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för att nå ut med ett historiskt arv. 
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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 som har 
anknytning till kvarnstenshistorien i 
bygden, eller andra texter om Malung? 
Maila i såfall  bente@delta.se, eller ring 
070-207 88 28. 

Kika gärna in på föreningens hemsida 
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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. 

Längs Forsvägen på västra sidan om Västerdalälven i Malung finns ett område som förr var av stor betydelse för 
byarna Jägra och Idbäck. Hit åkte  bönderna för att mala sin säd. Fyra skvaltkvarnar står kvar än idag längs Örar-
bäcken. Området är klassat som riksintresse. Pengar har fåtts av Länsstyrelsen i Dalarna för att renovera kvarnar 
och röja sly samt att ta fram en hemsida och broschyr. 

INNEHÅLL nr 3, 2020

Att fira jul förr  2

Fyra kulturmiljöer 3

Järnbruket vid  
Femtåfors   5

Sista sidan - Elis Svensson 
berättar om ett glömt yrke 
- kvarnstenshuggare 7

Nykvarn vid kvarnarna längs Örarbäcken som rinner 
mellan byarna Jägra och Idbäck. Här finns fyra kvar-
nar kvar. Området är klassat som riksintresse.  Bilden 
är från hösten 2020. 

Kvarnstenshuggning

Gamla yrken som inte finns längre är bland 
annat kvarnstenshuggare. Idag är det stora 
stålvalsar i kvarnarna. Men en gång i tiden 
var kvarnstenshuggning något som var en 
del i en bondes vardag i Malung, efter att 
skörden bärgats. Huggningen pågick fram 
till våren. På flera ställen i Sverige finns 
kvarnstensbrott. Kvalitén varierade och även 
hur stort brottet var. Kvarnstensbrottet i 
Östra Utsjö är ett av Nordeuropas största 
med sina 1700 meter. Det är Malungs första 
industri som varade i över tusen år. 
 Kvarnstenarna sattes i små 
vattenkvarnar, så kallade skvaltkvarnar. 
Längs Örarbäcken norr om Idbäck i Malung 
finns fyra skvaltkvarnar där stenar från 
kvarnstensbrottet i Malung återfinns i 
kvarnarna. Kvarnarna längs Örarbäcken var 
från början fem, idag återstår fyra stycken. 
Varje kvarn har en egen vattenfåra dragen 
till sig så att de kunde köras självständigt 
eller samtidigt. I detta nyhetsbrev kan 
du läsa om kvarnarna längs Örarbäcken, 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö och Malungs 
gammelgård. I förra numret kunde du ta del 
av Hallsjökvarns historia. Tillsammans bildar 
de här fyra platserna “Fyra kulturmiljöer” 
som föreningarna vill göra publika.
 Det är inte helt lätt att göra 
kulturmiljöer publika, det krävs tid och 
pengar. Länsstyrelsen gav bidrag för att göra 
en broschyr och hemsida för att få ut “Fyra 
kulturmiljöer”, ett projekt som nu är klart. 
Broschyren är tryckt och ska ut till turistbolag 
och bibliotek och andra ställen där turister 
rör sig. Föreningarna som samarbetar kallar 
sig “Kulturen i Malung”. 
 I detta nummer kan du även ta del 
av den spännande läsningen om järnbruket 
vid Femtåfors. En helt otrolig historia som 
går tillbaka till 1700-talet och bönderna i 
bygden som hade visioner om en jättestor 
hammare för att förädla järnmalm. Mitt i 
skogen bygdes ett järnbruk med hammare 
och bönder från både Lima, Malung och 
Äppelbo var inblandade i produktionen och 
försäljningen. 
 Hur firades jul förr egentligen? Det 
får du också veta i detta nyhetsbrev. 

Trevlig läsning! 

       Bente Mellquist Danielson
              Bente Mellquist Danielson, redaktör



Av Bente Mellquist Danielson

På 1800-talet firade man julen med mycket 
mat. Maten bestod av lutfisk, fläsk, mjukt 
bröd och gröt med en stor smörklick i. 
Man drack hembryggt öl och barnen drack 
enbärsdricka. Hösten och särskilt december 
månad var mörk och lång. Det kan vara 
svårt för oss i dag att förstå hur helt svart det 
kunde se ut utanför dörren och hur mörkt 
det även var inomhus under den mörka 
årstiden. Det lilla ljus som fanns inomhus 
kom från eldhärden och från tjärvedsstickor. 
Stearinljus var dyrt och fanns verkligen inte 
i alla hushåll. Man gjorde talgljus från talg 
som blev av höstens slakt, så hade man tur 
kunde man plocka fram talgljus eller ännu 
hellre ljus av bivax på julafton. 
 Man såg fram emot julen då man 
fick en längre ledighet. På 1700-1800-talet 
var det ofta lite festligheter kring jul. 
Men inga julklappar eller julgran. Den 9 
december lades lutfisken i blöt och på Lucia 
den 13 december slaktades grisen och man 
tog reda på både fläsket och blodet. Man tog 
även tillvara grisfötterna och grishuvudet. 
Allt skulle förtäras. Av blodet gjorde man 
blodpudding, blodbröd och blodpannkaka, 
det var typiska julrätter. På golvet lade man 
rikligt med halm för att påminna om Jesu 

födelse i ett stall men även för att hålla kylan 
borta från golvet. Julgröten åt hela familjen 
med drängar och pigor tillsammans ur en 
stor gryta. Skinkan serverades helst kokt 
och ofta i mindre bitar. Istället för gris 
kunde det förekomma nöt- eller fårkött. 
Ibland kunde även gädda eller sik finnas 
på julbordet. Man tager det man haver. 
Däremot serverades inte köttbullar. 
 Det mjuka brödet var mycket 
populärt vid jul. Brödet garnerades och 
staplades i högar. De formades som 
solkors och andra figurer. Idag påminner 
lussekatterna om oss hur brödet vid jul på 
1700-1800-talet såg ut. Men saffransbröd 
fanns inte hos allmogen, det var alldeles 
för dyrt. Istället var smöret statussymbol. 
Mycket smör visade att man hade många 
kor och var rik och välbärgad. I smöret 
stack man gärna ett ljus så det lyste som 
guld och visade gästerna hur mycket smör 
man hade. Vid jul kunde en hel månads 
mjölkproduktion gå åt. 
 Ofta stod julbordet dukat i flera 
dagar. Man trodde att de döda kom tillbaka 
och lät maten stå framme så de kunde ta för 
sig. Även sängplatser ordnades för de döda 
så de kunde vila sig. För att inte de onda 
andarna eller onda döda skulle komma in i 

huset lade man gran- eller enris på golvet så 
de döda skulle sticka sig och gå ut igen. Man 
gjorde även halmkors som skulle skydda 
julbordet och julölen från troll och andra 
varelser. Inför julen badade man. Att bada 
gjordes två gånger om året, och på julafton 
var det dags. Att bada för ofta var inte bra, 
då tog man bort skyddet ansåg man.  
 Något som var väldigt viktigt 
under julen var ölen. Det var viktigare att 
ha en kvinna som bryggde god öl än en som 
var vacker. Under julen lektes lekar som 
fingerkrok och rövkrok, lekar som säkert 
ingen idag leker vid jul, eller någonsin. 
Istället för julklappar kunde man ”klappa” 
på någons dörr och kasta in ett vedträ och 
smita snabbt därifrån. På vedträt surrade 
man fast en dikt som var lite småelak. 
Själva julafton var lugn i stugorna. Efter 
julmåltiden läste man ur bibeln och sedan 
var det dags att lägga sig tidigt eftersom 
julottan väntade nästa morgon.   
 Men annandagen var vildare, då 
klädde folk ut sig, en del till stjärngossar, 
och red till häst och gick runt bland gårdarna 
och tiggde och härjade. Här är grunden till 
luciatraditionerna vi har idag.

Källa: Så firade vi jul på 1800-talet.  
Allehanda.se, 22/12 2013.
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Att fira jul förr
Julotta i Äppelbo, Dalarna, 1858. Oljemålning av Josef Wilhelm Wallander (1821–1888). Digitalmuseum.se.



Fyra föreningar, fyra kulturmiljöer. 
Det är Malungs hembygdsförening, 
kvarnarna i Jägra/Idbäck,  
Quarnstensgrufvans vänner och 
Mobyarnas byalag som tillsammans 
under namnet “Kulturen i Malung vill 
göra platserna publika för allmänhet 
och turister. Kvarnarna i Jägra/Idbäck 
som finns längs Örarbäcken har fått nya 
informationsskyltar och även kvarnarna 
har renoverats och blivit mer tillgängliga 
för besökare. 

Kvarnarna längs Örarbäcken
De personer som på 1600-talet använde 
kvarnarna var Byril Bondesson, Jöns 
Isaksson, Oluf Ersson för att nämna några. 
Vid denna tid fanns endast totalt tolv 
hushåll i Jägra och Idbäck. Tolv gårdar 
som delade på fem kvarnar. Kvarnarna 
var en stor angelägenhet för bönderna. I 
Malungs socknen på 1600-talet fanns 73 
stycken skvaltkvarnar. Det var noggrant 
med hur mycket var och en malde. Det var 
så att säga ”först till kvarn”. 
 Det var få som var skrivkunniga. 
För att hålla ordning på sådant som var 
viktigt användes en kvarnkavle eller 
kvarnsticka. En sorts anteckningsbok av 
trä. En kvarn som hade sex delägare var 
kavlen sexsidig. Om delägarna var åtta 
var den åttsidig. Varje delägare hade sin 
“sida” med bomärket inristat. För varje 

malningstimme gjordes ett streck. När 
malningsåret var slut kunde man summera 
malningstimmarna och ersättningen 
skulle erläggas till kvarnfogden. När det 
blev nytt malningsår skar man bort förra 
årets streck. 
 På 1800-talet började alltfler lära 
sig läsa och skriva i och med folkskolan 
1842. Härifrån finns skriftliga dokument 
som berättar om när kvarnarna användes, 
hur ofta det maldes, vad som maldes, rep-
arationer, vilka som var delägare och my-
cket annat. Dokumenten berättar om hur 
dåtidens människor tänkte och utvecklade 
det mekaniska. På 1900-talet fanns längs 
Örarbäcken även två strömsågar och en 
pärthyvel. Pärt användes till takbeläggn-
ing. 
 Förutom kvarnarna så finns två 
torkplåtar. Sädeskorna måste vara helt 
torra innan de maldes. Var de inte det så 
blev det en gegga runt stenarna som blev 
smetig och helt oanvändbar. Man lade 
sädeskornen på stor järnplåt och eldade 
inunder. Det var viktigt att hela tiden 
röra på kornen så de inte brändes. Här 
stod mjölnaren och ”krattade” kornen 
på plåten. Det tog inte lång tid förrän de 
var helt torra och kunde malas i kvar-
nen till mjöl. Det var främst havre, korn 
och råg som maldes. Havre maldes fram-
förallt grovt och användes som djurfod-
er, så kallad gröpe, medan korn och råg 

maldes till mjöl åt människorna. Bäcken 
som kvarnarna ligger vid rinner ut från 
Örartjärn ett par kilometer söderut. När 
kvarnarna var aktiva fanns en damm vid 
tjärnen som kunde stängas till. Det blev 
då en vattenreservoar, en hålldamm. När 
dammen var fylld räckte det till tre veck-
ors malning i kvarnarna.
  En damm måste ha en dam-
mvaktare. Det hade även dammen vid 
Örartjärn. Dammvaktaren fick 75 öre per 
kvarn och år (1897-1910). År 1939 var ar-
vodet som dammvakt tre kronor per kvarn 
och år. Efter detta år behövdes ingen dam-
mvakt då malningen slutade i kvarnarna. 
Nu köpte man sitt mjöl i påse i butik. 

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö
Det är en hisnande tanke att människan 
under sen järnålder sålde kvarnstenar 
från Malung till orter långt ner i Mälar-
dalen och ännu längre bort. Detta tillsam-
mans med järnprodukter och pälsskinn. 
Fraktbåtar utgick från Siljan och vidare 
längs åar och vattendrag som idag är 
borta på grund av landhöjningen. Vägar 
fanns inte. Varor fraktades vintertid över 
frusna myrar och isiga sjöar eller sommar-
tid på vatten. Kvarnstenar från Malung 
höll god kvalité. Sandsten med inslag av 
kvartskorn var en ypperlig blandning för 
kvarnstentillverkning. I brottet höggs 
både mindre handkvarnstenar och större 
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Torkplåt vid Örarbäcken 
i Jägra/Idbäck. Här finns 
fyra skvaltkvarnar som är 
av riksintresse. 

Fyra kulturmiljöer
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stenar till vattenkvarnar. Människan var 
uppfinningsrik. De små vattenkvarnarna 
”skvaltkvarnar” byggdes längs de mindre 
vattendragen i bygden.  
 I brottet arbetade inte bara sten-
huggare utan även smeder och kolare. 
Smeder behövdes för att vässa verkty-
gen som hela tiden slets ned mot berget. 
Kolare gjorde kol i liggmilor som var en 
variant till de stående milorna. Här lades 
de långa vedträna ned och fick långsamt 
brinna till kol. I Malung finns flera kvar-
nstensbrott, varav det allra största är 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Men även 
på västra sidan om älven finns Byråsens 
kvarnstensbrott och Gärdås kvarnstens-
brott.
 Kvarnstensbrottet är en plats där 
skogen idag återtagit marken. Här fanns 
förr inga träd alls. Det var ett stenbrott 
med skrotstenshögar, eldar, slingriga sti-
gar och vägar där människan drog kärror 
med skrotsten bort från gruvorna. Skogen 
är idag tät i södra delen. Här finns känslig 
flora som kräver speciell miljö. Tickor på 
gamla trädstammar och blommor som 
trivs i den fuktiga miljön som kommer 
från de vattenfyllda gruvhålen. Vattnet 
är grönt som smaragd och glimmar av löv 
och alger. 

Malungs gammelgård
Malungs hembygdsförening bildades 
1919. Försök gjordes att köpa en äldre 
komplett gård. Då detta misslyckades in-
riktades arbetet på att finna en lämplig 

plats att anlägga en hembygdsgård på. 
År 1922 förvärvades en del mark i byn 
Holarna på den s.k. Hundholen. Platsen 
upptogs vid storskiftet som allmänt un-
dantag för grustäkt och området överläm-
nades som gåva av Malungs kommun och 
Stora Kopparberg AB.
 Ett omfattande arbete fick läggas 
ner på att göra i ordning den söndergrä-
vda tomten. Befolkningen i de närmaste 
byarna och medlemmar i Malungs Idrotts-
förening samlades kvällstid med spadar 
och spett för att jämna till marken där hu-
sen skulle stå. Tomten utökades 1963 då 
marken i söder samt den s.k. Klängstugan 
skänktes av Korsnäsbolaget. Vid samma 
tidpunkt inköptes mark norrut.
 År 1922 uppfördes de första 
byggnaderna och 1932 invigdes gården. 
Målet var att illustrera hur en storbonde-
gård under 1600- och 1700-talen kunde se 
ut i Malung. 
 Föreningen har efterhand satt 
upp flera hus. En samling byggnader av 
olika åldrar har satts upp norr om den 
kringbyggda gården. Dessutom finns i 
föreningens ägo byggnader ute i byarna, 
såsom skvaltkvarnar, båthus och loft-
byggnader. Totalt ett trettiotal byggnader 
varav hälften återfinns på Hundholen. I 
den omfattande föremålssamlingen finns 
det mesta av verktyg, redskap, textilier 
och andra bruksting som användes un-
der självhushushållets tid. I Jannesstugan 
finns dräkt- och textilsamlingar. Välgjor-
da kopior finns även för utlåning, t.ex. 

band i olika tekniker, dräktliv, väskor, fyr-
flätning, broderade vantar och handskar.

Hallsjökvarn
Hallsjökvarn nämns i förra nyhetsbrevet 
också. Det är en skvaltkvarn och påmin-
ner mycket om kvarnarna vid Örarbäcken. 
Den största skillnaden är att Hallsjökvarn 
har två kvarnrum varav det ena går att 
använda än idag. För länge sedan stod 
bredvid kvarnen en såg. Sågen revs på 
1950-talet.  
 Hallsjökvarns ålder är något 
oklar. Kvarnen kan vara ända från 
1600-talet, men det är inte säkert. Årtalet 
1798 finns inristat på en av dörrarna, så 
kvarnen är åtminstone från 1700-talet. 
Vid Hallsjökvarn finns också en min-
nessten av riksspelmannen Wille Thoors. 

Kulturen i Malung
Det är dessa fyra kulturmiljöer som Kul-
turen i Malung vill uppmärksamma och 
göra publika i kommunen för turister och 
för alla som bor här. Platserna visar på 
hur vardagen såg ut förr, hur människor-
na arbetade och på vilket sätt de livnärde 
sig. Platserna är en del av kulturarvet som 
finns i bygden och som visar skillnad-
er mellan då och nu, både positiva och 
negativa. Men framförallt visar platserna 
förfädernas engagemang och visioner. 
Och visioner och engagemang finns även 
idag. BMD

Hallsjökvarn i Mobyn. Här 
finns även en mjölnarstuga 
där mjölnaren bodde när 
han malde sädeskornen. 



År 1756 sökte fyra limabönder 
tillstånd från Bergskollegiet 
att starta en smidesinrättning i 
Femtåfors. Platsen hade de valt ut noga. 
Höjdskillnaden i ån var 1 och en halv 
meter och vid torpet Ryan ville man bygga 
en damm. Bönderna i Lima var ivriga och 
väntade med spänning på tillståndet. Men 
under denna tid var landets koltillverkning 
strikt reglerad då Falu Koppargruva 
hade ett outtömligt behov av kol, så 
limabönderna fick avslag. Men redan 1761 
gjordes en ny ansökan, och nu var man fler 
som tryckte på. 
 Det var åtta män från Lima och 
nio från Äppelbo. I ansökan anges en 
hammare med en vikt på 154 kilo och 
råvaran skulle vara myrmalm och träkol. 
Tillgången på myrmalm var dock osäker 
men det är inget som nämns i ansökan. 
 I november samma år 
lämnas ansökan till Länsman och 
Kronobefallningsmannen Eric Berggren 
från Äppelbo då bönderna själva inte 
hade råd att starta smidesinrättningen. 
Bönderna ville att Eric Berggren skulle 
gå in med pengar mot kol eller annan 
skälig betalning. Eric Berggren trodde 
på böndernas idé och gick med på att 
investera i järnbruket. Han gick in med 

lika mycket pengar som årslön till mer 
än hundra smeder. Det var otroligt 
mycket pengar på denna tid, men Eric 
Berggrens svärson var av gammal tysk 
adel och släktskap fanns med flera 
brukspatronsläkter i Sverige. Kanhända 
det fanns flera intressenter i Femtåfors 
bruk och att Eric Berggren bevakade 
andras intressen och investeringar. Hur 
som helst gick han in med stort kapital. 
 År 1763 var hammaren igång 
men produktionen blev liten, endast 10,2 
ton. Eftersom tillgången på myrmalm 
var så liten fick man hämta tackjärn 
från bruket i Siljansfors. Kontraktet 
med Bergskollegium bröts då tackjärn 
användes istället för myrmalm. Tackjärn 
var råjärn med varierad kolhalt som man 
gjöt till tackor för vidare förädling. 
 Det gick ju inte så smidigt för 
bönderna, dels så var myrmalmen för 
lite i området, dels så visade det sig att 
hammaren var för liten, så den bytte 
man ut mot en större som vägde 255 
kilo. Mer investeringar alltså, samtidigt 
som problem med att hämta järn tilltog. 
Bönderna var tvungna att hämta järn 
från Smedjebacken, en resa på 20 mil 
som gjorde att resan blev lika dyr som 
järnet man köpte. Nämndemännen i Lima 

ansökte därför 1764 om att få hämta järn 
närmare. Vägarna till Smedjebacken var 
svåra och resan tog oändlig tid. 
 Bönderna visar sin tacksamhet 
till Eric Berggren som lämnar kredit till 
en del smeder när det är svåra tider. Som 
det verkar har Eric Berggren själv ingen 
förtjänst av bruket, eller åtminstone 
mycket ringa förmåner. Men han ser hur de 
lider och hur magert jordbruket är, knappt 
hinner skörden mogna förrän frosten tar 
den. Eric Berggren lider med dem och inser 
hur viktigt järnbruket är för bönderna  
och han skriver också till Bergskollegium 
1764 och begär dispens, han vill köpa in 
58 till 78 ton tackjärn under några år tills 
bönderna hittar tillräckligt med myrmalm 
att driva järnbruket med. I samma brev 
klagar han över hur myrmalmen i Särna 
och Norge inte får användas utan den 
körs till Älvdalen. Likaså berättar han om 
hur vintern 1763/64 gjorde transporterna 
omöjliga på grund av mycket snö. 
 Det visar sig att hammaren 
står för det mesta tyst. Eric Berggren ser 
hur han måste hålla bönderna i Lima 
positiva. Man hade redan en 100 meter 
lång damm och en minst 50 meter grävd 
kanal. Bönderna hade lagt ned mycket 
arbete på att få igång hammaren, Eric 
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Järnbruket vid Femtåfors  
Kanske såg det ut så här vid 
järnbruket vid Femtåfors 
under 1700-talet? Målning av 
Pehr Hilleström (1733–1816).
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Berggren kände ett ansvar och i brevet 
till Bergskollegium vill han få fart på 
järnbruket. 
 Limabönderna hade mindre 
smedjor hemma vid gården med en öppen 
härd med två läderbälgar som drevs med 
trampor. I smedjan fanns skruvstäd, 
släggor, hanhamrar och andra verktyg 
som smeden behövde. Härden hade ingen 
skorssten utan istället öppnades en lucka 
i taket som var några bräder som lyftes åt 
sidan. En lucka kunde öppnas i väggen 
för att få dagsljus in till smedjan. Hela 
familjen hjälpte till i smedjan. Barnen 
kunde få trampa på bälgarna och hustrun 
slog på järnet tillsammans med maken. 
 I Lima var smidet en viktig 
binäring och vid den här tiden var det 
ungefär 250 hushåll av 320 som drev 
myrbläster och handsmide. Framförallt 
var det liar och hästskor som producerades. 
Femtåfors bruk var den första industriella 
tillverkningen av liar. Sommaren 1764 
är representanter från Bergmästaren på 
besök. Eric Berggren visar bruket och 
talar väl och länge om visionen om brukets 
framtid och produktion. Inspektorerna 
inser att produktionen av liar och andra 
järnföremål är stor i trakten men att 
myrmalmen i stort sett är slut. 
 Men de kommer fram till att 
Femtåfors bruk får köpa 70 ton tackjärn 
från Grangärde Bergslag, men bara om 
de används till Lima sockens smide och 

att en del av liarna säljs i Norge. Eric 
Berggren och limabönderna blir nöjda. 
Femtåfors bruk fick sin råvara och även 
tillstånd att bygga en ny hammare, en så 
kallad ämneshammare. Men bruket gick 
aldrig riktigt bra. 
 Att skaffa råvara var ett 
ständigt arbete och slet på bönderna och 
investerarna. Till slut säljer Eric Berggren 
och hans kompanjon Halldin Femtåfors 
till Hattstofferaren Isac Fischer från 
Stockholm. Dock blir Eric Berggrens 
svärson Johan Lindh kvar vid bruket 
några år till. Av stångjärnet tillverkades 
främst hushållsartiklar som liar. Bruket 
låg strategiskt placerat på den gamla 
vintervägen som användes av dalkarlarna 
när de reste på handelståg till Norge. 
 År 1795 köpte man in tackjärn 
från Värmlands bergslag men även 
skrotjärn i form av spruckna kakelugnar 
i tackjärn, trasiga grytor och liknande, 
som kom att återanvändas. Kontakterna 
mellan Femtåfors bruk och Klarälvdalen 
var intensiva. Likenäsbönderna tjänade 
extra på att transportera och sälja träkol. 
Och här förekom mycket tvister mellan 
bönderna och bruket. Bönderna hade en 
förkärlek för att ta ut betalning i förskott 
för leveranser av kol. Det var även vanligt 
att de tog ut järn på kredit. Men titt som 
tätt uteblev kolleveranserna vilket bruket 
naturligtvis inte gillade. 
 Femtåfors bruk varade i 

femtiotre år och lades ner 1803. Ägare var 
då landshövdingen i Kronobergs län. Det 
smide som bruket hade såldes och flyttades 
till Kristinefors bruk. För anläggandet av 
Kristinefors bruk hade ägarna köpt 4 000 
tunnland skog. Betalningen var fyra rullar 
tobak, tre kannor brännvin, en tunna sill 
och en tunna salt. Så lågt värderades på 
den tiden skogsmarken.
 Det var en kort berättelse om en 
plats och om de människor som funnits 
för länge sedan i området. Människan är 
uppfinningsrik, och Femtåfors bruk är 
dåtidens vision om ett drägligare liv. Om 
du tar dig en tur till Femtån och torpet 
Ryan kanske du kan se lämningarna efter 
storslagna idéer och invensteringar.  
 Och kanske det är så att varje 
generation måste se sina egna visioner 
ta form, precis som den vindkraftspark 
som nu planeras i området. Om någon 
generation kanske även den skrivs ned 
och berättas av människor som försöker 
förstå hur vi tänkte och vad vi ville. Säkert 
tar de sig en tur till platsen och förundras 
över den vision som likt ruiner snart är 
borta. BMD
 

En stor hammare avbildad för 
länge sedan. 



Elis Svensson (1880-1964), 
sjöman, slussvakt, båtbyggare 
och trässkulptör från Tisselskogs 
socken i Dalsland skrev ned 
för hand på 1930-talet om 
kvarnstenshantverket. En avskrift 
av hans redogörelse gjordes sedan 
av ett barnbarn som går att läsa här: 
 
En fordom, numera för längesedan 
nedlagd och glömd handling, var 
huggningen av kvarnstenar på det 
s.k. Korse- eller Liandefjället, beläget 
mellan sjöarna Storerven och Åklången. 
Bergarten här består av en skifferart, 
“Lianeskiffer”, här på trakten kallad 
kvarnstensgry. Huggningen av 
kvarnstenar här går långt tillbaka i 
tiden troligen århundraden. Först till 
böndernas handkvarnar, sedan till 
skvaltkvarnarna, som vid den tiden 
funnos vid varje bäck och slutligen 
nådde hanteringen sin största utveckling 
under 1840 och 1850-talen, då stenarna 
fraktades långt utanför landskapets 
gränser.
 Arbetet tillgick sålunda att 
bönderna på hösten innan snö ännu fallit 
sökte upp lämpliga ämnen, vanligen 
hällar, som voro lösspruckna från berget. 
Längre fram i tiden uttogos ämnen genom 
borrning och sprängning med krut i 
själva berget. Ämnena pallades upp med 
stenar inunder för att sedan bearbetas 
under vinterns lopp. Ej alla ämnen blevo 
emellertid kvarnstenar. Fel i stenblocken, 
sprickor och dyligt orsakade att många 
blev vrakade. 
 Överallt i fjället träffar man på 
stenar, en del endast grovt tillämnade 
varvid någon flaga lossnat, andra nästan 
färdiga med hålet eller ögat halvhugget 
och kanten påbörjad då någon förädisk 
spricka gjort att en bit lossnat och arbetet 

varit förgäves. Men även ett stort antal 
fullt färdiga och felfria stenar ligga kvar, 
detta på grund av att efterfrågan på dem 
helt plötsligt upphörde då man på andra 
orter började tilverka kvarnstenar av 
bättre material.
 De värdefullaste stenarna 
fingos av block i vila där “agnet” 
(lagringen) stod vertikalt. Dessa kallades 
“ämnesbergsstenar” och voro mest 
hållbara.
 Kvarnstenarna cirklades ut 
med en läkta, försedd med dubb i den 
ena änden samt en rad hål i den andra. 
Avståndet mellan dess var 8 1/8 tum. 
Detta mått kallades “grep”. De största 
stenarna mätte 18 grep med en tjocklek 
av 7 á 8 tum. Ibland tillverkades dessa i 
två halvor och tjockleken var då större 
omkring 10 tum. De “gelades” d.v.s 
försågs med en sammanhållande ring 
eller gjord av smidesjärn runt om kanten. 
Att de gjordes i två halvor berodde på att 
det då blev lättare att finna ämnen till 
dem samt att transporten erbjöd mindre 
svårighet.
 Priset på stenarna var olika för 
10 och 11 greps, omkring 8 kr per styck 
men för en “gång”, d.v.s. ett par av de 
största kunde priset gå upp till 30 kr. 
 I fråga om avsättningen kan 
sägas att en del stannade i den närmaste 
trakten, men största delen fraktades 
långa vägar åt andra håll. Huvudparten 
kördes av fryksdalingar uppåt Värmland 
och vidare till bergslagen, varvid de 
större stenarna stannade vid bruken och 
de mindre funno väg till småkvarnar vid 
åar och bäckar. 
 De av fryksdalingarna använda 
slädarna voro av samma typ som 
malmsläden, smala i gången, d.v.s 
avståndet mellan medarne var ringa. 
De blevo försedda med tre stycken 

tvärbalkar samt vältmedar som gingo 
samman i fören men svängde ut i sidorna 
så att en strykjärnsformig botten kunde 
läggas imellan dessa. Denna botten var 
försedd med ett hål mitt för mellersta 
balken. Vid pålastningen av stenen lades 
en kättingslänga runt balken, genom 
hålet i bottnen och upp genom stenens 
öga. En stör träddes genom längan och 
vreds runt. Detta var surrningen som 
gjorde att stenen låg stadigt. 
 Från min farmor har jag 
följade skildring av hur det gick till då 
fryksdalingarna kommo för att hämta 
kvarnstenar. Fram i februari kommo de, 
vanligen 3 á 4 foror i sällskap, en gång 
ända till 16. De hade tidigare på vinterna 
kört malm upp i bergslagen och förtjänat 
pengar till inköp av kvarnstenar. En 
del av dem medförde som bytesvara 
varjehanda saker såsom skåpklockor, 
åkslädar, liggsoffor, fårskinnspälsar 
mm. 
 Sin matsäck förvarade de i 
s.k. ässjor av tunt trä i ovalform, locket 
försett med grepe, gångjärn och spänne. 
Denna bestod av bröd, smör, ost, torkat 
kött, sylta eller pölsa, en liten kagge 
brännvin ej att förglömma. 
 Då de kommo in, brukade de 
bjuda de innevarande på en smörgås 
och en sup. Gladlynta och språksamma 
som värmlänningar vanligen äro voro 
de gärna sedda och åstadskommo 
ett välkommet avbrott i vinterns grå 
enahanda. Då de kommo i större sällskap 
fingo de vänta en eller annan dag innan 
alla fått lass, varvid de fördrev kvällarna 
med prat, sång och musik samt även en 
och annan svängom. 

Källa. Elis Svensson. Publicerad 
tidigare i Dalslands fornminnes- och 
hembygdsförbunds årsbok på 1930-talet. 

                         Elis Svensson berättar 
om ett glömt yrke - kvarnstenshuggare
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 Sista sidan

Sjömannen och träskulptören Elis Svensson 
berätade på 1930-talet om hur det kunde vara 
att arbeta som stenhuggare på Korsefjället i 
Dalsland. 

Bilderna visar Elis Svens-
son med sina träskulpturer 
på 1950-talet. Bilder från 
Dalslands konstmuseum.


