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Bild från Quarnstensgrufvans vänners årsmöte den 8 maj som förlades i skönlitterära rummet på Malungs
folkhögskola. På bilden syns delar av styrelsen samt medlemmar i föreningen. Föreningen bjöd på smörgåsar,
kaffe och te.

Quarnstensgrufvans vänner
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.

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

Vad händer med en plats när historien om
platsen försvinner? Vi har väl alla någon gång
sett gamla bilder på Stockholm eller andra
ställen i vårt land som idag är totalt förändrat.
Hus rivs, gator dras om eller växer igen och
människor som visste något om platsen är i dag
borta. Malung har också förändrats på många
sätt. Från att ha varit en stilla bondbygd med
binäringar från både kvarnstenshantverket
och skinnvandringen blev Malung bygdens
centrum i och med järnvägen i slutet på
1800-talet. Gästgiveri byggdes (Jannesgården)
mitt i centrum och såg och garveri etablerades.
Industrialiseringen gick inte förbi Malung.
Istället drog bygden nytta av det nya, här
byggdes hus, fabriker och affärer. Malung
blomstrade under första halvan av 1900-talet.
Men var det någon då som tänkte på
vad som försvann i och med allt det nya? Den
gamla Spännargården som idag låg mittemot
Malungs bokhandel, vem tänkte då på vad en
gammal gård har att berätta? Hur slitsamt
livet var de kalla vinterdagarna eller hur torkan
gjorde att skörden (den lilla som blev) förstördes
och gjorde livet än mer besvärligt. Eller var det
just så de tänkte, att glömma det hemska, det
fattiga och det besvärliga? Att välkomna det
nya med öppna armar för att få en mer dräglig
tillvaro?
Många har vistats som barn på
fäbodar under somrarna i Malung. Här levde
man tillsammans med djuren och gjorde
mjölkprodukter som ostar och messmör för
kommande höst- och vintermånader. Idag
finns det inte många levande fäbodar kvar. De
marker som kor och getter betade på är idag
igenväxta och förslyade. Plötsligt är marken och
platsen berövad sin historia. Människor är inte
där längre, inte på samma sätt som förr. Många
fäbodar växer igen och förfaller.
Platser där historien glöms eller göms
lever i ovisshet. Plötsligt kan andra intressenter
ta över utan att någon eller ytterst få gör
motstånd. Så har det blivit på Ripfjället i Malung.
Här planeras i dag en vindkraftspark. Stora
delar av fäbodmarker med stigar, betesmarker,
hus och lämningar av järnframställningplatser
blir med ens helt raderad från kartan. Historien
om en plats försvinner och de få som känner
identitet med platsen, har minnen från platsen,
har ingen talan. Hur påverkar detta människan,
hur påverkar detta identiteten? Är det kanske
som för hundra år sedan, ett välkomnande av
nya tekniker? Vad tycker du?
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Bilden visar när ordförande Bente Mellquist Danielson guidade lärcenter från Vansbro i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö
i juni 2019. Gruppen tog sig ända ned till södra delen där de
djupa vattenfyllda gruvorna återfinns.

Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev

Fångstmarksgravar

Gravfältet på Krankmårtenhögen, daterat till
200 f.Kr.–200 e.Kr. Av Riksantikvarieämbetet /
Göran Stolpe.

Av Bente Mellquist Danielson

Fångstmarksgravar återfinns där fiske
och jakt var viktigare än jordbruket. I
Dalarna finns fångstmarksgravar främst i norr
men även i mellersta Dalarna. Gravfälten finns
bland annat vid Vindförbergs udde i Oresjön,
Skejsnäset vid Siljan, Busjön i Äppelbo,
Hästnäset vid sjön Horrmunden i Transtrand,
Rullbonäset vid Venjansjön och på Getryggen
vid sjön Amungen mellan Dalarna och
Gävleborg och Tisjön i Lima.
Fångstmarksgravar är låga trekantiga
eller runda stensättningar. De finns ofta flera
tillsammans. I stensättningen återfinns brända
och krossade människoben. Men arkeologerna
hittar även andra ben. Det kan vara från älg
eller björn eller tamboskap som kor och getter.
Även horn från älg och ren återfinns i gravarna.
Fångstmarksgravar förekommer från järnålder
cirka 200 f.Kr och fram till cirka 1200-talet.
Ofta har fångstmarksgravar placerats intill eller
på en stenåldersboplats.
Det som utmärker fångstmarksgravar
är att de inte har kontakt med historisk bygd.
De återfinns vid stränder och verkar för
nutidens betraktare som isolerade och utsatta
samhällen. Denna typ av forntida gravar
förekommer framförallt i Dalarna, Härjedalen
och Jämtland samt i Hälsingland, Medelpad
och Ångermanland. Några gravar finns även i
Lappland.
Hästudden i Transtrand
Vid
Hästudden
i
Transtrand
finns
fångstmarksgravar. I varje stensättning verkar
det vara mer än en individ. Både vapen, redskap
i järn, pärlor och smycken har fått följa de döda
i graven. Djurben av hund, häst, älg, får och get
har också fått följa med. Både män och kvinnor
begravdes på detta sätt vid Hästudden.
Fångstmarksgravarna återfinns i
områden som inte brukade jorden. Detta har
fått forskarna att fundera över vilka människor
som bodde och levde där. Ofta förekommer
fångstmarksgravarna i skog, nära en sjö och
i fjäll vilket en del forskare tolkar som att
gravarna är av samisk ursprung. Men det är
inte så enkelt att tolka gravarna. Det kan även
vara miljön som format en grupp människors
levnadsvillkor och så att säga påverkat
identiteten och kulturen till att skilja sig från
jordbruksområden där jorden var naturligt
bördig som förutsatte jordbruk.
Vilken etnicitet människorna hade

som begravde sina döda i fångstmarksgravar
anser många forskare som ointressant.
Istället ser man hur olika kulturer utvecklats
på grund av olika förutsättningar i närmiljön
och i naturen. Att leva i skogsbygder i karga
områden där jorden inte gick att bruka tvingade
människan till ett annat liv, men behöver inte
betyda att det var en annan etnisk folkgrupp.
Istället för jordbruk blev jakt och fiske viktigt
vilket också redskap och andra föremål i
gravarna berättar.
Det har även framförts en teori om
att de människor som jagade och fiskade i
området var där enbart tillfälligt för att skaffa
föda men egentligen var boende söderut och
jordbrukare. De skulle alltså vara någon form
av yrkesjägare som tidvis på året befann sig i
området.
Busjön i Äppelbo
Fångstmarksgravarna vid Busjön i Äppelbo är
ungefär 2000 år gamla. Här har människan
jagat och fiskat men verkar också ha haft
boskap. Vid denna tid började människan
att odla mer och mer. Så de människor som
begravdes vid Busjön kanske även hade
mindre jordbruk. Nu började också människan
tillverka vapen och redskap av järn istället för
i brons. Järnet var mycket hårdare och gjorde
vardagen lättare för människan i skog och
mark. Arkeologerna diskuterar om de som
ligger i fångstmarksgravarna hade kontakt med
de mer bördiga jordbruksbygderna söderut.
Hur var deras relation, inspirerades de av
varandra?
Förändringar
Vid 1100-500 f. Kr sker en förändring i hur
man begraver sina döda. Istället för att begrava
enskilda eller grupper av personer i gravarna blir
det nu stora bygdegravfält. Men inte i Dalarna
och Gävleborg. Här fortsätter det äldre sättet
att begrava människor i fångstmarksgravar,
på vissa ställen ända in till medeltid. Men för
cirka 2000 år sedan syns en ändring i hur
människan begraver sina döda även i Dalarna
och Gävleborg. Att gravarna ändrades har med
en ny tid att göra. Jordbruket sprids alltmer
och järnet blir en viktig del i ekonomin och får
ett högt materiellt värde.
Tisjön i Lima
Vid Tisjön i Lima finns fångstmarksgravar

vilka några har tidsbestämts till 22-214
e.Kr. Det vill säga för cirka 2000 år sedan.
Just Tisjön intresserar forskarna då här
finns många andra lämningar och spår av
människan. Här finns verktyg från stenåldern
och flintdolkfynd. Det forskarna vill ta reda på
är om det även har funnits boplatser i närheten
av fångstmarksgravarna och om de är samtida
med gravarna.
Fångstmarksgravar i Malung?
Redan på 700-talet var det stenhuggare i Östra
Utsjö kvarnstensbrott som högg kvarnstenar ur
berget. Men var bodde de? Och var begravde
de sina döda? Kan de ha använt sig av
fångstmarksgravar? Från Vendel- Vikingatid
finns ingen ännu upptäckt grav i Malung, men
rimligen borde de finnas flera gravar då vi
vet att människor fanns i området och högg
kvarnstenar ur berget. Om fångsmarksgravar
var de gravar som gjordes åt de döda kan de ha
växt över, eroderat bort eller bara försvunnit
när jorden odlats.
Om de funnits längs dalälvens strand
har de kanske trasats sönder av vind och vatten
men även av erosion. Kanske människor i äldre
tider tog stenarna och lade i husgrunden?
Men om fångstmarksgravarna fanns högre
upp i terrängen vid sjöar och längs älven går
de kanske att finna, om människan vid denna
tid anammade den seden vid begravningar i
bygden. Detta borde ju undersökas närmare.
Eller kan det ha varit så, som
vissa forskare hävdar, att Malung under
Vendel- och Vikingatid befolkades tillfälligt
av människor som jagade och fiskade och
högg kvarnstenar, men sedan reste tillbaka till
bördigare jordbruksbygder där de hade sina
fasta bostäder. Istället för att begrava sina döda
här, tog de med sig de döda till hembygden och
begravde dem där. Men år 1177 vet forskare och
historiker att Malung hade fast befolkning. Det
står att läsa i Kung Sverres krönika från tidigt
1200-tal som berättar hur kungen färdades
genom orten. BMD
Källor:
Wikipedia, Fångstmarksgrav .
Arkeologi i norr, 2017, Per H Ramqvist (red.).
Gravar i fångstmarken, 2016, Hanna
Johansson, Uppsala universitet.
Äldre gravar undersöks, Dalabygden 11 juli
2017, Mats Lindström.
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Gucku Johan Halvarsson
i stenbrottet öster om byn
Holarna utanför Malung.

Dagens “Kärrringtrappor”
i byn Holarna strax utanför
Malung.

Bildkälla: Dalademokraten
20 maj 1959.

Bildkälla: Jörgen Danielson
1999.

Gucku Johan högg i sten
Det går att läsa i Dalademokraten från 20
maj 1959 om Gucko Johan Halvarsson
och hans yrke som stenhuggare. Gucku
Johan arbetade i stenbrottet strax öster om
Holarna “Kärringtrapporna”. Stenbrottet går
att beskåda än idag. Här reser sig berget upp
ur jorden. Sandstenslagret är djupt och brett
och byborna arbetade tidvis i brottet för att få
sten till husgrunder, trädgårdsanläggningar
och annat.
Moderna trädgårdar
År 1959 när artikeln om Gucku Johan skrivs
verkar han vara den enda som arbetar i brottet.
Han verkar ha fullt upp med att hinna med att
bryta sten för trädgårdsanläggningar till olika
hushåll. Vid tiden var det populärt att anlägga
fina trädgårdar, förr odlades ju hela gårdens yta
upp med kål, potatis, kryddväxter och annat
ätbart som fruktträd och bärbuskar. Men nu
ville folk i bygden göra sina trädgårdar fina
och moderna. Det skulle vara stengångar och
stenbord och stora stenlagda verandor med
stentrapp. Så Gucku Johan arbetar mycket i
stenbrottet. Och att arbeta i stenbrott är farligt.
Gucku Johan har tur flera gånger
Vid flera tillfällen är det nära att Gucku Johan
får sätta livet till när han bryter sten. Vid ett
tillfälle, när han höll på med att klyva sten
längst ned i en grop, rasade en hel vägg ned
över honom. Gucku Johan hukade och hann
precis undan i gropen när stenväggen lade sig
över. Han kunde oskadd krypa fram och andas
ut. Efter den händelsen ville han inte arbeta
mer den dagen utan tog cykeln och cyklade
hem. Vid ett annat tillfälle när Gucku Johan
var i färd med att ta loss en stor stenhäll och
stod ovanför på hällen, gav det lås som höll
fast hällen vika och han föll handlöst ned fem
meter i brottet med huvudet före. Det gick inte
så bra. Gucku Johan slog sig rejält och höll på
att svimma. Han såg stjärnor och var ordentligt
vimmelkantig. Han tog sig lite vatten och satte
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sig på cykeln. Färden hem blev en aning vinglig.
Men väl hemma blev han omplåstrad och
omhändertagen och repade sig så småningom.
Men efter den händelsen tog han det lite
lugnare.

Huggit i 27 år
När artikeln skrevs 1959 hade Gucku Johan
arbetat i stenbrottet i 27 år. Han hade arbetat i
brottet sedan 1932 och var 1959 65 år gammal
och arbetade fortfarande med att hugga i
sten. Han var stark, enligt artikeln klöv han
stenblock som en annan klöv vedträn. Gucku
Johan visste precis hur han skulle hugga och
var han skulle hitta det bästa materialet. Under
sina år som stenhuggare har han huggit sig
in 35 meter i berget. Det är många kilo sten
som han levererat genom åren. Enligt artikeln
kommer Gucku Johan att fortsätta många år till
som stenhuggare då stenarna är så attraktiva
för befolkningen i bygden. Nybyggnation och
trädgårdsanläggningarna blir bara fler och fler
och många vill ha den fina sandstenen i sina
trädgårdar. Bit för bit hugger Gucku Johan
sig in i berget och ser hur berget långsamt
försvinner i och med hans ivriga huggande.
Forsmans Olle berättade
År 1999 intervjuade Jörgen Danielson
Forsmans Olle, geolog och allvetare, om
“Kärringtrapporna”. Forsmans Olle berättade
då att stenhuggningen i stenbrottet var aktivt
till 1950-talet, så Gucku Johan höll nog inte
på många år efter det att artikeln skrevs.
Forsmans Olle berättade vidare att när en
fontän planerades i Malung vid gågatan var han
vid stenbrottet och letade lämpliga “vågiga”
stenar. Till slut blev det dock en annan sten från
annan plats till fontänen. I stenbrottet finns
även åder med lersten, en mycket finare och
porös sten som lätt smulas sönder. Sandstenen
i “Kärringtrapporna är av jotnisk ålder, det vill
säga 1400 miljoner år gammal. BMD

Forsmans Olle visar på ådern av lersten som
lätt smulas sönder. Ådern syns tydligt mellan
sandstensblocken.

Stenbrottet strax öster om byn Holarna i
Malung, i folkmun kallad “Kärringtrapporna”.
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Milsten som återfinns vid Vallmogården i Vallerås norr om
Malung. År 1856 högg Magnil
Mats Jansson, kallad Magnil
Mårten, milstenen. Magnil
Mårten kom från byn Böle i
Malungs socken. Han var en
erfaren stenhuggare. Han har
gått till historien som den siste
kvarnstenshuggaren i Östra
Utsjö kvarnstensbrott.
Foto av Eskil Olsson.

Milstenen, föregångare till vägmärken
Före 1800-talet kunde man vid resor förflytta
sig på två sätt, till fots eller med hjälp av häst.
Hotell eller andra övernattningsställen var det
stor brist på, så som resenär var man tvungen
att tigga sig till nattlogi hos någon välvillig
bonde eller sova under bar himmel. Vissa
tavernor längs de större vägstråken fanns sedan
1300-1400-talet, särskilt efter pilgrimslederna.
Men oftast fanns varken mat eller logi att tillgå.
Gästgiveriordningen
Men 1649 kom “Gästgivar-ordningen” som
befriade bönder från friskjuts (att låna ut hästar
och droskor) och att härbärgera oväntade
gäster. Nu ändrades också hur man såg på hur
lång en mil var. Innan hade man mätt efter hur
lång tid det tog att ta sig en sträcka, nu skulle
man använda en enhetlig mil över hela landet.
Gästgiveri och skjutshåll skulle finnas över hela
landet med endast en och en halv mil till två
mils avstånd mellan sig. Här skulle resanden
ha tillgång till nya pigga hästar, de trötta
hästarna skulle tas om hand och utfordras.
Även människor skulle ha mat och tillgång till
övernattning.
Milstenar i hela landet
Under 1700-talet tillkom regler för hur
detta skulle gå till. Bland annat fick man inte
rida hästarna för hårt, då många bönder
(som hade gästgiverierna) även
använde
hästarna i jordbruket. I samband med denna
“Gästgiveriordning” var man tvungen att få
fram avstånd till nästa gästgiveri på ett bra och
informativt sätt. Det är nu milstenarna börjar
sättas ut i bygderna runt om i Sverige. Man var
ju tvungen som resenär veta när man kunde
byta sin trötta häst, eller få ett efterlängtat mål
mat.
Reseersättningar
Men det egentliga syftet med milstenarna
var att få underlag för att kunna beräkna
reseersättningar. Vägarnas mätning utgick från

Stockholms slott och milstolparna var försedda
med kunglig krona och monogram, miltalet
som var 1 mil, 1/2 mil eller 1/4 mil. Ibland
finns landshövdingens namn med, samt årtalet.
Det var bönderna i socknen som tillverkade
milstenarna som kunde vara av järn, sten
eller trä. Bönderna var måttligt intresserade
av att underhålla och förnya milstenarna,
medan landshövdingarna var mer angelägna
då deras namn ofta fanns med och blev som ett
minnesmärke över deras person. Många gånger
uppstod tvister i samband med milstensprojekt
mellan bönderna och makten. En av de äldsta
milstenarna i Sverige finns i Vika utanför Falun.
Den stenen är från 1652.
Stenhuggare i Malung högg milstenar
Magnil Mårten var en av de bönder i
Malungs socken som tillverkade milstenar.
Stenbrott fanns det ju gott om i trakten.
Både kvarnstensbrottet i Östra Utsjö och
även Byråsens kvarnstensbrott och Gärdås
kvarnstensbrott. Magnil Mårten var van
stenhuggare då han högg kvarnstenar i
Östra Utsjö stenbrott. Att han även gjorde
milstenar föll sig nog bara naturligt. Det var
landshövdingen som såg till att de nödvändiga
milstenarna blev huggna av bönder. Milstenarna
visar den gamla svenska milen som var 10 689
meter lång. År 1878 kom metersystemet och
då blev milstenarna onödiga och bortglömda.
Mer om Magnil Mårten finns att läsa på
Quarnstensgrufvans vänners hemsida
där
Eskil Olsson har skrivit en artikel om sin
förfader. www.quarnstensgrufvansvanner.se/
material BMD
Källor:
Wikipedia (milstenar)
Bohuslänningen 3 oktober 2009
Eskil Olsson, Malungs sista kvarnbergsgubbar

Milsten vid Lugnet, cirka sju kilometer söder
om Malung. Även denna gjord av Magnil
Mårten från Böle by i Malung vid 1850-talet.
Foto av Eskil Olsson.
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Jättinnan Sekiel träffas av blixten i
Persnäs. Var det så här Middagsbergs-Ragnhild såg ut?
Illustration av V. Andrén ur Svenska folksägner (1882)

Middagsbergs-Ragnhild
Olof Hampus skrev i januari 1968 en
artikel om Middagsbergs-Ragnhild i Mora
Tidning. Middagsberget som finns söder om
Östra och Västra Utsjö i Malung har i långa
tider varit föremål för allsköns vidskepelse. Här
har historier, sägner och skrock berättats från
generation till generation. Olof Hampus blev
nyfiken på denna berättartradition och så här
kan man läsa ur artikeln:
“Vid bergets fot ligger i nordostlig riktning
Utsjövala med dess kvarn och såg samt
i nordväst Vallsjöselens fäbod. Mellan
Vallsjöselen och Utsjövala rinner från Vallsjön
en mindre å eller större bäck, benämnd ‘Vala’.
Efter Vala har funnits 11 skvaltkvarnar och
3 husbehovssågar. Kvarnarna hade följande
namn:
Mångsmasskvarn,
Mellankvarn,
Tomaskvarn,
Grimsåkerkvarn,
Ånkvarn,
Lyckekvarn, Stora Renkvarn, Lilla Renkvarn,
Brändkvarn och ytterliggare en kvarn med
okänt namn. Av husbehovssågarna låg
Tällbysågen nära Vallsjödammen, Bölsbysågen
vid sågplatsen mellan Middagsbergets fot och
Utsjövala, samt den tredje sågen vid Utsjövala.
Efter de gamla skvaltorna kan ännu rester
skönjas.
Vid Utsjövala har intill våra dagar
mera rationellt drivits Utsjövallens såg och
kvarn, en legokvarn för bygdens behov. Där
finns också en elektrisk kraftstation med tub
från lugnvattnet Rännkvännfloin. Elektrisk
energi tillvaratages alltså där. Sågen kan
därmed drivas elektriskt. Den gamla idyllen
vid Utsjövala har givetvis efterhand förstörts
allteftersom de gamla byggnaderna rasat för att
lämna plats för modern drift. Förr var platsen
livligt eftersökt av konstnärer, som där fick
goda motiv att efterbilda. Vid de nu nämnda
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trakterna har säkert själva landskapsbilden
fordomdags under vidskepelsens tid varit
särskilt inbjudande såsom säte för jättar, vättar
och annat trolltyg. Ännu så sent som under
min skoltid vet jag att folk berättade om den
s.k. vättestenen på Bjestomten i Grimsåker.
Sägen om denna sten var de, att en jätte i
Middagsberget, benämnd MiddagsbergetsRaggi, fått se kyrkan vid Västerdalälvens
strand. När kyrkklockorna ringde blev jätten så
arg, att han tog en sten “stor som ett hus” och
kastade den mot kyrkan.
Men jätten var till åldern kommen
och missade sitt mål, varvid stenen föll ned på
Bjestomten, den sedan legat och varit ett tillhåll
för vättar. Dessa gav sig ibland ut på vandring
och besökte olika gårdar. Till de gårdar, som
vättarna tyckte om, drog man med sig saker.
Från de gårdar, som man ogillade, tog man med
sig föremål. Varianter av sägner om jättar, som
kastade sten mot kyrkor, finns både i Malung
och andra socknar. Gemensamt för dem alla
är, att jättarna aldrig tyckte om krykklockornas
klang - ‘den signade malmen’.
Mest bekant är emellertid de många
sägnerna om ‘Middagsbergets-Ragnhild’, en
dotter till jätten Middagsbergets-Raggi. Hon
höll givetvis till i Middagsberget men även vid
Vallsjöselen och framförallt bland de många
skvaltorna och sågarna vid Vala. Skogsfrun
Middagsbergs-Ragnhild var alltid vänlig och
hjälpsam: ibland stannade hon själv kvarnen
då något var på tok, annars väckte hon
mjölnargubben, när “trögelpinnen” gått av.
“Trögla” är lådan under kvarnbingen. Forslund
säger i sin Dalälvsbok, att ‘många har sett henne,
hon var förtrollande vacker, visade sig i olika
skepnader, men var vanligen klädd i den gamla
sockendräkten’. För att utröna om sägnerna

rörande ‘Middagsbergets-Ragnhild’ och annan
vidskepelse ännu lever kvar har jag sommaren
1967 intervjuat en del äldre, minnesgoda
malungsbor. Det visade sig att dessa sagesmän
ganska långt in på 1900-talet kommit i kontakt
med numera avlidna malungsbor, som fullt
och fast trott på sina ‘sammanträffanden’ med
Ragnhild och andra övernaturliga väsen. Några
av dessa upplevelser återger jag.
En midsommarhelg någon gång i
slutet på 1800-talet vistades en bonde från Böle
med sin 13-åriga son vid kvarnen i Utsjövala
för att mala säd. Fadern var s.k ‘kvarnfut’ eller
kvarnfogde, som förestod kvarnen, bestämde
turordning och tidpunkt för malning och hade
hand om nyckeln till kvarnen. Fadern gick ut
på natten och fyllde på mera säd i kvarnen.
Pojken låg ensam i kvarnkammaren. Han hade
väl slumrat till litet men plötsligt vaknat av
att han inne i rummet tydligen sett en flicka
i pojkens ålder. Flickan hade haft ‘spetsar
på underklänningen’. Pojken tyckte först att
flickgestalten var en för honom känd person
från en familj Vikner.
Flickan gick tvärs över golvet i
kvarnkammaren och sprang ut. Pojken steg
genast upp, sprang också ut och letade efter
flickan, som plötsligt syntes på kvarnhustaket
och försvann ur han åsyn. - Det var naturligvis
Middagsbergets-Ranghild som uppenbarat
sig, och pojken sade också detta till fadern,
som inte ville tro på historien utan genmälde:
‘Du ska ej talö tok pöjtju* (du ska inte tala tok,
pojke). En annan bonde från Böle hade för
många år sedan sett Ragnhild vid Vallsjöselen.
Ragnhild var då ‘gammal och klädd i gultröja’
en vardagsdräckt som förr kom till användning.
Två grimsåkersbor höll under skogsarbetet till
i trakten av Middagsbergstjärn. De bodde i en
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Övernaturliga väsen.
John Bauer har med sina
illustrationer mer än någon
annan format vår bild
av sagovärldens figurer.
Prinsessan och trollen
(1913).
BRIDGEMAN ART LIBRARY/IBL

koja där. Min sagesman som var ung på den
tiden och deltog i skogsarbetet, hade under
kvällarna lyssnat på sina äldre kamrater,
som berättat om Ragnhild och sagt att hon
uppenbarat sig ‘bland kohopar’ som gått på
bete. Ibland skulle Ragnhild med sina kor ha
‘buffrat till Persjöberget’.
Nissjersgubben
var
sent
en
lördagskväll tillsammans med Bondpägubben
vid Bölsbysågen nära Middagsbergets fot. Den
förstnämnde hade yttrat, att ‘det går aldrig
väl att hålla på så här sent på lödagskvällen’.
I samma ögonblick hade en stör kommit
flytande i vattenrännan in mot skovelhjulet,
vars skovlar sedan förstördes, så att de fått
lov att sluta arbetet. En hämnd av trollen,
sades det. Samma Bondpägubbe hade legat vid
kvarnbyggnaden vid Vala och väckts av ropen
‘Jonas , Jonas, trögla går i tomma.’ Yrvaken såg
gubben Middagsberg-Ragnhild i vacker skrud
komma in i kvarnstugan, åtföljd av tärnor. Både
Ragnhild och hennes följe hade dock snabbt
försvunnit. Bondpägubben hade gått upp och
sett att kvarnen var tom från säd.
Det var alltså hög tid för påfyllning av
säd. Åter hade Ragnhild uppenbarat sig i rätta
ögonblicket för att väcka mjölnarn och varsko,
att kvarnen ‘gott i tomma.’
Om Ragnhild och annat mystiskt
vid Middagsberget och dess omgivningar har
de gamla många upplevelser. Det är givet att
skrock och vidskepelse förekom även på andra
platser i socknen, inte minst vid fäbodarna,
där bl.a. ‘trollkor’ ofta visade sig. Av fäbodarna
var särskilt Kuln och Tranuberget utsatta.
Tranuberget låg ganska nära vägen eller
rättare sagt stigen till Värmland och många
vandringsmän, bl.a. Grimsmyrheden och Böle,
grasserade trollen särskilt mycket i de s.k.
‘helveteshusen’. Till slut fick man för trollens
skull lov att flytta därifrån, säger min sagesman.
Fäboden vid Tranuberget lades ner 1924.
Men
mest
dominerande
i
folkfantasien tycks dock MiddagsbergsRagnhild ha varit. I Svenska Turistföreningens
årsskrifter i slutet av 1800-talet har jag i
en artikel funnit att turister, som färdades
‘rodd- och vandringsturen’ från Malung via

Kappsjöarna till Geijersholm och Värmland,
vid passerandet av den gamla numera nedlagda
järnvägslinjen
Utsjö-Skepphussjön
nära
Middagsbergets fot inte borde försumma
att från ortsborna ‘höra sägnerna om
Middagsbergs-Ragnhild.’
Nu är det emellertid länge sedan
Middagsbergs-Ragnhild visade sig och ingen
vet väl egentligen var hon tagit vägen...”

kulturer där tradition och miljö spelar stor roll.
När sedan Sverige under 1800-talet långsamt
industrialiseras blir landet mer enhetligt med
lagar och regler som ska gälla alla. BMD

Så skrev Olof Hampus 1968 om hur
det varit för länge sedan. Idag har vi nog svårt
att förstå hur gårdagens människor kunde
tro på troll och jättar och andra väsen. Men
hur annars skulle de förklara sådant som de
inte visste hur hände? Deras liv var närmare
naturen än hur vi lever idag. De arbetade eller
jagade i skogen, arbetade på åkern och malde
sina sädeskorn i kvarnen. De fiskade i sjöar
och i älven och gick långa sträckor för att fina
bär till sig själva och bra betesmarker till sina
djur. Naturligtvis inträffade saker som ingen
kunde förklara, men som många ändå ville ha
en förklaring till.
Folktron grundar sig i hur människor
skulle vara mot varandra. Sägner och
berättelser är många gånger moraliska historier
med uppfostran och en lärdom i berättelsens
slut. I det gamla bondesamhället var folktron
ett slags rättesnöre att förhålla sig till. Gjorde
man si eller så fick man vara medveten om
att vissa saker kunde hända. Man kan dela in
folktron i tre olika grupper; 1. folkmedicin, 2.
att göra vissa saker för att främja personlig
lycka, 3. berättelser och historier som syftar
till att upprätthålla samhällets normer och
värderingar.
Innan landet fick en gemensam syn
på normer och värderingar, hur man skulle
uppföra sig mot varandra och mot andra,
fanns folktron som ett kitt som höll ihop en
bygd, något att förhålla sig till och att se till
att alla andra gjorde det också. De var som
oskrivna lagar och regler som gick från mun
till mun, ända in i våra dagar. Därför har ju
också folktron varierat från bygd till bygd,
på grund av skilda ekonomiska möjligheter
när det gäller naturresurser, och även skilda

Nationalencyklopedin, sökord
augusti 2019. www.ne.se

Källor:
Olof Hampus, Middagsbergs-Ragnhild väckte
mjölnaren , då kvarn gick tom. Mora Tidning.
15 januari 1968.
Folktro.
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Gammalt vykort som visar byn Grimsåker i
Malungs socken cirka 1900. I bakgrunden ses
Middagsbergets branta kam. Människorna
arbetar på åkern.
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Kanske värjan som hittades i Ulvsliden strax
väster om Malungsfors ser ut så här? Ett besök
på Nordiska museet kan ge klartecken.
Bild från Nordiska museet hemsida

Sista sidan - Den okända värjan i Fors

Året är 1881 och på Nordiska museet i
Stockholm noterar man en gåva. Det är
en värja som Bud Erik Olsson i Vinäs kommer
med. Värjan har från början hittats av Perjos
Olof Halfvarsson från Västra Fors i Malung.
Perjos Olof Halfvarsson fann värjan vid
Ulvslidens fäbodar strax väster om Västra Fors.
Så här kan man läsa i den huvudliggare där
fyndet fördes in:
Värja fr. Malungs sn. Från Västar Fors, ‘som
är hittad i ett fäbuställe Ulfsliden’. G[åva].
af hem.eg. [hemmansägare] Perjus Olof
Halfvarsson i Västra Fors Malugn. Ss [såsom]
30.563 [=gåva genom Bud Erik Olsson i Vinäs,
‘Alla i denna sändning citerade uppgifter
äro tagna från ombudets [Bud Erik Olsson]
förteckning.”]

Många frågetecken kring värjan
Hur värjan hamnat vid Ulvslidens fäbodar och
vem som burit den är höljt i dunkel. Det framgår
inte heller hur gammal värjan kan tänkas vara.
Nordiska museet idag har inget foto på värjan,
den bild som visas ovan är alltså inte den värja
som skänktes av Perjos Olof Halfvarsson, utan
visar hur den kanske ser ut. Värjan har nummer
NM.0030615 på digitalmuseum.se. Där går
inte mycket att läsa om värjan. Informationen
är knapphändig. Men kanhända den går att se
om man har vägarna förbi till Nordiska museet
i Stockholm.
Värjan och dess användning
Värja blev allt vanligare i Sverige under
1600-talet, särskilt bland beridna soldater.
Under Karl den XI:s tid, under senare delen
av 1600-talet, massproducerades så kallade
soldatvärjor, som användes i kriget mot bland
annat Danmark. Under 1680-talet utrustades
alla svenska regementen med värjor. Det blev
liksom en trend inom det svenska försvaret.
Värjan användes både av befäl som manskap.
Värjorna kunde se lite olika ut, det fanns en
drabant- och en kavallerivärja, men även
kommender- och paradvärjor. Redan under
1700-talet började värjorna trängas undan av
de europeiska sablarna. Karolinerna (svenska
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soldater under kungarna Karl XI och Karl XII)
under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal bar värja
till sin typiska blå uniform. Värjan användes
flitigt av soldater i det trettioåriga kriget. Kan
det ha varit en karoliner som gick förbi med sin
trupp och tappade värjan i Ulvsliden?

1800-talet och värjans användning
Värjan fick allt mindre betydelse som försvarsoch anfallsvapen under 1800-talet. Istället
blev värjan en prydnad och symbol till och för
tjänstemännens uniformer, så kallad dräktvärja.
Var det en sådan värja som hittades i Ulvsliden,
en dräktvärja? Kanske värjan hamnat där i och
med byteshandel? En kvarnsten mot en värja?
Värjans historia
Själva vapentypen går att spåra till medeltidens
längre svärd. Värjan var smidigare än svärdet
som ofta var mycket tungt och klumpigt. I
Europa började värjan användas inom rytteriet
redan på 1500-talet. Med värjan blev ryttaren
eller fotsoldaten snabbare och rörligare än
med ett svärd. Man prioriterade helt enkelt
smidighet framför tyngd och styrka. Med tiden
utvecklades värjan och vissa extrema varianter
togs fram, såsom duellvärjor som man kallade
rapirer, eller huggvärjor som var bredare och
hade en tyngre klinga som ofta användes av
legoknektar.

Frågorna blir fler
Frågorna kring värjan som hittades vid
Ulvsliden strax väster om Malungsfors är ännu
olösta. I dagsläget finns ingen bild på värjan,
och inget årtal. Vet du mer om värjan som
Perjos Olof Halfvarsson hittade vid sin fäbod?
Hör i så fall av dig så gåtan får en lösning. BMD
Källor:
Wikipedia
www.sfhm.se/
www.ne.se

Värja från 1600-talet tillverkad i Tyskland med komplicerat bygelfäste. Bild från statens försvarshistoriska
museum.

