inte
troligt (GAL r998,s. z6). Bergartenfr5.nstenbrotteni Malung

utmdrls av en muskovit grundmassa,ofta mer eller mindre
starkt pressad,med stiirre rekristaliserade
kvartskorn.
I ett senarebidrag har PeterCarelli och PeterKresten
redogjortftir bl.a. ursprungethos senvikingatidaoch medeltida kvarnstenarvilka iterfunnits i Lund (Carelli 6c Kresten
ry9). Har har v:ildigt minga av kvarnstenarnasitt ursprung
i vdstraNorge. Kvarnstenari Danmark och Sverige,under
vikingatid och senare,kan knytastill tre storaursprungsomradenoch upptrddermed ett rydligt distributionsmdnster. Genom bergartsdiagnostik
har ett berydandeantal
kvarnstenaridentifieratssom kommandefrin stenbrott i
Hyllestadi Norge, Rhenlandeti Tysklandoch Malung i
Sverige.Ingen ensamfaktor kan ftirklara kvarnsrenarnas
distributionsmrinster.
Men Carelli och Kresrenhar fiireslagit
att det kan riira sig om flera faktorer d:ir handelssft.rer,transportmiijligheter och kulturzoner samverkar.De arkeologiska resultatenvisar att vridkvarnens ri.material ftirr varit
av betydelseftir konsumenten,vidarearr dennakunde se
skillnadenmellan en dilig och en bra kvarnsrenutan dllgangtill olika sofistikeradeanalysmetoder.
KVARNSTENSBRYTNING
BINARING

./i
flil
.r(

.()
tr" )
o ,/ |

trc. 7,2Fiirekomstenau kuarnstensbrott(trianglar) ochjarnfamstallningsplatser(cirklar) inom Malung socken enligtforn kmningsregisnet.
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SOM

I MALUNG

F?irdigst:illandet
och distriburionenav kvarnstenarhar
ldngeframtrdtt som en berydandeiildre bin?iringi Malung.
Verksamhetenhar bercirtsav fera ftjrfattare (Hampus r9z9;
r95r; Petterssonry77; r98r; r99o).Tiipp John-Erik Pettersson har llmnat en utfiirlig sammanfattningsom behandlar
de olika kvarnstensbrotten,kvarnstenensmineralogi,
kvarnsrenshuggningens5lder, iganderittsliga ftirhillanden,
tillhuggningsarbetetoch ftirsiiljningensamtverksamhetens
tillbakaging och upphiirande.De olika arkivaliskakillorna
samt traditionsmaterialetsom rdr kvarnstensbrytningeni
Malungsbygdend.rsiledesvdl genombelyst.
Kvarnstensberget
i Ostra Utsjii gr?insbesramdes
som
fornlemning ir r98o och er Malungs till ytan stiirstafornliimning. Det finns ocksi"andrastenbrofti Malung men
dessahar betydligt blygsammareomfcming. Petterssonhar
pekat ut det dldstaslaiftliga bellgget ftir en "kvarnstensgruva' vid Ostra Utsjii - pi en karta iiver Vdsterdalarna
frln fu 677-78. FcirerToo fcirekommerendasrspridda
notiser,ddrefterrikar killmaterialet. Fleraresendrertar upp
kvarnstensbrytningen
i sina reseberlttelser.
Linni besciker
kvarnstensgruvorna
och omndmneri en betraktelse6ver
Malung den godakvalitetenhos kvarnstenarnasom sildes
siviil vid bergetsom vida omkring, samt art det saknades
dverordnadlag och styrevid brytningen. Frin rToo-talets
mitt kan det tecknasen mer nyanseradbild av verksamhetenvid Kvarnbergeti Ostra U$jd. I dombdckernaframtrdderGamla bergetoch Nya berget.Brytningen sker i
mindre gruvor och arbetet var organiserati gruvlag. Vid

A'-.t.

"

.?.,

Osr.n,rLI,rs.ro

"'1'

I{,r rrs rt o c

nrc. 4: Hemskogenuid Osta
Uxji) dr d58. Ouerstt.h. (uid A)
kuarnstensbrottet.

Gamla bergethar personerfrin Myckelbyn, Bcile,Back,
Utsjci,StoraMon och Grimsiker olika andelar.Vid Nya
bergethadepersonerfrin byn Gr<inlandandelar.Gruvandelardrvdes,civerhtseller kciptes.Arbetet var huvudsakligen ftirlagt till vinterhalviret. Ibland efterarbetades
kvarnstensdmnen
pi girden. Vid Ostra Utsjcivar minga
hushill inblandadei kvarnstenshuggningen
pi rToo-talet,
I samband
under r8zo-taletdr baranigra fl engagerade.
med storskiftetavsdttsca io hektar till allmlnning kring
stenbrotteti OstraUtsjci.Under rSoo-talets
sistahdlft upphcir kvarnstenshuggningen
i Malung.
Stenbrottetvid Ostra Utsjcihar inventeratsoch karteratsav Geoarkeologiska
laboratorieti Uppsalapi uppdrag

av Malungskommun (Krestenet al. ry96). Viktiga frigor
var om den skiffrigasandsteneni brottet uppvisadevariahorisonter
tionersom kundeknyta kvarnstenar
dll speciella
eller delarav brottet som tilliter en kronologiskskiktning.
Arbetet klarladeocksi flirekomstenav kvarnstensimneni
stenbrottetsamt frigan om brytningensomfattning. Petrografiskaoch geokemiskaanalysergcirstenbrottetvid Ostra
Utsjcitill ursprungetftir ett berydandeantal helaoch fragmentariskakvarnstenarbland de arkeologiskafynden i
Malardalen,vidareatt verksamheteninletts omkring 8oo
e.Kr. Ett vulkaniskt inslagsom iterfinns hos nigra av fynden hirrcir troligen frin en stdrre,vattenryllddel inom
sridradelenav Gamla berget.Referensprovfrin Kvarn-
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Malung sprids <iverhela Dalarna samt i de angrd.nsande
delarna av Vdstmanland, Vlrmland och Norge. Kvarnstenarnas geografiska riickvidd blir allt mindre, hundra ir
senare flirefaller dessasdllan lemna malungsbygden.
MALUNGS KVARNSTENAR
- EN KULTURHISTORISK KALLA
Jag har har valt att fokusera pi nigra vanligt ftirekommande arkeologiska fynd ftir att visa hur uppdragsarkeologins
resultat ibland kan anvlndas till att beskriva historia i
skogsbygden. Genom att mineralogiskt urskilja kvarnsrenar
frin Malung har ett nytt kallmaterial blivit tillgengligt.
Ordnas upplysningarna framtrdder en bild av kvarnsrenshuggningen som flirsdrjningsaktivitet i Malung under
tusen ir. Genom de fiirdiga kvarnsrenarna mciter Malungsbygden omvdrlden. Betraktad i ett st<irresamhdlleligt sammanhang dr kvarnstensbrytningen en av flera viktiga ftirscirjningsaktiviteter i utmarken ndr en varaktig agrar bosdttning tar form. Silunda framtrider ett dllf?ille att skissaen
historisk uweckling fram till r8oo-talets mitt di kvarnstenarna fcirsvinner som bindring i bygden.
Vid slutet av jlrnildern uppkommer en varaktig i.kerbrukande bosdttning hngs delar av Vdsterdalselven, i det
som senareblir Malungs socken. Bygder med stora urmarker utkristalliseras. Akerbruk inneber ert 6kar intresse i
Vdsterdalarna ftir en redan kdnd teknologi som kan mala
mjcil och gryn. Bygdens glrdar samverkar i utnyttjande av
rre.5: Kuarnstensberget,
Ostra UtsjA.Stenbrottets
ochshrotstenshdgarstopograf.Efier Kresten,Larssony't"Larsson1996.

in- och utmarkernas olika ftirsrirjningsresurser och andra
gemensamma aktiviteter. Mdnniskorna har delat arriryder
och vdrderingar nlr de organiserat sig, och dessaframtrdder
som en mental struktur som fcirdndras mycket lingsamr i

berget visar ocksi att efter en dd har de bdsta stenkvalireterna fctrbrukats. Kvarvarande kvarnstensdmnen i stenbrot-

Vdsterdalarna. Sociala relationer var viktiga och en hushi.llning av naturresurserna var em medvetet socialt agerande

tet saknar det arkeologiska kdllmaterialets hr;ga kvaliter och
har i samtliga fall ocksi en storre diameter. Dessa kvarvarande stenar kan placeras i verksamhetens sista fas. Den

fcir att slkra tillvarons fortbestind.
Senastkring 8oo e.l{r. har personer i Malungsbygden

totala produktionen vid stenbrottet uppskattadesmellan
3o ooo och rzo ooo par kvarnstenarberoende pi storlek.

bOrjat hugga kvarnstenar vid Ostra Utsjci och tar med sig
dessapi Firder till de spannmilsrika men ocksi. politiskt,
ekonomiskt och kulturellt inflytelserika md.laromrndet.

Kvarnstenar frin Malung upptrddde i Mdlardalen kring
8oo e.Kr, frin rooo-talet blev de vanligare (Kresten et al.

Kvarnstenarna hiller en hog kvalitet. Nlr materiell rikedom
var ett medel att befastasocialapositioner har kvarnstenar

1996). Successivtblev distribudonsbilden allt stdrre fitr arr
omfatta en stor del av cistra och sydcistraSverige. Pi 16ootalet skedde en flirlndring, di kvarnstenar frin Malung

frin Malung haft prestigevlrde. Med kvarnstenarna kunde
mdnniskor frin Malung bygga sociala niwerk. Genom

minskar i det arkeologiskakdllmaterialet. Stenarnablir
oclai ovanliga i Mdlardalen. Frin r6oo-talets senare hdlft

ocksi i andra delar av Sverige. Under r6oo-talet sker ftirindringar i samhellet som piverkar efterfrigan pi kvarnste-

finns dokument som belagger ett varuutbyre med kvarnstenar frin Malung, eller med malungsbor inblandade

nar frin Malung. En <ivergripande statlig byrikrad fbr inflymnde civer minniskor, den ordnar och reglerar deras till-

(Petterssonry77;Hedblom r99r; MT z4 sept 1999). Upplysningarna beskriver en bindring som vid denna tidpunkt
vdsentligen upprlttholls genom bestdllningar frin n?irlig-

varo. Husbehovsmalning i Mdlardalen minskar och medftir
ddr en mindre efterfrigan pi kvarnstenar. Skogsbygderna

gande omriden. Pi rToo-talet omtalas att kvarnstenar frnn
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mdlardalens vintermarknader blev kvarnsrenarna vdlkanda

flr allt st<irrebetydelse fitr kvarnstenshuggarna men kvarnarna ddr dr inte lika minga. Befolkningsr;kningen medftjr

ett okat beroende av alternativa fiirsorjningssitt. Olika

att bereda och sy skinnkl?ider bide hemma och pi andra

biniringar upptecknas samtidi$ i myndigheternas intresse

orter. Minniskorna

for Sveriges{tirsorjning. Att hugga kvarnstenar ar pb.ryootalet ett sdtt att mota en tilltagande fcirscirjningsknappheti

ningar, detta piskyndar stenhuggningens tillbakaging och

Malungs bygder. Allt sdmre bergarter utnyttjas, det ekonomiska utbytet blir successivt mindre. Uwecklingen cikar
intressetfbr niringar med storre ekonomisk ersdttning t.ex.

anpassarsig till frirendrade florutsdtt-

slutliga upphorande under r8oo-talet.
Ftirkortningar
GAL - GeoArkeologisk
Laboratorium
MT - MoraTidnins
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