
Kvarnstenshantverket • Malungs äldsta industri
Nyhetsbrev Årg. 5. Nr. 1. Mars 2019www.quarnstensgrufvansvanner.se

Quarnstensgrufvans vänner

När handkvarnen  
kom till Norden

Konsten 
att tillverka 
träkol

Det svenska brödets historia

Brynstensbrott i Sälen



1 Quarnstengrufvans vänner

Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev

Quarnstensgrufvans vänner

Quarnstensgrufvans vänner  vill uppmärk-
samma kvarnstenshantverket och kvarnstens-
brotten i Malung-Sälens kommun via olika 
arrangemang och guidade vandringar i brotten. 
Vi vill särskilt intressera familjer och ungdomar 
för att nå ut med ett historiskt arv. 

Styrelsen

Ordförande 
Bente Mellquist Danielson, 070-207 88 28
Kassör 
Kerstin Jacobsson Kapla, 070-34 36 721
Ordinarie ledamöter       
Jörgen Danielson, 070-586 15 49
Jan Kapla, 076-77 58 409
Yvonne Isaksson, 070-382 00 07
Ulf Björlin, 073-807 50 47
Ersättare 
Gudmunds Torbjörn Karlsson, 0280-103 21
Ulrika Lissmyr, 070-317 50 69
Kurt Jonsson, 070-43 32 055
Revisor
Lars Henriksson, 070-315 85 90
Revisorsuppleant
Backa John-Erik Eriksson, 073-811 75 47

Vill du bli medlem i 
Quarnstensgrufvans 
vänner?

Medlemsavgifter:
Enskild: 100:-/år, Familj/par: 150:-/år
Företag/förening: 250:-/år, Skola 250:-/år.

Vårt Bankgiro är 232- 4283 
Org nr: 802459-8339
Bolagsform: Ideel förening. 

Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev 
utkommer cirka tre gånger om året. Ansvarig 
utgivare är Bente Mellquist Danielson. Som 
medlem får du nyhetsbrevet i postlådan. 

Vill du bidra med texter till nyhetsbrevet? Maila 
bente.danielson@gmail.com, eller ring på tel. 
070-207 88 28. 

Kika gärna in på föreningens hemsida www.
quarnstensgrufvansvanner.se

Text och bild Bente Mellquist Danielson om 
inget annat anges.c dignissim nulla ut quam 

ultrices mattis. Donec dui lectus, 
pellentesque at bibendum vitae, 
dictum sed augue. Vivamus mollis 
massa quis felis blandit fringilla. 
Donec vestibulum facilisis nisl vitae 
dapibus. Etiam ac orci eget libero 

Utställning om kvarnstenshantverket på väg. Vid Malungs hembygdsgård hösten 2018. 

INNEHÅLL nr 3, 2018

När handkvarnen kom till 
Norden   2

Konsten att tillverka  
träkol                 3

Det svenska brödets historia 5

Sista sidan - Brynstensbrott i 
Sälen   

Utställning på vandring

Utställningen om kvarnstenshantverket vandrar vidare. Premiären var under Skinnarspelet på 
Orrskogen vid midsommar. Utställningen var uppställd de två dagarna då Skinnarspelet om den 
underbara pälsen spelades. Flera intressanta möten och diskussioner om kvarnstenar och malning 
blev det. Sedan vandrade utställningen vidare till Jannesgården mitt i Malungs centrum. Här 
fick besökare ta del av kvarnstenshantverket under Dansbandsveckan, hela veckan. Här kunde 
intresserade fika och samtidigt få ta del av Malungs äldsta industri, nämligen kvarnstensindustrin 
som pågått sedan 700-talet. 
 Nästa gång utställningen kunde beskådas var under Kulturarvsdagarna som 
Quarnstensgrufvans vänner tillsammans med Malungs hembygdsförening arrangerade i 
september 2018 på Malungs hembygdsgård. Nu kom föreningens tält väl till användning. Inne i 
tältet kunde besökare ta del av hela utställningen samt filmen om kvarnstenshantverket. Under 
Kulturarvsdagarna hade vi även guidade turer i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Utställningen har 
precis packats ner efter att ha stått två veckor på Galleri Grönland i Malung. Det visade sig att många 
var nyfikna på Malungs gamla hantverk och kom för att ta del av vad utställningen visade. Med på 
utställningen var även Prins Rolf Larssons och Harry Jonssons träfigur som visar hantverket från 
ämne till handelsvara. En träfigur som väckte stort intresse och det blev många intressanta möten 
och diskussioner. Den vandrande utställningen vandrar vidare. 
 Att utställningen överhuvudtaget kunde bli till var på grund av ett bidrag 
Quarnstensgrufvans vänner sökte och fick av Riksantikvarieämbetet 2017. Föreningen har 
tillverkat roll-ups med fakta, införskaffat ett tält som gör utställningen oberoende av lokal samt 
teve, ljud och ljus. Även en provdocka inhandlades av Niss Oskars barnbarn Niss Mia, som kläddes 
till en kvarnstenshuggare med filthatt och skinnväst. Träfiguren som nämnts ovan införskaffades 
samt en geologisk karta som visar berggrunder i Sverige. 
 I detta nummer får du ta del av andra hantverk som indirekt har med kvarnstenar och 
malning att göra. Konsten att tillverka träkol var en nödvändighet i kvarnstenshantverket då 
verktygen hela tiden måste vässas och lagas för att kunna hugga i berget. Smedjor som fanns i Östra 
Utsjö kvarnstensbrott eldade med kol i sina ässjor. Brynstensbrottet på Sälfjället i Transtrand visar  
på ett annat hantverk som påminner om kvarnstenshantverket. Båda hantverken är stenhuggeri 
och krävande och tungt. Läs om hur Brynstensbrotten hann dokumenteras innan de helt försvann 
under skidbackarna. 

       Trevlig läsning! 

       Bente Mellquist Danielson
              Bente Mellquist Danielson, redaktör



När handkvarnen kom till Norden
Under 400- och 500-talet byggdes 
hundratals borgar i Sverige. Tiden är 
järnålder och folkvandringstid. Att denna 
tid kallas för folkvandringstid beror på 
den ökade rörligheten bland Europas 
befolkning efter Västroms fall under sent 
400-tal. Plötsligt kunde norra Europas 
folk röra sig obehindrat ner till det forna 
romerska riket. 
 Människor och kulturer 
blandades och i denna mix av olika 
livsstilar spreds kristendomen, ett nytt 
synsätt på människan och livet efter 
detta, jordbrukstekniker, arkitektur, olika 
maträtter, keramik, klädstilar, smycken, 
hantverk och naturligtvis handkvarnen 
eller vridkvarnen. Från att ha malt 
sädeskornen med en sadelkvarn där en 
liten sten läggs i handen som krossar  
kornen på en större konkav sten, blev 
det nu lättare att mala med en vridkvarn 
med två runda stenar på varandra där 
överstenen vrids över understenen.  
 I Sverige började borgar byggas 
under folkvandringstid, samhällsskikten 
blev tydligare. En liten elit, eller snarare 
förmögna bönder, började växa fram 
och ville försvara sina ägor och hus. De 
hade kontakter via handel med andra 
folkgrupper som i sin tur hade kontakter. 
En del av borgarna byggdes för att samla 
hantverkare, bedriva handel eller som 
militärt skydd. Runt Mälaren fanns olika 
krigargrupper som sedan tidigare varit i 
kontakt  med det romerska riket och de 
olika barbarfolken i norra Europa. På så 
sätt hade idéer och kultur spridits redan 
innan Rom föll. 
 Att bygga borgar var alltså ett 
resultat av kontakter och påverkan från 
södra Europa. Borgarna ses också av 
forskare som ett bevis för hur tiden och 
de människor som levde var satta under 
press och stress mellan olika maktgrupper 
i samhället. Konflikter och krig gjorde att 
utveckling skedde. 
 Arkeologiska fynd i borgarna 
visar på en stor mängd föremål som 
importerats men även föremål som gjorts 
på plats av hantverkare. Här har hittas 
keramik, vävtyngder, järnsmidesföremål, 
horn- och benhantverk, guld och, förstås, 

handkvarnar. I dessa fyndmaterial 
hittar arkeologerna de allra första 
handkvarnarna i Sverige. En sådan 
handkvarn hittades i Eketorps borg på 
Öland och visade sig komma från Östra 
Utsjö kvarnstensbrott. 
 Handkvarnens spridning till 
Norden var ett resultat av direkt kontakt 
med Rom och via olika folkgrupper 
som deltog i den romerska armén. 
Handkvarnar fanns endast hos de mest 
förmögna hushållen i Sverige vid den här 
tiden. De fanns i borgar och i stora gårdar 
med hallhus/festsal. 
 En del forskare ser dessa 
gårdar och borgar som viktiga steg i hur 
hantverket med att mala sädeskorn lade 
grunden för hur sädesproduktionen 
ökade. Här var flera gårdar inblandade i 
jordbruket innan sädeskornen så slutligen 
kom till borgen för att malas med en 
handkvarn. 
 Slutprodukten, brödet, lades 
antingen i graven som gravgåva eller åts 
på de förmögna gårdarna eller borgarna. 
Brödet var alltså en lyxartikel och inte som 
basföda. Bröd åt man vid mycket speciella 
tillfällen och har nog även varit med under 
religiösa ritualer innan kristendomen. 
 Brödet som färdig produkt var 
alltså för det högre samhällsskiktet under 
denna tid. Men att mala sädeskornen 
till mjöl var det absolut lägst stående 
arbetet på gården och gjordes av en 
kvinnlig trälinna. Forskningen visar att 
de manliga trälarna skötte gårdens djur 
och stallar medan trälkvinnorna skötte 
hushållet med bakning, matlagning och 
malning av sädeskorn med handkvarn. 
Ingen fri kvinna eller man malde frivilligt. 
Det fanns gott om trälar i det gamla 
järnålderssamhället. En välbärgad gård 
kunde ha 10-15 trälar. 
 Handkvarnarna var kvar länge i 
hushållen. Ända in på 1800-talet var den 
ett vanligt redskap i huset. Under första 
och andra världskriget på 1900-talet då 
det var ransonering på mjöl och sädeskorn 
malde man i lönndom både med gamla 
handkvarnar och i mindre vattenkvarnar. 
 Nästa gång du ser en handkvarn 
så tänk på hur den kom till Norden som en 

konsekvens av det västromerska rikets fall 
och de folkvandringar som utbytte teknik 
och kultur. Tänk också på hur brödet 
blev en statussymbol men arbetet med 
malningen, som är grunden för att få ett 
bröd, var avskytt och gjordes av de allra 
lägst stående i samhället, trälarna. 

Källor:

Harrison, Dick. Hur många var trälarna? I: 
Svenska Dagbladet. 19 februari 2011. 

Olausson, Michael. När Mälardalens elit 
flyttade upp på höjderna. I: Makt, kult och 
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Av Bente Mellquist Danielson

Innan vridkvarnen kom till Norden malde trälkvinnan sädeskornen med en sadelkvarn. Ett mycket tidskrävande arbete.

När vridkvarnen kom till de svenska hushållen under 
500-talet blev det enklare att mala och mer sädeskorn 
kunde malas. Men arbetet gjordes fortfarande av 
trälkvinnor. 



Två kolmilor i kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö är daterade till 
1400-1600-talet. De är båda så kallade 
liggmilor som var vanligast förekommande 
innan 1700-talet då den resta milan var 
en tradition som vallonerna tog med sig. 
Liggmilorna började användas i Sverige 
under medeltiden,  men kan ha funnits så 
tidigt som under vikingatid. Den största 
skillnaden mellan en stående mila och en 
liggmila är vedens placering. I en stående 
mila ställs veden upp medan i en liggmila 
läggs veden ned. I C. G. Wikströms bok från 
1881 går att läsa: 

Liggmilans tak behöfver icke risas 
lika tjockt som resmilans [stående 
mila] kulle, utan som denna 
senares sidor. Riset bör nedhänga 
både vid bakväggen och brynet; i 
gaflarne instoppas ris i de större 
hålen äfvensom i skarfvarne på 
bakväggen.  

Att hitta en bra plats för en mila
Grunden vid kolning är att hindra syret att 
få tillträde till den brinnande kolen. Det är 
därför viktigt att täcka en mila med jord och 
ris för att stänga ute luft. Att välja en bra plats 
för en kolmila har stor betydelse. Det ska 
vara en torr och stenfri plats utan vattendrag 
eller luftdrag. Platsen ska vara jämn och inte 
luta och ska vara skyddad från blåst. Stubbar 
och stenar grävs bort. Kolar man på samma 
plats flera gånger bildas en fast bottenskorpa 
som hindrar bottendrag, vilket är en fördel 
och gör att milan brinner bättre. 

Liggmilor
Liggmilorna påminner om en fyrkant, 
längden bestäms av hur lång veden är. I 
milans mitt läggs de grövsta trädstammarna, 
vid bakväggen läggs de jämntjocka 

trädstammarna, sedan jämnas milan ut 
med mindre trädstammar som fyller ut 
håligheter. Elden förs in genom ett hål i 
milan och via lufthål sprids elden inne i 
milan. Det är noga att tillsluta tändhålet 
med en sten och även övriga lufthål så  
inte kolmilan helt brinner upp, milan ska 
brinna sakta och jämnt. Under flera dagar 
öppnar man och stänger lufthål för att få en 
genomkolning i milan. Milan får inte bli helt 
lufttät för då slocknar den. Fördelen med 
liggmilor är att de rymmer mer ved samt att 
de är något mer lättskötta än en stående mila 
då väggarna är mer tåliga. De resta milorna 
har veden stående och kräver mer arbete än 
liggmilorna. 

Det viktiga träkolet
Kolmilor gjordes för att få tillgång till 
träkol. När milan brunnit klart efter 2 till 5 
veckor hade man fint träkol till smedjan för 
upphettning av järn för tillverkning och att 
laga verktyg. 

Smutsigt yrke
Att jobba som kolare var ett smutsigt och 
tungt arbete. Det krävdes verktyg och 
kunskap. Det behövs en ansenlig del ved 
till en mila men även bräder och träspån 
som utfyllning. Vidare så behövs ”stybb” så 
kallad obrännbart material från marken som 
man tätar milan med, vanligtvis jord. En hel 
del verktyg behövs som yxor, sågar, borr, 
spadar, klubbor, spett, krokar, hinkar och 
kolfat. Kolfaten används för att sikta bort 
stybb från det färdiga kolet och kan byggas 
av kycklingnät. 

Förberedelse
Men innan man alls kan börja med en kolmila 
behöver man fälla träd som sedan ska torkas 
minst en sommar innan kolningen. Redan 
på våren ska träd fällas och barkas för att 

staplas inför torkningen. Det går att få fram 
kolved snabbare med att ”fuska”. Då fäller 
man träden under sommaren och låter barr 
och löv sitta kvar, sedan får träden ligga med 
rotändan högt minst 6 veckor. 

Bilden visar en  liggmila. Nedan en liggmila i 
genomskärning. Wikipedia.

Arbetare vid kolmila någonstans 
i Malung år 1908. Fotograf 
okänd. 
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Konsten att tillverka träkol
Av Bente Mellquist Danielson
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Vakta en mila
När man väl har en kolmila och fått igång 
koleldningen måste den vaktas. Kolaren 
bodde i sin kolarkoja och kunde se på röken 
hur milan mådde. Om kolningen gick för 
fort blev röken blåaktig och även lukten 
förändrades. Röken hos en mila som mår 
bra ska vara grå och lukta gott. Kolaren 
”kände” sin mila och var snabb att se till att 
häva olika faror som kunde uppstå. Milan 
kunde även börja brinna, då fick man snabbt 
vara framme med vattenhinken. Om stybben 
börjar läcka måste kolaren snabbt fylla hålet 
med små vedbitar och täcka ytan med mossa. 

Kolmilan måste svalna
När milan kolat klart ska den svalna minst en 
vecka. Sedan börjar man försiktigt lyfta bort 
det översta lagret, stybben, innan man tar ut 
kolet lager för lager med en krok. Man måste 
vara mycket försiktigt så inte hela kolhögen 
brinner upp. Börjar det brinna lägger 
man snabbt tillbaka mossan och stybben 
för att stänga ute syre. Kolet från milorna 
transporterades med hjälp av hästforor, i 
modern tid med lastbilar. Träkolet användes 
främst i hyttor och järnbruk ända till 
krigsslutet 1945. 

Kolarkojan
Kolarna bodde bredvid kolmilan i en 
kolarkoja. Kojan var liten och trång, där 
fanns precis plats för väggfasta bänkar/
sängar, ett bord med stolar samt en liten 
vedspis. Dörren var oftast mot kolmilan. 
Ibland fanns ett fönster som vette mot 
kolmilan. Milan måste övervakas dygnet 
runt. 

Liggmilor i kvarnstensbrottet
De liggmilor som finns i Östra Utsjö 
kvarnstensbrott har med all sannolikhet 
byggts för att få träkol till smedjorna i 
brottet. De verktyg som kvarnstenshuggarna 

använde för att hugga kvarnsten var av  järn 
och behövde ständigt förbättras och lagas. 
Att ha tillgång till en smedja på plats var 
viktigt så att arbetet i brottet kunde flyta 
på bra. Kanske var det samma personer 
som både anlade en mila som arbetade i 
smedjan och högg i berget. Att vara kunnig 
inom många områden var en fördel. Om alla 
kunde allt så var man inte beroende av vissa 
personer utan alla kunde hjälpa till med hela 
produktionen. 

 

Bilden ovan visar en resmila. Wikipedia.

Källor:

Wennerberg, Rickard. 1000 år av kolning 
i Nifsarp. Arkeologisk rapport 2008:17. 
Jönköpings läns museum 2008. 

Projekt Runeberg Kolning www.runeberg.org 

Röjdegård, Henrik. Allt du behöver veta för att 
lyckas med kolning. www.kolbulle.nu

Till höger den gamla kolarkojan i Hånäset i Malung. 
Här bodde kolaren när han vaktade milan.

Bilden visar kolmilor, i detta fall resmilor, i Limedsforsen norr om Malung. Det ryker från flera av milorna. Fotot från 1900-talets början. Fotograf okänd. 
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Det svenska brödets historia

Flickor som bakar i Malung på 
1930-talet. Fotograf Gråbergs 
Harald Persson. 

Året var 1908. Vid en arkeologisk 
utgrävning i fornborgen Boberget hittades 
ett uppmärksammat fynd, nämligen ett helt 
kornbröd som visade sig vara från 400-talet. 
Att det runda fina kornbrödet bevarats ända till 
våra dagar beror på att det blivit bränt. Någon 
råkade bränna bullen i elden så den blev oätlig 
och blev lämnad kvar i kolen. Det intressanta 
med kornbullen är hur den påminner om 
dagens bröd med sin runda form. Här börjar 
det svenska brödets historia. Fast redan 
innan 400-talet gjordes säkert olika bröd av 
sädeskorn, om det fanns tillräckligt med korn 
att mala. Eftersom arbetet med att få fram bröd 
tog så mycket arbete i anspråk var det inte alls 
vanligt att få bröd på bordet vid denna tid. Den 
stackare som brände brödet för 1600 år sedan 
fick nog kanske bannor.
 Under denna tid var det oerhört 
krävande att mala sädeskornen till mjöl. 
Vridkvarnen var inte vanlig, den kom till 
Norden vid 500-talet. Istället malde man 
med en sadelkvarn där en mindre sten lades i 
handflatan och krossade/malde kornen mot 
en större sten. Mjölet var väldigt värdefullt och 
endast stora hushåll med trälar kunde unna sig 
lyxen att äta bröd. 

Brödet blir vanligare under medeltiden
I och med vridkvarnen (handkvarnen) blev det 
lättare att mala och fler kunde äta bröd. När 
så handkvarnen ersattes av vattenkvarnar och 
vindkvarnar på 1100-1200-talet blev brödet 
en bas i hushållet. Nu började man även torka 
och lagra brödet. Det svenska knäckebrödet 
som hängdes högt och torrt i förrådsbyggnader 
började spridas. Knäckebrödet tillverkades av 
råg och blev väldigt populärt på grund av dess 
lagringskapacitet. Det gick att lagra många då 
brödet var så platt samtidigt som det kunde 
förvaras länge. 
 Att göra storbak som räckte flera 
månader i sträck var vanligt eftersom man 
nu kunde mala stora mängder sädeskorn i 
skvaltkvarnar och större vattenkvarnar. Stora 
väderkvarnar byggdes i slättlandskapen och 

nu började kungar och kloster ta betalt av 
bönderna för malningen, så kallade tullkvarnar 
byggdes som tvingade bönderna att mala just 
där. Säden och brödet hade blivit en ekonomisk 
och politisk faktor i samhället. 
 Under 1200-talet bildades också 
bagarskrån. Det äldsta bagarskrået i Sverige 
fanns i Visby på Gotland och är från 1200-talet. 
Stockholms första bagarskrå nämns 1496. Ett 
bagarskrå hade ensamrätt att baka och sälja 
bröd i staden. Men de fick inte baka vilket 
bröd som helst utan var tvungna att hålla sig 
till särskilda brödtyper som grovt rågbröd och 
finare vetebröd. Brödet skulle hålla en viss vikt 
och ett fast bestämt pris. Bagarna hade del i 
en kvarn för att vara säker på att få tillgång på 
mjöl. Ända till 1846 var bagarskrået bunden till 
en stad vilket omöjliggjorde att bagerier fanns 
på landsbygden. Men bönderna kunde baka till 
försäljning för att sälja på stadens torg. 

Användning av de olika sädeskornen
Länge var råg och korn de dominerande 
sädesslagen i Sverige. Men under senare 
medeltid kom havren som framförallt 
dominerade hos Västsveriges torpare och 
bönder. Vetet var länge mycket ovanligt i 
landet. Inte förrän andra halvan av 1900-talet 
då det industriella bakandet tar över kommer 
vetet att dominera brödbakningen med sötat 
bröd och olika konditorivaror. 
 Ända in på 1800-talet var det endast 
25 procent av spannmålen i det svenska 
bondehushållet som blev bröd, 75 procent blev 
öl, gröt, pannkaka eller palt. Ofta användes det 
sämre spannmålet till bröd. Det bästa sparade 
man till utsäde för nästa år. 

Olika bröd växer fram
Kakbröd är tunna brödkakor som bakas av 
vetemjöl eller rågmjöl. Ofta naggas kakorna. 
Kakbröd har bakats i flera hundra år. I dag ses 
de som Polarkaka eller Hönökakor. Samerna 
bakade en variant av brödet, Gahkkun. 
Kakbrödet gräddades över öppen eld eller i en 
vedeldad bakugn. Ett annat bröd som bakades 

Bild på Ankarstock, brödet som blev soldatens bröd 
under 1700-talet i Sverige. Bild Wikipedia.

redan på medeltiden är kavring. Kavring är 
bakad på fullkornsrågmjöl. Brödet blir hållbart 
länge på grund av att en del av rågmjölet skållas 
och surdeg sätts till. Även tunnbröd bakades 
på medeltiden och kan även ha förekommit 
under järnåldern. Brödet var en färskvara som 
bakades på stenhällar eller en järnhäll. Degen 
hälldes på hällen och fick snabbt bakas innan 
det åts direkt. 
 Under 1600-1700-talet kommer en 
hel del andra brödsorter som vi än i dag äter. 
På 1760-talet började stockholmsbagarna 
baka franskbröd. Franskbrödet som bakades 
på vetemjöl var inte var mans föda. Brödet 
var inspirerat av det franska brödbaket och 
blev mode bland de rikare stockholmsborna. 
Brödet skulle vara sprött med hård yta medan 
inkråmet skulle vara lätt och luftigt. 
 Ankarstock blev populärt under 
1700-talet. Ankarstocken var gjord på torkad 
råg och surdeg. År 1752 infördes ankarstocken 
som militärt bröd istället för skeppsskorporna. 
Brödet fick en bestämd vikt, nämligen 1,7 
kilo och skulle räcka i två dagar åt en soldat. 
Recepten var reglerade och bakades endast 
av Kronobageriet i Stockholm. Brödets namn 
beror på formen av den stock som är tvärgående 
på ett ankare.

Av Bente Mellquist Danielson

Sveriges äldsta bulle/bröd som 
vidbrändes 400 e. Kr. Bild digital 
museum.  
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1800- och 1900-talets bröd
Grahamsbrödet som bakades av grahamsmjöl, 
ett fullkornsmjöl på vete, blev populärt under 
1800-talet. Nu skulle mjöl på hela vetekärnor 
vara nyttigare. Den amerikanska vegetarianen 
S. Graham som levde på 1800-talet har gett 
namnet till mjölet. Brödet blev mycket populärt 
och äts än i dag av många svenskar. 
 Baguetten introducerades av Tore 
Wretman på 1900-talet i Sverige. Han döpte 
dock om brödet till pain riche för att göra 
reklam för sin restaurang Riche i Stockholm. 
Baguetterna serverades varma och bars runt 
till matgästerna. Baugetten bakas av vetemjöl, 
ibland ingår surdeg. Brödet bakas i smala 
längder som snittas. Brödet ska vara knaprigt 
och lätt och ska helst ätas samma dag det bakas 
eftersom brödet mjuknar vid lagring och blir 
segt. 

Saffransbröd
I det romerska riket fanns det saffransbröd. 
Under medeltiden var saffran en eftertraktad 
krydda hos aristokratin. Saffran sågs också 
som medicin och som lindring av kramper 
och smärta, som mensvärk, men även som 
lugnande medel. På 1600-talet började man 
baka bullar med saffran. Det var yrkesbagare 
som gjorde saffranskringlor som blev 
mycket populära på begravningsbjudningar 
i Stockholm. Inte förrän på 1800-talet då 
järnspisen blev var mans ägodel i köket, blev 
det vanligt att hushållen bakade saffransbullar. 
Det var också då som saffransbullen blev en 
vanlig brödsort på julbordet. Och något senare 
kom lussebullen när Luciafirandet kom till 
Sverige vid sekelskiftet 1800-1900. 
 I persisk medicin har saffran använts 
mot nedstämdhet och än idag är saffran populär 
i kinesisk och indisk folkmedicin. Redan under 
medeltiden kom saffran till Sverige och även 
här som folkmedicin. Man ansåg saffran som 
upplivande och stärkande. Carl von Linné 
ansåg att saffran “muntrade sinnet”, man blev 
glad helt enkelt. Dagens forskning på saffran 
visar att den kan lindra symton vid depression. 
Så ät många lussebullar vid jul utan dåligt 
samvete.   

Svensken gillar söta bröd
Den söta limpan blev mycket populär i Sverige 
på 1920-talet. Det berodde på att det under 
första världskriget blev brist på mjöl men den 

inhemska sockerproduktionen producerade ett 
överskott. De svenska myndigheterna beslutade 
då att bagerierna skulle baka bröd med mycket 
socker för att dryga ut mjölet. Sockret gjorde 
brödet mer energirikt och när det var brist på 
många andra matvaror under kriget var detta 
något många behövde. 
 När väl svenskarna fått smak för 
sött bröd blev efterfrågan stor och bagerierna 
fortsatte baka söta bröd trots att Sverige efter 
kriget fick gott om mjöl. 

Jäst
Bagerijäst som är en mikroorganism, en svamp, 
framställdes första gången år 1781 i Holland. 
År 1852 startades första jästfabriken i Sverige 
i Skåne. Den mikroskopiska svampcellen 
förökar sig många gånger under några timmar. 
Med hjälp av vatten, melass, kväve, fosfor och 
syre förökar den sig till 150 ton på 5 dygn. 
Då avbryts jäsningen och jästen förpackas. 
Ett 50-gramspaket består av 500 miljoner 
jästceller som vaknar till liv när fingervarm 
vätska hälls på. 
 Förr användes surdeg som jäsning. 
Det fanns mycket folktro kring jäsningen. 
Under midsommar samlade man dagg till 
jäsningen, så kallad midsommarjäst, som 
blandades med surdegen. Man fick inte sjunga 
när man bakade, då skulle degen få svårt att 
jäsa. Men om man lade ett par mansbyxor på 
degen så jästen den lättare. 

Nödbröd
Vid missväxt uteblev stora delar av skörden och 
människor i landet svalt. De sista stora nödåren 
i Sverige var 1867-1868. Fruktansvärda år där 
skörden antingen torkade bort eller ruttnade 
bort. Under denna tid blandade man ut mjölet 
med det som fanns till hands. Det kunde vara 
bark från träd, sågspån eller torkat gräs. 
 Linné skrev om barkbrödet: ”Intet 
bröd är så mycket i extraordinärt bruk eller 
så allmänt nödbröd som detta, varför det ock 
årligen över mesta Nordanlanden och Dalarna 
i otrolig myckenhet tillagas. Folket uppehåller 
ej allenast sig häraf, utan ock bliva ofta äraf 
korpulenta, ja, längta härefter.” Carl von Linnés 
lärjunge Anders Retzius, skrev: ”en usel föda, 
varmed de knappast kunna uppehålla livet, och 
varav de alltid när de någon tid därav levat, få 
en uppblåst kropp, blek och svartblå hy, stora 
och hårda magar, förstoppning och till slut 

vattensot, som ändar eländet.”
 Barkmjöl innehåller stärkelse, 
riboflavin och järn men även en stor mängd 
kalcium och c-vitamin. Idag vet man att 
barkmjöl sänker kolesterol och en del bagerier 
använder mjölet i sina bröd. Både samer och 
allmoge i alla tider har använt barkmjöl som 
utfyllnad i bröd, oberoende av varandra, ända 
till slutet av 1800-talet. 

Mjukt bröd
Mjukt bröd är i dag dominerande i Norden 
ända sedan 1800-talets slut. De gamla 
suredgsbröden har dock fått en renässans i 
butikernas brödhyllor. Dagens brödätare vill 
ha fibrer och hälsosamma bröd med mindre 
socker. Malningen i de stora industriella 
kvarnarna kan idag ta tillvara på hela kornet 
som de gamla kvarnarna gjorde förr. En del 
brödtyper som i dag säljs påminns mycket om 
de äldre bröd som bakades förr med skaldelar 
och surdegar som grund. 

Källor:

www.sprakochfolkminnen.se
www.brodinstitutet.se
www.tidningenhalsa.se
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Barkbröd. Bild från digitalmuseum.

Till kaffetåren skulle det 
vara sötebröd. Gärna bullar 
och syltkakor. Bilden visar 
en familj i Malung. Fotograf 
Berglars Rickard Olsson på 
1930 talet. 



Förr slipade varje bonde sina verktyg 
med brynen eller en slipsten. Ända sedan 
stenåldern har vissa bergarter använts för att 
slipa sten-, horn- och benverktyg. Skillnaden 
mellan slipsten och brynsten är storleken. 
Medan slipstenen alltid är rund i formen har 
brynet en avlång form. 
 Ett bryne är mindre än en slipsten 
och var lättare att frakta med sig. Slipstenen 
satt också fast i en anordning vilket försvårade 
transport av den. Ofta så hade gården både 
slipsten och bryne, man använde de till olika 
ändamål och verktyg. Om man för exempelvis 
slipade en lie, började man att slipa den på 
slipstenen och avslutade med att använda 
brynet för att få det extra lilla “bettet”. Man 
behöver vatten när man bryner, brynena 
förvarades i brynfodral som det fanns vatten i. 

Transtrandsbrynen
Där man brutit brynen i Transtrand består 
berggrunden av sandsten (dalasandsten). 
Av samma sandsten har fångstkulturer 
i förhistorisk tid gjort stenredskap av. I 
Transtrand har man även funnit pilspetsar 
av sandsten som är från järnåldern. 
Transtrandsbrynena var av bra kvalite. Så bra 
att Vik Hans Persson år 1885 vann tredje pris 
för sina brynen. 
 Färgen på brynena var mörkröda 
eller brunröda och ämnet som färgat stenen är 
hämatit, en järnoxid. 

Brynstensbrott undersöktes 1989
Jesper Larsson, akademiforskare vid Kungliga 
Vitterhetsakademien och biträdande lektor vid 
Avdelningen för agrarhistoria i Uppsala, gjorde 
1989 en undersökning av brynstensbrottet i 

Sälfjället, Transtrand, då Dalarnas museum 
uppmärksammade brottet sedan Täpp John-
Erik Pettersson varskott museet. Det var i 
grevens tid, brotten var på väg att försvinna då 
Lindvallen anlade nya skidbackar i området där 
flera brynstensbrott återfanns. Jesper Larsson 
gjorde en arkeologisk undersökning på plats 
och efter undersökningen förstördes brotten, 
idag finns de under skidbackarna. Cirka 130 
brynstensbrott registrerades. 

Att arbeta i ett brynstensbrott
Då Jesper Larsson gjorde sin undersökning 
1989 fanns endast en person kvar i livet 
som kunde berätta om arbetet i brottet, Erik 
Persson från Lassgården. Erik var född 1901 
och abetade i brottet fram till 1930-talet. Erik 
berättade att man var i brynstensbrottet och 
högg på sommaren. Slipningen av brynena 
skedde dock hemma på gården. Den mesta 
tillverkningen har troligen skett efter slåttern 
på sommaren. Man bodde i så kallade gapbodar 
eller slogbodar för att gå hem två, tre gånger i 
veckan med färdiga brynen. 
 1989 när Jesper Larsson var i 
brynstensbrottet i Sälfjället fanns där flera 
rester av husgrunder och öppna spisar kvar 
med gnistplattor. Några av husen var timrade 
medan andra var av plankor. I ett av husen 
fanns en maskindriven såg. 

Namn på bryngruvorna
Bönderna i Transtrand hade namn på sina olika 
brynstensbrott. Namn som Gråhällgruvan, 
Liebrynsgruvan, Lindgubbsgruvan, Pitte-
gruvan, och Gruvan hans Torvald. Dessa 
återfanns på Hemfjällets östra sluttning. 
Fjället Fjällsåsen hade en gruva som kallades 

Fjällsåsgruvan. Brynstenshuggarna kunde se 
på bergartens färg om det var god kvalité att 
använda till brynen. De kände med kniven hur 
hårt ämnet var. 

Verktyg
Att tillverka brynen krävde sina verktyg. Ett 
arbetsbord behövdes, det kallades brynbänk 
som tillverkades av en gran som delades på 
mitten varav den platta sidan blev bänk. Hällar 
lades under så bänken kom upp en bit så 
arbetshöjden blev bra. Brynbänken kunde vara 
cirka 1,7 meter lång. Ett verktyg man använde 
var brynsåg som användes till att såga upp 
brynblocket efter att brynblocket sattes fast på 
brynbänken. Man använde även hammare och 
slägga för att slå bort ojämnheter på ämnet.

Män och kvinnor i brotten
Både män och kvinnor arbetade i 
brynstensbrotten i Transtrand. Men sysslorna 
skilde sig. Männen högg i berget medan 
kvinnorna hämtade hem de färdiga brynena 
från fjället i mesar. Mesarna klarade av att 
lastas med 55 kg brynen. Ett dussin brynen 
vägde 5 kilo och en kvinna bar 6 dussin medan 
en man bar 8 dussin. Vägen hem till byn var 
4-5 kilometer. Väl hemma skulle brynena slipas 
och skuras i en närbelägen bäck. Hela familjen 
hjälpte till, även barnen. Fingrar och knogar 
blev skinnflådda och ibland använda man 
handskar av läder för att skydda händerna. 

Källa: Jesper Larsson, Dokumentation av 
brynstensbrott på Sälfjället i Transtands socken. 
Dalarnas museums arkeologiska rapport 1989:9
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Transtrandsfjällen på 1930-talet. Orört 
och utan skidbackar. På Sälfjället fanns 
brynstensbrott där bönderna högg  ut 
brynen som man slipade sina järnverktyg 
med. Fotograf Gråbergs Harald Persson, 
Malung. 

Av Bente Mellquist Danielson

Ett bryne från Hardeberga i Skåne. 
Bild från www.kringla.nu.


