Quarnstensgrufvans vänner
Stort kvarnstensfynd I Kolarkojor och redskap vid kolning I Kvarnstenar i saga och sägen I Makt över kvarnsten

Kvarnstenshantverket • Malungs äldsta industri
www.quarnstensgrufvansvanner.se

Nyhetsbrev Årg. 8. Nr. 1. Mars 2022

Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev
INNEHÅLL nr 1, 2022
Stort kvarnstensfynd

2

Kolarkojor och redskap
vid kolning 		
3
Det gamla torpet vid Korsnäs fastigheter i Östra Utsjö på väg upp mot kvarnstensbrottet.

Quarnstensgrufvans vänner

Kvarnstenar i handel

Quarnstensgrufvans vänner vill
uppmärksamma kvarnstenshantverket
och kvarnstensbrotten 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.

Kvarnstenar från kvarnstensbrott i
Malung, Lugnås och från Hyllestad i Norge
återfinns i stora mängder vid arkeologiska
utgrävningar i Norden. Många av dem
dateras via andra föremål i kulturlager
från vikingatid och medeltid. Att det varit
stor handel med kvarnstenar är uppenbart.
Vilka som hade kontroll och distribuerade
dem är snårigare att veta. Arkeolog Irene
Baug från Bergens universitet har sedan
tidigare forskat kring detta och kommit
fram till slutsatser om hur handeln med
kvarnstenar organiserades i Hyllestads
kvarnstensbrott i Norge. Det kan du ta del
av i detta nummer.
Du även läsa om kolarkojor och
vilka redskap som kolaren använde för
att göra och sköta en kolmila. Arbetet var
smutsigt och krävande, men ack så viktigt
i det dåtida Sverige. Kolet var nödvändigt
för bland annat smedjan, och senare under
industrialiseringen för ångmaskiner som
ångloket.
Kvarnar och kvarnstenar har
i det förflutna varit sägenomspunna
och mystiska. Berättelser om magiska
handlingar och händelser där kvarnstenar
och kvarnar varit i centrum är många.
Vem har inte hört talats om kvarngubben
eller kvarnvätten eller kvarnrået? Hade
mjölnaren tur var de vänligt inställda, gick
de emot mjölnaren blev arbetet i kvarnen
dubbelt så svårt och slitsamt.
Håll utkik efter sommarens
arrangemang vid kvarnarna i Jägra/
Idbäck! Den 21 juli kommer kvarnarna
att mala sädeskorn och vättar och
annat “skrömt” smyger runt knutarna i
skogen vid Örarbäcken. Arrangemanget
är ett samarbete mellan Malungs
hembygdsförening, Quarnstensgrufvans
vänner, kvarnarna i Jägra/Idbäck, Jägra
bystuga och Malung-Sälens kommun.
Se annons i detta nummer på sidan 6.
Mer information om dagen kommer när
datumet närmar sig.
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Foto framsida från Arkeologikonsult vid grävning
i Söderström Stockholm i november 2021.
www.slussenportalen.se

Trevlig läsning!
Bente Mellquist Danielson
Bente Mellquist Danielson, redaktör
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Bild från kvarnstensbrottet i Östra Utsjö maj 2021.
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Så här såg det ut när kvarnstenen grävdes fram. Kvarnstenen är i röd sandsten och mäter 1,5 meter i diameter. Den är mycket tung och väger uppemot 600 kilo.
Foto från Arkeologikonsult, www.slussenportalen.se.

STORT KVARNSTENSFYND
Sommaren 2021 hittades ett riktigt
praktfynd av Arkeologikonsult vid
utgrävningen i Söderström, Stockholm.
I jorden visade sig en mycket stor kvarnsten
som väger mellan 400-600 kilo och har en
diameter på cirka 1,5 meter. Kvarnstenen är
av hård och grovkornig röd sandsten och här
funderar arkeologerna om stenen har huggits
ur ett flyttblock som kommit med inlandsisen
till Roslagen och Mälaren. Bergarten benämns
som Roslagssten. Här ska i så fall huggaren
ha utnyttjat detta flyttblock för att hugga en
kvarnsten.
Stora sandstensblock finns det
många runt omkring Stockholm. Kvarnstenar
av Roslagssten har tillverkats ända sedan
500-talet. Just detta praktexemplar av
kvarnsten grävdes fram i ett lager som utifrån
keramikfynden kan dateras till 1400-talet.
Fyndplatsen ligger inte långt ifrån där en kvarn
fanns på 1400-talet. Den 1 maj 1436 berättar ett
privilegiebrev stockholmarnas rätt till en kvarn
i Söderström. Kanske kvarnstenen var tänkt att
vara i den kvarnen?
År 1460 fanns fem mjölnare i
Stockholm. Mjölnarna var knutna till de fyra
kvarnar som då fanns i den senmedeltida
staden, varav en av kvarnarna låg i Söderström
och de övriga tre som ägdes av Kronan,
Helgeandshuset och Klara kloster låg i
Norrström.
Kvarnstenen har inte huggits färdig.
Stenhuggaren har börjat frihugga ytan, men
sedan avslutat sitt arbete innan stenen blev klar.
Kvarnstenen har aldrig använts in någon kvarn.

Med blotta ögat ses ingen spricka i stenen.
Men kanske hörde huggaren av ljudet vid
huggningen att stenen inte var av bra kvalité?
En spricka som inte syns men som finns inuti
stenen kanske hördes? En van huggare hade
nog både öga och öra för ämnets kvalité. Hur
som helst så dumpades den gigantiska stenen
bland de övriga sopor som arkeologerna idag
finner på platsen.
Stenen är den första i sitt slag av den
storleken från Stockholm och idag återfinns
den på Medeltidsmuseet där den i framtiden
kommer att kunna ses och begrundas av
besökare.
Under perioden 1400-1500-talet
blev Söderström utsatt för många krigiska
handlingar från danskarna. De som bodde på
Södermalm levde ett hårt liv eftersom kronan
var mycket misstänksam. För att förhindra
att danskar gömde sig i staden kunde kronan
bränna eller beordra rivning av hus. Byggförbud
rådde under vissa tider medan det på andra
håll i staden pågick intensiva byggnationer för
att förbättra försvarsanläggningar och torn
där stora leveranser av tegel och virke finns
dokumenterade 1467.
Den stora kvarnstenen befann sig i
en tid med oro och krig.
Källor:
•

Hjulhammar,

Marcus,

Söderlund,

Kerstin

(2007). Slussen. Stockholms stad. Stockholms
stadsmuseum och Statens maritima museer.
•

Arkeologikonsult www.slussenportalen.se

År 1460 fanns det i Stockholm fem kända mjölnare.
Den här avbildningen är från 1584 och visar en tysk
mjölnare i arbete. Foto från Wikipeida.
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Kolarkojan från 1970-80-talet
i Hånäset förfaller. Här var
stor aktivitet i början på
1980-talet då kolmilan tändes
till underhållning och fika.

Kolarkojor och redskap vid kolning
Bente Mellquist Danielson

Kolmilan är den gamla metoden att producera
träkol. Stora mängder träkol förbrukades
i de svenska järnbruken för att omvandla
järnmalmen till järn. Det gick åt så mycket träkol
att stora områden där järnbruken återfanns
blev kalhuggna under industrialiseringen.
Kolet användes inte bara till järnbruken
utan även till smide, ångmaskinsbränsle och
till gengasbränsle under andra världskriget
eftersom det då blev brist på bensin.
En kolmila består av cirka tvåhundra
kubikmeter ved som staplas. Veden täcks sedan
med granris, vitmossa och stybb. Stybb är jord
och sand. Milan kan se lite olika ut beroende
på hur veden staplas. Veden kan ställas upp
i en så kallad resmila, eller läggas ned i en så
kallad liggmila. Liggmilor finns fler stycken i
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung. Här
användes kolet från milorna till de smedjor
som fanns i gruvan för att vässa och vårda
järnverktygen huggarna använde. Längst ned
i kvarnstensbrottet återfinns flera husgrunder
varav någon kan ha varit en kolarkoja.
Det var mycket viktigt att vakta
kolmilan, den fick absolut inte börja brinna,
då förstördes allt arbete och det blev inget
kol. Milan ska långsamt “puttra” under
kontrollerade former så det inte börjar brinna
utan veden ska förkolnas sakta. Lufttillförseln
är starkt begränsad under processen.
För att allt detta skulle kunna skötas
så bra som möjligt var kolaren tvungen att ha
en kolarkoja att övernatta i. Helst fick han inte
sova alls, då milan måste ha ständigt uppsikt.
Det vanliga var att man var två stycken kolare
som tillsammans skötte milan. Då kunde den
ena få lite sömn medan den andra arbetade och
vice versa.
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För att bygga en kolarkoja skulle platsen där
kojan skulle stå befrias från stenar och annat
som var i vägen. Ytan för kojan var ca 4 meter i
fyrkant. Golvet bestod av jord och gjordes jämnt
och slätt. Något som var mycket viktigt var att
kolarkojan inte låg för nära milan då giftiga
gaser från kolmilan utsöndrades. Slaggaser och
koldioxid var dödande och det förekom olyckor
i arbetet då kojan låg för nära milan.
Gavelväggar och sidoväggar
Utanför
gropens/jordgolvets
kortsidor
slås bastanta och kvistade stakar ned,
sammanlagt 12 stycken. Mellan stakarna byggs
gavelväggarna av bräder med mossa emellan,
ungefär som vid liggtimring. Väggarna ska bli
så dragfria och täta som möjligt. Den väggen
där eldstaden ska finnas lämnas en fyrkantig
öppning på ca 70 cm. Gavelväggarnas längd
minskas uppåt motsvarande den lutning man
vill ha på väggarna. För att fästa väggarna drar
man åt med järntråd. Därefter läggs taket av
ved tätt intill varandra ovanpå gavelväggarna
och spikas fast. Nästa steg är sidoväggarna
med en dörröppning i ena väggen som reses
från marken mot kojans tak. Störarnas nedre
ändar spetsas och sticks ned i marken, de övre
ändarna spikas mot taket. Sidoväggarna lutar
inåt. Sidoväggar och tak täcks med mossa, ris,
och stybb. Yttertak av bräder görs.
Eldstaden är en viktig del i kojans
inredning. Här kunde kolaren tillreda sin mat
och värma sig. Eldstaden var en öppen spis med
flata stenhällar. Spisen muras med vanlig sten
och rökgången utfördes av samma material.
Både spis och rökgång tätades med jord.
Dörren var det sista som gjordes tillsammans
med britsarna och ett litet bord.

Folk samlades vid kolmilan i Hånäset på 1980-talet. Det
var spännande att se hur milan långsamt brann ner. Foto
Kurt Stigsson.
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Full fart med kolmilan på 1980-talet i Hånäset.
Denna mila är en så kallad resmila där veden
reses upp. Förberedandet, resning och kolning
tar flera veckor i anspråk. Foto Kurt Stigsson.

Olika kolarkojor
Den beskrivning av kolarkoja som gjorts visar
en av många olika varianter av kojor under
lång tid. Efterkrigstiden visade på nytänk och
då togs fram varianter som till och med var
flyttbara s.k. Lämkojor. Lämkojan var avsedd
för 3 personer och sattes ihop av fem sektioner.
Statens Kolarkoja under 1940-talet tog fram en
kolarkoja i papp. Den var liten och hade plats
för endast en person och användes främst som
inkvartering för eleverna vid kolarskolan vid
Skinnskatteberg. Vid dessa enklare kolarkojor
gjordes ingen murad spis utan istället användes
små kaminer av gjutjärn.
Redskap vid kolmilning
Skyffeln var det vanligaste redskapet vid
kolmilning. Den användes för att iordningställa
milans botten och att skyffla stybbet (jord och
sand) på milan. Trästegar i olika varianter
användes. Från början användes en grov stock
med inhuggna trappsteg. Ett annat mycket
vanligt verktyg vid kolmilning är klubban.
Den är av trä och används för att täta och för
tillklubbning av milan. Kolaren klubbade för
att se brister i milan och därigenom skyndsamt
täta där håligheter visade sig. Träklubborna
kunde vara i varierande storlekar.
Spettet var en grov järnstång och var
det viktigaste verktyget för kolaren. Med spettet
kunde kolaren ta “stickprov” i milan för att på
så sätt kunna se hur kolningens gång i milan
såg ut. För att riva ut kolet ur milan användes
en kolkrok som var av järn och med träskaft.
Även en harka användes för att riva ut kol ur
milan. Harkan har långa glest sittande pinnar
(kunde sitta tätare för att få med de mindre
kolbitarna). Kolgrep var ett verktyg som
användes vid hanteringen av kolet. Det utrivna
kolet lades på kolfat för att fraktas till kolhuset.
Kolfatet bestod av järntrådsnät eller träspjälor
med träram runt om.

Ljus i natten
Arbetet pågick dygnet runt. Både kvällar och
nätter vaktade och arbetade kolaren med milan.
Stormlyktor användes under senare tid men för
längre sedan fick kolaren ljus från lyspungen
eller lyskäringen. Det var en korg av järn
som hängdes upp på en järngaffel som sattes
på en järnstör. Stören stacks ned i milan eller
i marken. I korgen eldade man med stickor,
småved och spån för att få ljus.
Kolarskolor
På 1940-talet fanns i Sverige en statlig
kolarskola. Den låg i Skinnskatteberg i
Västmanlands län. På skolan fick eleverna
kunskap i kolvedens avverkning och vård,
vedens mätning och inkörning till kolbotten,
milans tillredning och kolning, kolets
tillvaratagande och utkörning, kolets mätning,

arbetspriser och kolningens ekonomi. Eleverna
fick även kunskap i gallring, matematik och
svenska. Eleven hade fri undervisning och fri
logi. Mat bekostade eleven själv. Kolarskolan
gav tillträde till fortsatta studier vid
skogshögskolan och skogsmästarskolan.
Eleven skulle själv ha med sig
arbetskläder, yxa, bågsåg, timmersvans,
barkspade, spade, filt, huvudkudde, madrassvar
för halm, arbetshandskar av läder, lämpliga
skor, kastrull, kaffepanna, stekpanna, tallrikar
samt cykel. De elever som inte hade råd kunde
söka ett stipendium på 40 kronor. BMD
Källa: Bergström, Hilding, Handbok för kolare.
På uppdrag av Jernkontoret (1947). Fjärde
upplagan.

Olika typer av kolarkojor från boken Handbok för kolare.
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Handkvarn eller vridkvarn
från Malung, huggen i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö.

Kvarnstenar i saga och sägen
Bente Mellquist Danielson

Kvarnstenen och kvarnen förekommer i
äldre sagor och sägner för både barn och
vuxna. Muntliga berättelser om handkvarnen
och om kvarnstenar i en kvarn har gått från mun
till mun från generation till generation innan de
skrevs ned av etnologer och folklivsforskare och
hembygdsforskare under 1800- och 1900-talet.
Magi för att undvika graviditet
För länge sedan var det en risk för kvinnan
att föda barn. Många kvinnor våndades med
tanken att kanske bli sjuk eller till och med
dö i och med en förlossning. Genom magisk
malning av sädeskorn där kvinnan drar en
handkvarn motsols kunde hon förinta de
ofödda barnen. Det berättas att för varje ofött
barn hördes ett skrik. Samhället såg inte med
blida ögon på dessa magiska handlingar. Det
var trolldom och kvinnan kunde bli straffad och
fördriven hemifrån.
Kämpen Heme
En annan sägen där vattenkvarnen finns
återgiven är från Norge från 1200-talet. Sagan
handlar om kämpen Heme som flyr två fiender.
Under flykten tar Hemes häst ett språng över en
å där en kvarn står. Kvarnen är igång och Heme
ser inte kvarnen, men hör hur den bullrar och
tror sig höra ena fiendens röst som säger “Hugg,
hugg! Dräp, dräp!”. Troligtvis är sägnen från
början från Tyskland vilket även nästa sägen
härstammar från.
Från 1300-talet berättas att en fattig
mans kvarn jämrar sig på grund av för lite vatten
“Hilf herre got! Hilf herre got! Dir ist aleine
bekant mîn nôt!” I en annan by där vattenflödet
är rikt och slamrande hörs kvarnhjulen säga:
“Hilf oder lâz, hilf oder lâz! Diu erd sê trocken
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oder nâz, so hab wir doch guot tac unt naht; uns
wirt sô manc sac her braht”.
Även i Sverige har ljudet från kvarnen
blivit till berättelser och sagor. Kvarnens
monotona buller skapade fantasier och lekar.
En lek som brukats av barn på Gotland är att
slå i takt på barnens händer och upprepa först i
långsamt tempo sedan snabbare och snabbare:
“Tjuven går i kvarnen, tjuven går i kvarnen! Ta
fatt han, ta fatt han, ta fatt han!”.
Tomasdagen
Från Dalsland berättar en kvinna (född 1857)
att tre dygn före jul skulle allt stök upphöra. Då
fick man inte dricka ränna, inte degen jäsa, inte
brödet bränna, inte låta kvarnen gå. Allt skulle
vara färdigt för julhögtiden. Och det ville inte
säga så litet.
På Tomasdagen den 21 december som
var årets mörkaste dag kunde mycket hända.
Det gällde att vara försiktig och inte göra något
förhastat. Från västergötland berättas det att:
Den dagen skulle alla verk som drevs med
vattenkraft stängas under natten, för den
natten kom strömgubben och fördärva alla
gående verk, sades det. Även kvinnorna i
gårdarna, som förr var mycket upptagna med
spinning, avslutade det. De sa att ingenting får
gå runt under hela dygnet. De sysselsatte sig
sedan under julen med att sticka strumpor.
Ingenting fick “gå runt”, ingen kvarnsten
fick mala, allt runt fick vänta till dagen efter.
Mjölnaren fick vänta med sitt arbete och
kvinnorna fick inte spinna eller mala. Om
mjölnaren ändå valde att mala i kvarnen natten
till den 21 december kom onda andar och

hängde sig i hjulen.
I
Harald
Hårfagers
saga
Konungaboken (800-talet) nedskriven av
Snorre Sturlasson på 1100-talet, finns att ta del
av en berättelse om ett svärd som är så vasst
att det klyver en kvarnsten och får efter denna
bedrift namnet “Qvarnbitarn”.
Konung Etelstan lät döpa Håkan samt lära
honom den rätta tron, goda seder och allsköns
belefvenhet. Han älskade honom mer än alle
sine fränder och dessutom älskades han af
hvar man, som kände honom. Han kallades
sedermera Håkan Etelstansfostre. Han var den
störste idrottsman, större, starkare och fridare
än hvarje annan man, klok, ordsnäll och en
sann kristen. Konung Etelstan gaf honom ett
svärd, hvars hjalt och mellankafle voro af
guld, men klingan ännu bättre. Med detta högg
Håkan igenom en qvarnsten till midthålet och
deraf fick det namnet Qvarnbitarn. Det var det
bästa svärd, som någonsin kommit till Norge,
och Håkan hade det till sin död.
Att klyva en kvarnsten med ett svärd låter ju
onekligen omöjlig. Men i sagans värld är allt
möjligt.
Källor:
•
af Klintberg, Bengt: Kvinnan som inte ville ha
barn. Sagotypen ATU 755, ”Sin and Grace”, i
muntlig tradition och litterära verk. Uppsala
2016. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för
svensk folkkultur.
•
Gustaf Cederschiöld. Projekt Runeberg: Om
ordlekar. 1910.
•
Institutet för språk och folkminnen
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Bilden visar färdiga och halvfärdiga kvarnstenar i en stor hög i Hyllestad. Bilden från
followthevikings.com

Sista sidan MAKT ÖVER KVARNSTEN

Kvarnstensbrottet Hyllestad i Norge
var ett av sin tids största leverantörer
av kvarnstenar under vikingatid och
medeltid i norra Europa. Enligt arkeolog
Irene Baug vid Bergens universitet fick
kvarnstenar från Hyllestad stor spridning, ända
från Östersjön i sydost till Island i nordväst.
Kvarnstenar exporterades till de tidiga städerna
under vikingatiden och marknadsplatser
i Skandinavien, vilket fortsatte ända in i
medeltid.
Irene Baug menar att både
produktionen och distributionen tyder på att
verksamheten var mycket organiserad och
etablerad med ett starkt handelsnätverk redan
under vikingatiden.
Troligtvis har produktion och handel
med kvarnstenar från Hyllestad kontrollerats
av en social, ekonomisk och politisk elit i
samhället. Irene Baug ser att lokala hövdingar
hade makt över själva produktionen under
vikingatiden medan den kristna kyrkan verkar
ha tagit makten över verksamheten under tidig
medeltid.
Med andra ord hade de som arbetade
och högg i kvarnstensbrotten inte makten över
produktion och distribution av kvarnstenar.
Hyllestad kvarnstensbrott
Kvarnstensbrottet återfinns norr om Bergen
vid Åfjorden och har en yta på cirka 27
kvadratkilometer. Stenen är en speciell typ
av muskovitskiffer som lämpar sig bra just
till kvarnstenar. Produktionen av kvarnsten
i området har varit så intensiv att den
ursprungliga terrängen inte längre är synlig.
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Kvarnstenar från Hyllestad har daterats via
andra oberoende föremål som äldst från
vikingatiden. De flesta kvarnstenar som
återfinns via arkeologiska utgrävningar och
som härrör från Hyllestad kvarnstensbrott har
daterats till medeltid.
I både Sverige, Norge och Danmark
har man hittat kvarnstenar från vikingatiden
i stort antal, vilket tyder på att handeln med
kvarnstenar var organiserad under denna
period. Kvarnstenar från Hyllestad fick en
ökning i försäljningen under 1100-talet och
ökade under 1300-talet fram till 1500-talet
då vattenkvarnar och hjulkvarnar blev allt
vanligare och tillgängliga för bönderna att
använda.

Distribution
Studier visar fyra dominerande kvarnstensleverantörer i norra Europa under vikingatid
och medeltid. Det är Hyllestad i Norge,
Mayen Lava i Tyskland, Lugnås och Malung
i Sverige. De olika regionerna var separata
handelsregioner.
Kvarnstenarna har inte skickats
direkt från stenbrotten till slutanvändaren utan
via olika handelskontrollerade färdvägar och
städer under vikingatid och medeltid. Stenarna
var en del i en mycket organiserad aktivitet med
handel och där starka handelsnätverk förekom
redan under vikingatiden.
I Hyllestad finns ingen indikation
på att stenbrotten/gruvorna var gemensamma
som det finns indikatorer på när det gäller
kvarnstensbrottet i Östra Ustjö i Malung.
Här finns en skillnad i hur produktionen

styrdes och kontrollerades. Till skillnad från
Hyllestad verkar Malung inte haft någon
överhet som kontrollerade eller distribuerade
kvarnstenarna, utan det var bönderna själva
som ägde sin gruva och sålde vidare sina stenar
till uppköpare.
I
Hyllestad
däremot
blev
produktionen en viktig inkomst för de
människor och institutioner (kyrkan) som hade
kontroll, eftersom stenbrotten gav möjligheter
till att göra vinster. Enligt medeltida källor
var gårdarna i Hyllestad delar av större gods
(hövdingagårdar) och i senare tid av kyrkan
(klostret i Bergen) vilket gjorde att bönderna/
arbetarna inte själva hade bestämmanderätten
över kvarnstensverksamheten.
Irene Baug hävdar att det var den
politiska eliten som tjänade på verksamheten,
och med största sannolikhet var det också
denna grupp som initierade och organiserade
produktionen av kvarnstenar i Hyllestad.
Hur organisationen och produktionen i Malung och Östra Utsjö kvarnstensbrott
såg ut under vikingatiden är osäkert. Men
troligtvis var den inte organiserad av någon
elit. Kyrkan under medeltiden verkar inte haft
någon kontroll över verksamheten i Östra Utsjö
kvarnstensbrott. BMD
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