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Malung
en gl6md
kvarnstensmetropol
av Peter Kresten och Magnus Elfwendahl
Ett storslagetmonumentminnandeom gdngnagenerationers
slit och
slap, sA beskrevfdrre redaktcirenTiipp John-Erik petterssonkvarnstengruvornai Malung i sitt bidragom kvarnstenshuggningen
i Malung
- ur en sockenshistoria del 4.
Tiipp John-Erik Petterssonsintressefrir kvarnstensniiringen
i sin
hembygdunder iildre tid gjorde honom till en sjiilvklar medlemi projektet "Kvarnstenar frin Malung - en hittills fOrbiseddhandelsvara
undermedeltiden"som startades1993medst6d fr6n Berit Wallenbergs
Stiftelse.Milsiittningenvar att inventeraoch katalogiseraarkeologiska
fynd av kvarnstenarsom brutits i Malung. Inom projektet samverkar
iimnesomridenaetnologi, arkeologi och geologi. Projektet var linnu
inte avslutatvid John-Eriksbortging, men vi hade fitt tydliga indikationer pA att kvarnstensbrytningen
inte alltid varit en enkelbygdeniiring
med sin huvudsakligaaktivitet forlagd till 1500-1800-tal.
Under 1994
har ytterligare fyndinventering medfdrt att vi kan datera den organiseradebrytningentill omkring 700-800-tal.
Projekt av detta slagredovisarofta sinaresultati form av rapporter
i olika facktidskrifter,och informationtill den intresserade
allmiinheten
nir ofta ut fdrst l6ngt efter den spdnnandeupptiickten.Fcir John-Erik
var det dock en sjiilvklarhetatt iiven hembygdensnabbt skulle fi ta
del av vad forskningenkommit fram till, i synnerhetresultatsom r6rde
Viisterdalarnaoch desshistoria.Niir nu det inledandearbetetiir avslutat
kiinns det diirfdr naturligt att till Skinnarebygds
liisekretsfd redovisa
resultatenav en rad spiinnandeupptacktersom dock 6nnu iir l6ngt
ifrdn fiirdigbehandlade
och tolkade i alla delar.
YTTERLIGARE URKUNDER OCH KALLOR
Vi kommeri dennauppsatsinte att drcijavid de skriftligadokumentens
vittnesbOrdav kvarnstensniiringen
i Malung, dessahar tidigare redogjorts f6r av John-Erik i boken Malung. Ur en sockenshistoria del 4.
Emellertid behdverde kompletterasmed ytterligareen uppgift, som
samtidigt utgdr det iildsta kiinda omndmnandetrOrandekvarnstenar
frin Malung. I Riksarkivetfinns deponeratbl a Sveahovriitts arkiv.
Bland handlingarnasom ingir i detta arkivmaterialfinns renoverade
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hiiradsriittsdombocker frin Kopparbergs lan. I ett tingsprotokoll fran
januari 1652 omtalas att personer frin Yttermalung samt Myckelbyn i
Malungs socken hade silt kvarnstenar till landshcjvdingen i Kopparbergs liin. Vidare omtalas att kvarnstenarna hade levererats till Stora
Tuna.
Den nya skriftliga notisen innehiller, liksom de tidigare kiinda dokumenten, inga uppgifter som antyder ildern pd kvarnstensbrytningen i
Malung, ej heller dess omfattning. Med hjiilp av det arkeologiska
materialet har det dock varit mcijligt att komma mycket liingre bakit i
bide tid och rum 6n vad de skriftliga kiillorna medger.

Dragpinner'-stAng CentrumhAl/69a
Kvarnsegel
[.opare
(Oversten)
Liggare
(Understen)
g

Mellanliigg,

Oliko kvarntyper. a, Grytkvarn; b. vridkvarn med dragpinne; c. vridkvarn med dragstdng; d. vridkvarn med dragstdngfrist i ram kring l6paren; e. genomskiirning av en vridkvorn med de olika delarnas namn. Efter Cederlund 1964.

KVARNAR
Den f0rsta kvarntypen miinniskan anviinde fcir att mala siid var den
s k gnid- eller sadelkvarnen som bestod av en liggare med slat, ofta
mer eller mindre konkav dveryta, samt en handhdllen malsten. Denna
kvarntyp anviindes i det forntida Sverige, samt anvdnds tin idag i bl a
Indien och stora delar av Afrika.
II
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Forst under fdrromersk jiirnilder (400-0 f Kr) framtriider i det
svenska fornsaksmaterialet vridkvarnar, som sedan lingsamt ersatter
gnid- eller sadelkvarnarna. Annu vid slutet av jiirn6ldern antyder fdrekomsten av malstenar att vridkvarnen varit relativt sparsamt fdrekommande.
Handkvarnen har ansetts utgdra en reservkvarn i hushillet under
medeltiden. Den finns omniimnd i s6viil Vastgotalagen som Ostgcitalagen, vilket tolkats som att den sannolikt varit ett betydelsefullt och
vanligt inslag i hushillet. Tekniskt bestAr kvarnen av en civersten
- l1pare - och en understen - liggare. Biigge stenarna har etthirl - dga.
Genom loparens oga matas siiden. I liggarens ciga 6r en jiirnsting placerad. Till dess civre del iir ett s k segel lokaliserat, pi vilket loparen
vilar. Seglet reglerar avst6ndet mellan de b?igge stenarna. Avstindet
mellan stenarna iir ganska stort vid cigat medan det avtar ut mot kanterna. Diirigenom mals siiden allt finare ju liingre ut den fors. Mjcilet
samlas i en ring runt stenarna.
Det f6rekommer olika typer av handkvarnar. En grytkvqrn bestiLrav
en lopare nedsiinkt i en urhuggen liggare. Malytan har en diameter om
0,2-0,3 m. Lciparens ovansida kan vara individuellt utformad och forsedd med en viss ornamentik. Vid malning samlasmiilden upp i liggaren
och mAste lyftas ur eller tcjmmas genom ett hil i liggarens sida. Draganordningen till grytkvarnen har varit antingen en dragpinne eller
dragstdng, den senarefiist vid en dverliggande bjiilke. Det forekommer
ocksi dragstAng med tvd fiistpunkter pA stenen.
Vridkvarnen utgors av en rund liggare och en rund lopare. Stenarna
har i regel en malyta som mdter 0,35-0,6 m i diameter. Malytorna dr
oftast sliita, men det iterfinns exemplar diir liggaren iir ndgot konvex
kring centrumhAlet med motsvarande konkavitet hos loparen. En del
lopare har spiralformade huggna riifflor. Mot slutet av medeltiden har
vridkvarnen m6jligen utvecklats i tvA riktningar: dels till en diir malytan
minskat till en diameter om 0,20-0,25 m, dels till en med en omslutande
ram av sten.
Tre typer av draganordningar Aterfinns bland vridkvarnarna: en med
dragpinne i lciparensciversida,en annan med dragsting i loparens dversida fiist vid Overliggandebjiilke, samt en tredje typ med dragstingen
fiist vid en anordning pd lOparens utsida och en overliggande bjalke.
Dragstingen iir den vanligaste typen av draganordning och ansesvara
effektivare iin dragpinnen. Om det fcireligger geografiska skillnader
mellan dragtyperna i Sverige 6r oklart.
Vatten- och vciderkvarnqr upptriider i svenskt diplomatarium frin
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1200- respektive 1300-talet. Den djurdrivna kvarnen upptriider i
kallorna fdrst pi 1400-talet. Dessa kvarntyper utvecklades ur de iildre
vridhandkvarnarna. Principen iir fortfarande densamma, men de
vatten-, vind-, och djurdrivna kvarnarnas storlek stiiller stcirrekrav pA
anltiggningensprecision. Jiirnstingen genom liggarens ciga iir ansluten
antingen direkt eller genom utviixling till en kraftkiilla.
Vattenkvarnarna kan indelas i hjul- och skvaltkvarnar. Det skriftliga
materialet pekar pi att typerna skulle vara samtida. Skvaltkvarnen
omtalas i Dalalagen och Viistmannalagen och har haft den mindre
kapaciteten av de tvi typerna. Viiderkvarnar omndmns i Upplandslagen, Viistgdtalagen samt Scidermannalagen.Vatten- och viiderkvarnarnas beroende av szirskilda topografiska forutsiittningar har i hdg
grad styrt deras placering i landskapet. Skvaltkvarnarna iterfinns
friimst i anslutning till skogsbygden och viiderkvarnarna pd de vattenfattiga slattomridena. De djurdrivna kvarnarna fdrekom friimst vid
stcirrebefolkningscentra och diir forutsiittningar for vatten- och vdderkvarnar saknades. De stdrre kvarnarna som utvecklades under medeltiden var framfor allt inriktade pd forridsmalning.
KVARNRATT
Kvarnar kunde under medeltiden uppforas till enskilt eller samfiillt
bruk. I det skriftliga materialet skiljer man pA den enskilda husbehovskvarnen och tullkvarnen fcir bygdens behov. Kvarntull betecknar den
till kvarnen erlagda mallcinen i natura eller den till kronan utgivna
kvarnriintan. De kyrkliga institutionerna och stormdnnen anses dock
ha spelat en viktig roll vid vattenkvarnarnas infdrande. Upplandslagen,
nedtecknad vid 1200-talets slut, reglerar riitten till kvarnstiille och
kvarndammar. Lagen uppges omfatta siviil viider- som vattenkvarnar.
I lagtexten anges bl a att ingen fick bebygga kvarnstdlle till skada for
annan, eller si att den gor skada pi Aker eller iing eller hindrar nigon
annan att bruka sin jord. Liknande regelverk iterfinns iiven i flera
av de andra landskapslagarna, 6ven om Dalalagen inte iir fullt si detaljerad utan innehiller regler fcir kvarnarnas anviindande. Magnus
Erikssons landslag kom att ersatta landskapslagarna efter 1300-talets
mitt och tog efter de tidigare landskapslagarnasregelverk i sin Byggningabalk. Ek har i sin undersdkning av kvarnstrommarna i de medeltida breven pekat pi att dessafdrviirvats oberoende av jorden och att
detta ska siittas i samband med uppforandet av kvarnar avsedda f0r
tullmalning.
Frin 1400-talet fdreligger pibud som hade sin utgingspunkt i kon-
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flikten rcirandes k tullkvarnar och allmogenshusbehovskvarnar.
I
stadgorfrin bl a ir 1414,1474och 1483,s6kte kronan motverkadet
spontanabyggandetav s6vtil enskildasom samfdlldakvarnar oavsett
om dessavar avseddafcir husbehoveller tullmalning. I dessastadgor
omtalassdviilodalkvarnarsom fotkvarnar.Hur odalkvarnensett ut ar
oklart men den uppfattasvara den dldreav dessatvi omniimndatyper.
Fotkvarn iir synonymtmed skvaltkvarn.Det tir oklart hur pibuden
efterlevdes.Aven GustavVasa s<ikteaktivt motverka framfOr allt allmogensskvaltkvarnar,samtidigtsom han liit reparerade kvarnar som
kronan civertagitfrin kyrkan. GustavVasasmotiv var att 6ka kronans
tullkvarnsbestdnd.
SenareskulleocksdJohan III genomolika atgarder
fcirscikauppratta ett fullstiindigt kvarnmonopolfdr kronan, bl a fdrbjods s k danskkvarnaroch krav framf6rdesom att alla till kronan
skattskyldigaskulle mala i kronans tullkvarnar eller i privilegierade
stadskvarnar.
KVARNSTENAR
Bergarternasom kommit till anviindningfOr tillverkningav kvarnstenar
har varit sandsten,skiffer, olika gnejser,granitersamt - mestovanligt
- kalksten. De flesta bergartermed nigorlunda gott klov tycks ha
anvants.
Ett bra kvarnstensmaterial
ar t ex inte alltfor hart cementerade
sandstenart ex vissatyper av Gdvlesandsten.
Finkorniga sandstenarsom
slipsandstenarna
i Orsa eller Burgsvik lir diiremot direkt oldmpliga.
Det biista materialetiir en bergartmed hirda mineralkorninbiidadei
en relativt mjuk, gdrna seggrundmassa.Exempelpi sidana bergarter
iir de frin Frostvikenoch Selbu (granatoch,/ellerstaurolit i skiffer),
Malung (kvarts i skiffer) eller Lugnis (kvarts och fiiltspat i vittrad
gnejs).Dessastenarvar sjiilvviissande
och malytanbehdvdeinte.huggas
upp med regelbundnaintervall, till skillnad mot stenarav sdmrematerial.
Sammanlagthar civerhundra kvarnstenartillvaratagnavid arkeologiskagriivningari Sverigegranskats.Flertaletstenariir frdn medeltiden,
nigra enstakadateradetill vikingatid. Unders6kningenhar gett vid
handenatt det funnits tvi storproducenteralltsedanvikingatid, niimligen Malung i Dalarna och omridena med s k Giivlesandsten
(frdn
Storsjciomrddet
och liings Roslagskusten).
Ovriga kiinda producenter
som Lugnisomriideti Viistergcitland,
Dalskogsomrddet
i Dalslandeller
Kalmarsund,iir endastsparsamtfdretriiddai underscikningsmaterialet.
Kvarnstenarfrdn Norge saknashelt i det undersriktamaterialet.
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KVARNSTENSBRYTNING
En sammansttillning
av kvarnstensbrott
i Sverigeoch Norgevisarett antal stdrre kvarnstensproducenter,
ndmligenFrostviken,Malung, Stor_

"^,'#[TJ'l&',9

Kvarnstensbrott i sverige och Norge. storre farekomster (o) dr namngivna. Mindre (o)
endast indikerade. utsatta stiider (l) dr fyndplatser fdr kvarnstenar frtin

fdrekomster
Malung.
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sjon, Lugnis och Dalskog i Sverige,samt Sets6, Selbu och Hyllestad
i Norge. Diirtill kommer ett antal smd kvarnstensbrott med endast
lokal betydelse.
Om kvarnstensbrytning i Sverige under medeltiden iir inte mycket
kiint frin de skriftliga killorna. I Vadstens klosters jordebok finns
dock en notis om att klostret vid 1400-taletsmitt hade intressen i ett
kvarnstensbergvid Grimsberg, Norra Solberga socken i Sm6land och
att var trejde kvarnsten som hiir framstiilldes skulle tillfalla klostret.
Frin Norge fcireligger uppgifter om fcirslag pi tionde frin kvarnberg
pit 127}-talet. Vidare omtalas pA 1400-taletatt den norska iirkebiskopen
tigde och hade andelar i kvarnberg (Setsi), nigot som understryker
att atminstone de norska kvarnbergen hade en ekonomisk betydelse.
Den fdrsta skriftliga kiillan som omn6mner kvarnstensbrott i Malung
iir frin 16'77-'18.
KVARNSTENSBROTTEN I MALUNGSOMRADET
Det finns ett flertal kvarnstensbrott i Malungsomrddet. Det utan jzimforelsest0rstabrottet iir Kvarnbergetvid Ostra Utsici sdderom Malung,
vilket 5r drygt en kilometer lingt. Pi iilvens vastra sida ligger ett antal
smdrre brott, vid Viistra Fors, Arstjiirnen, Byrdsen och Ostra Afsatberget. Diirtill kommer ett antal pro-vgropar som inte blivit regelriitta
stenbrott, t ex i omridet soder om Arstjdrnen.
Samtliga stenbrott har tagits upp i starkt skiffriga bergarter. Vid
Ostra Afsalberget iir det frdgan om en mycket kraftigt omvandlad
granit, vilket inte Ar nAgot siirskilt bra kvarnstensmaterial. I omr6det
mellan Byrisen och Vdstra Fors dominerar skiffriga sandstenar, stundom med inslag av starkt fdrskiffrade porfyrer. Bergarterna 6r oftast
medelkorniga med mer finkorniga inslag och viixlar i fiirg mellan rott
och grdtt.
Kvarnberget vid Ostra Utsjci iir iiven det upptaget i en skiffrig sandsten. Den rir nAgot grdvre an motsvarande sandsten vaster om iilven
och kiinnetecknas friimst av upp till 4 mm stora klara kvartskorn i en
skiffrig grundmassa,vilket gor den till ett utmiirkt kvarnberg. Mojligen
f6rekommer dven hir smdrre inslag av forskiffrad porfyr. Befintliga
geologiska kartor over omridet iir dock sA storskaliga att de inte tilldter
en detaljerad geologisk analys av bergarterna och deras relationer till
omgivningen.
Av hiivd har Kvarnberget indelats i en gammal del i scideroch en ny
del i norr. Den sodra delen ger onekligen ett intryck av att vara mycket
zildre iin den norra. Det kan dock delvis bero pii biitte vattentillging,
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och diirmed n6got frodigare vegetation, i scider.Givetvis kan iiven den
norra delen blivit bruten tidigare och eventuellaspdr blivit utplinade av
senareverksamhet.
Gamla Kvarnberget iir omkring 500 m ldngt och bestdr mest av sm6
gropar och diken, omkring 4-5 m djupa, till l0 m linga. Enstaka stora
brott forekommer dock, framfor allt liingst i s6der. Skrotsten tiicker
omrAdena mellan och vid sidan av brotten, friimst di liings ostra

Mnlungsomrddet.
ningsplatser.

Trianglar betecknar kvarnstensbrott, fyllda

cirklar iir jdrnfromstdtt-
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Malung kanten. Rester av byggnationer o dyl forekommer endast mycket sparsamt. Behovet av en grundlig arkeologisk inventering iir dock uppenbart.
Nya Kvarnberget ar omkring 700 m l6ngt och bildar ett niistan
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kontinuerligt brott, omkring 5 m djupt och 10-20 brett. Det begriinsas
i viister av en civerhiingande bergsviigg, medan skrotstenen ligger i
brottets ostra kant.
Liings kvarnstensbrottens viistsida och i deras forliingning mot norr
och sdder har ett antal mindre brott och provgropar upptagits. Det
iir siledes uppenbart att man letade efter en "kvarnstenshorisont".
ett berg med vissa egenskaper som gjorde det speciellt liimpligt fdr
kvarnstenshuggning.Exakt hur denna kvarnstenshorisont iir beskaffad

'Qy

Del av det nyo Kvarnberget vid Ostra Utsjd. Tiil vdnster syns den \verhcingande kanten
pd brottet, i mitten och till hoger skrotstenshogarna.

Kvarnstensbrotten vid Ostra L/tsjo, med gamla och nya Kvarnberget samt mindre brott
och provgropor. Underlag: orienteringskarta Kvarnberget (OK Skogsmdrdarna).
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vet vi inte, eftersom en detaljerad geologisk karta saknas. Indirekta
slutsatserkan vi dra frin de dmnen, vilka i mer eller mindre fullbordat
skick finns kvar inom brotten. Detta kan dock vara riskabelt. eftersom
dessa iimnen, ofta spriickta eller trasiga, inte ncidviindigtvis representerar kvarnstenshorisonten, utan kanske en sdmre kvalitet. En annan
metod iir att undersdka fiirdiga och anviinda kvarnstenar, bevaradesom
arkeologiska fynd. Hiir mdste man givetvis anla att stenarna kommer
frin Malung och just frdn Kvarnberget vid Ostra Utsjo.
Det typiska kvarnstensmaterialet iir en 916.till r6d, kraftigt skiffrig
bergart med en typisk silkesliknande glans pi klyvningsytorna. Glansen
fororsakas av bciljande flak av ljus glimmer (muskovit) vilka omsluter
stdrre kvartskorn. Geologiskttycks det rora sig om en lerig mostensom
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omvandlatsgenomfcirskiffringoch omkristallisering.De stora kvartserna ar produkter av omkristalliseringen,en processsom enligt nu
fcireliggande
data troligen tilltagit i styrka frin sOdermot norr. Skulle
detta kunna verifierasgenomen mer komplettstudieskulleman kunna
inplacerakvarnstenarnapd ungefiir de stiillen i brottet diir de hade
en gAngbrutits.
Bergarternavid de ovriga brotten (med undantagfor Ostra Afsilberget)iir snarlika, dock oftast mer finkorniga samt inte lika starkt

Kvarnbergetvid OstraUtsjo diiremottorde ha produceratflera hundra
kvarnstenspar,kanskeupp emot nigra tusen.En biittre uppskattning
skullekunna gcirasgenombertikningarav utbrutenvolym minusvolym
kvarvarandeskrotsteni ndgra sektionerav Kvarnberget.
MALUNGSKVARNSTENAR I DET ARKEOLOGISKA FYNDMATERIALET
Utgdngspunktf6r vir studie, som pibcirjades1992,var det arkeologiska fyndmaterialet frtn Uppsala. Ett trettiotal hela eller fragmentariska stenarar kanda, mest vridkvarnar (se tabell). Fem kvarnstensfragment har ?innuinte kunnat verifieras och saknar dirfcir niirmare
uppgifter om typ.
Det stora flertalet kvarnstenariir av Malungssten,men endasttre

Tobell 1. Kvarnstenstyperfrin de arkeologiska underscikningarnai
Uppsala,samt antaletMalungsstenar.
Kvarter

omkristalliserade. Detta betyder bl a att de stora klara kvartserna oftast
saknas. Detta gcir bergarterna till klart siimre kvarnberg.
Bergarternas geologiska 6lder ?ir inte helt klarlagd. Medan den geologiska liinskartan placerar bergarterna bland "jotniska sandstenar"
(typ Mdngsbodarna m fl) anser Peter Kresten att de tir betydligt iildre,
fcirslagsvissamma 6lder som Leksandskvartsiten (sydvtist om Leksand)
och Algbergsporfyren (norr om Floda).
Vad giiller produktionen av kvarnstenar frdn de olika stenbrotten
antar vi att den stir i direkt proportion till brottens storlek. Vid Arstjiirnens sddra brott torde knappt tio kvarnstenspar ha huggits, medan
antalet fcir det norra brottet kanske iir det dubbla. De olika sm6brotten
vid Byrisen torde knappast ha givit mer iin nigra tiotal kvarnstenspar.
20

Vridkvarn

Grytkvarn

Okiind
typ

varav
Malungssten

3

934

J

Torget

935

2

Ornen23

935

2

Lejonet l0

936

2

S:t Per
Ridhuset2. 3

972

Disa

974

Kransen

987

I

Svalan

979

0

Sandbacken

980

0

Toven

980

I

Domen

981

2

z

Kroken

982

I

0

Niiktergalen

En ndslan frirdighuggen kvarnsten skymtar bland granarna i det gamla Kvarnberget

Ar

0

2

965-7

2
,|
,|

4

J

2
I

Ortedalen

984

I

I

Bryggaren

990

2

2

Disa

993

I

I

Triidgirden

993

I

I

Summa

2l
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6
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fynd frin Uppsala har siikra dateringar. En sten frin kvarteret Bryggaren iterfinns i lager frin perioden 1350-1434, medan kvarnstenarna
friin kvarteret Domen iir frdn I10O-talet,resp. frin perioden 1250-1280.
Ungefiirliga dateringar f6religger for kvarteret Disa (en kvarts sten samt
flera smd fragment, 1300-1400-tal) och kvarteret Tradgarden (endast
fragment; 1400-1500-tal).Samtliga dessakvarnstenar ar av Malungssten - den utgor 17 av totalt 2l tillvaratagna vridkvarnar (se tabell).
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viiger 5,8 kilo. Siledes utgor Malungsstenar drygt 9590 per vikt av allt
tillvarataget kvarnstensmaterial. Malungssten iterfinns sparsamt i de
tvi fOrsta faserna av bebyggelsen, fas I (61 980-989) och 2 (61 9891006).Frin och med fas 3 (61 1006-1032)upptriider Malungssten rikligt
bland fyndmaterialet. Stcirre kvarstenar av Malungssten iir bl a:
F n r 1 3 1 4 4 ,h e l l o p a r e , d i a m e t e r 4 0 c m , o g a 7 c m , v i k t l l . 9 k g .
Daterad till fas 4 61 1032-1057.

Ntirbild av kvornstenen frdn kvarteret Bryggaren, Uppsala. Man ser stenens kraftiga
skiffrighet somt insprdngdo kvartskorn (mArka), vilka utfdr malningen.

Lr)pore av Malungssten med 6ga, handtagshdl och inhuggna rdfflor. Funnen vid en
arkeologisk utgrrivning inom kvarteret Bryggoren, Uppsala. Daterad till medeltid.

En genomging av stenmaterialet tillvarataget vid utgriivningarna
1988-90inom kvarteretTriidgirdsmastaren9 och 10, Sigtuna, har visat
att materialet frin Malung iir helt dominerande vad giiller kvarnstenar.
Totalt 177 registreradefynd tir av Malungssten, med en sammanlagd
vikt overstigande188 kilo. Ovrigt kvarnstensmaterialar representerat
genom endast ett fynd, ett kvarnstensfragment i granitisk gnejs som
22

Fnr 13880, fragment av lopare med handtagshil och segelfiiste,diameter 52 cm, Oga7 cm, vikt 7.1 kg. Daterad till fas 9 dvs ir ll80-1205.
Fnr 26899, nastan hel sten (liggare?), diameter 53 cm, cigatsdiameter
5 cm, vikt 29,8 kg. Datering som foreg6endesten - dessatvi skulle
kunna vara parstenar, de har dock hittats inom skilda hustomter
(tomt III respektiveIV).
I Enkdping har fragment av Malungssten patraffats vid 1994 drrs
utgriivningar pd Kyrkogatan, Torggatan och inom kvarteret Prosten.
Samtliga fynd iir frdn medeltiden.
| dvriga Uppland har hittats en kvarnsten som fynd frdn stensiittning
med brandgrav i Ledinge, Kdrsta socken. Stenen iir ett fragment av
en lcipare, tillverkad av Malungssten. Dateringen ar vikingatid. Tre
kvarnstenar frdn Malung hittade pA en boplats i Sanda, Fresta socken,
iir sannolikt frin sent 700-tal till tidigt 800-tal, dvs vendeltid.
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I Vtistmanland har en vridkvarn av Malungssten pitraffats under
19946rs utgriivning i kvarteret Proban, Viisteris. Den preliminiira dateringen iir 1400-1500-tal.
I Sddermanland har ett flertal kvarnstenar av Malungsmaterial
hittats, bl a i Nykciping, Striingnas samt i Siittersta socken. Samtliga
dessa fynd har en trolig datering till medeltid.
Ptt Oland har en kvarnsten hittats vid scldra porten till Eketorps
borg, Griisgirds socken, i form av tre stctrreoch ett tiotal mindre fragment av Malungssten. Dateringen rir 1000-1200-tal.Vidare forekommer
en liten kvarnsten, 24 cmi diameter, i Glomminge socken. Inga niirmare
fyndomstiindigheter lir kiinda.
UTVARDERING
Undersdkningarna har visat att kvarnstensbrotten vid Malung dr avseviirt tildre tin man tidigare fdrmodat, samt att den tidigare antagna
blygsamma bygdeniiringen under 1500-1800-talet iir en verksamhet
som limnat betydande spir i Miilardalens bebyggda omrdden redan
under vikingatid, sannolikt redan se tidigt som 700-800-tal.
Arkeologiska fynd av kvarnstenar frin Malung tycks koncentrerade
till Miilaromrddet och landskapen Uppland, Vtistmanland, S0dermanland samt Oland. Pifallande minga av fynden har tillvaratagits i olika
medeltida stiider (Sigtuna, Enkciping, Uppsala, Vzisterds, Strtingniis,
Nyk6ping). Fynd frin landsbygden i Uppland, Scidermanland och
Oland tyder pi att handkvarnar frin Malung forekom iiven i hushillen pi landet under denna tid.
Kvarnstensbrotten i Malung omtalas fcirst under 1600-taletoch tycks
av de kvarvarande handlingarna att ddma inte ha tilldragit sig ndgot
stdrre intresse hos dverheten. I dokumenten framtrdder kvarnstensbrytningen som en biniiring med huvudsaklig avsiittning inom en
begriinsad region. Bilden av denna sentida verksamhet kontrasterar
starkt mot den som ges av de arkeologiska fynden som anger en verksamhet inriktad pi att forse bl a Miilaromrddet med kvarnstenar till
husbehovsmalning senast under vikingatid.
De iildsta fynden av handkvarnar frin Malung har kunnat tidsfiistas
till vendeltid och dterfanns som byggnadsmaterial i ett spisfundament
i en vikingatida byggnad i Sanda, Uppland. Hur dessastenar kommit
frdn Malung till Uppland kan vi bara gissa oss till.
Frestande iir att tiinka sig att vattenlederna - som Vasterdalalvenoch
Daliilven - utnyttjats, kanske i kombination med leder liings rullstensisar s6derut. Milet fdr transporten av kvarnstenarna kan Lra varit
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den stora Distingsmarknaden i Uppsala. Vi vet diirfor inte om det
egentligen rdr sig om en organiserad transport av kvarnstenar frdn
Malung redan di.
Flertalet kvarnstenar kan dateras till vikingatid och medeltid. Dessa
Aterfinns huvudsakligen i det befolkningstiita Milaromridet. Fynd
frin Oland tyder dock pi att kvarnstenar frin Malung kunde transporteras liingre bort iiven om dessa kan ha medfcirts begagnade.
En cikad medvetenhet om Malungsstenarnas goda kvalitet tycks infalla under vikingatid, och det finns anledning att tro att efterfr6gan
pi dessa stenar varit fortsatt hdg under stcirre delen av medeltiden.
Mycket pekar diirf6r pd att brytningen var organiserad fcir att tillgodose behoven i Miilaromridet. Distributionssystemet m6ste ha varit
forhdllandevis viilutvecklat f6r att ti[ata en stor spridning av de
tunga stenarna. Det kommer att bli intressant att niirmare studera om
dessa platser dar Malungsstenarna iterfinns har fler gemensamma
niimnare.
For en si omfattande brytning, som det iindA m6ste ha varit frigan
om, iir de nuvarande kiinda spdren efter en anslutande bosiittning fOrv6nansviirt fa. Vi vet att tv6 procent av Malungs sockens jord iir
odlingsbar och att bebyggelsenunder alla tider tycks ha varit koncentrerad liings iilvens striinder. Fornliimningsbilden for socknen visar
huvudsakligen upp fingstgropar och jiirnframstiillningsplatser. De kiinda fornliimningarna antyder en begriinsad bosittning i omridet under
vikingatid. Malung uppfattas som en av de bygder som genomgir en
betydandebebyggelsecikningforst under tidig medeltid. En pollenanalys
tagen liingre upp liings iilven har dock indikerat skogsrcijning i Lima
socken redan under 800-talet.
Fornliimningarna i Malungsomridet tyder inte pa att det skulle ha
funnit en stcirrebofast befolkning i omrildet under vendel- och vikingatid. I omridet niira kvarnstensbrotten saknas fornldmningar sisom
gravar, husgrunder osv fr6n denna tid. Frdnvaron av en stadigvarande
befolkning 96r det frestande att tanka sig att den tidigaste brytningen
av kvarnstenar i Malung iir resultatet av utomstiende ekonomiska intressen. Bide brytning och distribution av kvarnstenar frAn Malung
kan dtirmed i det iildsta skedet ha varit i hiinderna pA personer som
inte varit stadigvarande bofasta i omriidet. Eftersom de iildsta kiinda
exemplaren av kvarnstenar iterfinns i Miilardalen, skulle detta kunna
antyda att en inledande brytning var en del av en systematisk exploatering av olika naturresurser i Dalarna frin Miilaromridet. Anmiirkningsviirt i detta fall iir att inga handkvarnstenarfrin Malung iinnu
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iir kiinda bland de arkeologiska fynden fr6n Dalarna. Diiremot iir
yngre handkvarnar av sten friln Malung relativt vanliga i hembygdsgirdarnas samlingar.
Mot bakgrund av att i Malung fanns en efterscikt produkt for hushillen liingre soderut ska kanske ocks6 piminnas om att orten Malung
omnamns i den vdstnordiska Sverresagan.Sagan omtalar bl a ett par
resor den norska kungen Sverre gcir genom det ej ndrmare geografiskt
avgriinsade Jiirnbiiraland. Kungen uppges fara igenom orten Malung,
for dvrigt den enda ort i Dalarna som omtalas. Resan har placeratsi
slutet av 1170-talet.Man kan friga sig om omndmnandet av Malung
kan uppfattas som ett tecken pd att orten varit si kiind att den fortjiinade att utpekas.
Vind- och vattenkraft tor 6ver
Under 1200-1300-talenborjade stora vatten- och vinddrivna kvarnar
fi en okad betydelsei de spannmilsproducerandeomridena liingre
sciderut.I samband med detta kan kontrollen over brytningen av sten
till friimst handkvarnar ha tett sig mindre lukrativ och minskat intresset
f6r en exploatering genom utomstdende.Samtidigt tycks det ske en
gradvis cikning av bosiittningeni Malung som kan innebiira ett storre
lokalt intressefor kvarnstensbrytningen.
FrAn 1400-talettorde efterfrdgan pi handkvarnar till de tiitbefolkade
omridena minskat p g a civerhetensintentioner att fdrbjuda handkvarnarna. Detta kan ha resulterati en nedgdngav stenproduktionen
om inte nya marknader yppade sig. Troligen blev kvarnstenshuggningen
en bindring som framg6r av de skriftliga dokumenten.
Ett kortare uppsving for kvarnstensniiringenkan ha skett i samband
med uppforandet av de minga skvaltkvarnarna i norra Dalarna efter
medeltiden.De mer eller mindre tillhuggna dmnena i kvarnstensbrotten
kan ha varit avseddajust for skvaltor. MAnga iimnen har m6tt som
dverensstammermed stenarnai och krins de iinnu kvarvarandesamla
skvaltkvarnarna.
Ett minne frdn denna senare brytningsaktivitet kan en kvadratisk
terrassvara, som finns soder om gamla Kvarnberget. Liings sydsidan
finns rester av en stenvagg tatad med trakolstjiira. Tjiiran har Cra
daterats till 360 + 80 ir fdre nutid (Ua-4241), vilket ger kalibrerade
Aldrar p6 1455-1527respektive1557-1632(en sigma). Konstruktionen
kan tolkas som resternaav en verkstadslokal,fcirrdd eller dylikt.
Att kvarnstensbrytningen i Malung har gamla anor iir nu faststtillt,
liksom att den fdrsta brytningen skeddefcir 6ver tusen ir sedan. Den
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nu tillgiingliga informationen visar att Malung kanske varit Sveriges
stcirsta producent av handkvarnar. Stenarnas kvalitet gjorde dessa
eftertraktade ldngt utanfor landskapetsgrdnser.
Malung har dtirmed definitivt fdtt sin plats pd Sverigeshistoriska
karta och har i Kvarnberget ett unikt monument. Mdnga frAgor dr
dock iinnu obesvarade.Vilken bergartstypgav de biista kvarnstenarna?
Hur gick brytningentill? Kan vi med naturvetenskapligametoder datera
brytningensborjan? Var finns resterefter de verkstddersom behovdesfor
lagning av redskap?Hur skeddehandel och distribution av stenar?
Fcir att fA svar pA dessa frigor behcivsfdrdjupade studier, sivd,l
vad giiller geologin som arkeologin. Diirutciver borde Kvarnberget
skyltas och rustas upp sd att Malungsborna och besokandekan tillgodogorasig en intressantoch viktig epok i bygdenshistoria.
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tilvstyrelse
Sockensj
i gamlatider
av Lennart Henningsson
Sockensjiilvstyrelseni virt land iir av mycket gammalt datum. Bcinderna
i socknen samladesefter gudstjiinstens slut oftast i sockenstugan,som i
Malung var beliigen i niirheten av kyrkan fdr att dryfta socknensgemensamma angeliigenheter.Hur minga som motte upp och deltog aktivt iir
inte sd liitt att avgcira,dd ndgon niirvaroftirteckning inte uppriittades. Det
faktum att man emellanit valde att fdrliigga sammantriidet till sakristian
tyder emellertid pi att antalet inte alltid var si siirskilt stort. Ibland fdrekom det ocksi att man skcitpA avgdrandet av ett iirende diirfor att alltfcir
fd var ndrvarande.
Socknarnassjalvstyrelsei iildre tid var inte sd strikt reglerad och praxis
kunde utveckla sig olika i olika delar av landet, men vissa regler fanns,
6ven om de inte alltid fclljdessi noggrant. Ftire l8l7 fanns ingen siirskild
lag om sockenstiimma,men i $ 23 i l'723 irs priistprivilegier fanns stadgat
att prasten hade riitt att hilla tvi irliga sockenstiimmor och att alla sockneman hade skyldighet att deltaga. Ar l8l7 tillkom en fcirordning om
sockenstiimmor. I denna bekriiftades giillande praxis, men diirtill kom en
besttimmelseatt kyrkorid skulle viiljas. I niista fcirordning om sockenstammor av 1843 stadgadesom en sockenniimnd, som skulle viiljas av
sockenstiimman, och dar var kyrkoherden sjilvskriven ordfcirande. I
sockenniimndenfanns dtiremot ingen sjiilvskriven ordforande. Det stod
alltsi stiimman fritt att viilja annan iin pastor till ordfcirande. Det var
tankt att sockenniimnden skulle handha frigor rclrande hiilsovird, ordning och sedlighetoch i ovrigt vad stdmman ldmnade 6ver till niimnden.
Ledam<lrterna
i sockenniimndenvaldes pi tvd 6r. 18436rs fcirordning ersattes 1862 av en kommunallag vari man gjorde boskillnad mellan den
kyrkliga och den borgerliga kommunen och sockenstimman ersattesav
en kommunalstiimma och sockenniimndenav en kommunalntimnd.l
Sockenstrimman
Sockensttimmoprotokoll finns f6r Malungs socken alltifrin 1800-talets
bcirjan. Frdn de allra fdrsta 6ren foreligger endastett fital l6sa protokoll,
men frin 1808 och framdt tir protokollen skrivna i bundna protokollsbcicker.I det iildsta bevaradeprotokollet av den 30 mars 1800gessockne-
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