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Omslagsbild: Ett av flera ansikten utkarvade i en bergvägg av täljsten i brottet vid Dalen i Töcksmark socken. 
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Provtagning i värmländska täljstensbrott den 7–8 oktober 2020

Introduktion
Den 7–8 oktober 2020 gjorde Erik Ogenhall (Arkeologerna, SHM), Eva Svensson (KAU) och Stefan Nilsson 
(Geographica Antikva) en runda i västra Värmland för provtagningar i (övergivna) täljstensbrott. Syftet 
var att samla in referens- och provmaterial för planerade kemiska analyser, bland annat för jämförelser 
med tidigare gjorda analyser av ett antal täljstensföremål (Ogenhall 2020). Provtagningarna möjliggjordes 
framför allt genom ekonomiskt bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse och Centrum för forskning om hållbar 
samhällsförändring vid Karlstads universitet.

I Töcksmark, i västligaste delen av Årjängs kommun, besöktes sammanlagt fyra täljstensbrott: Töcksfors 
badplats (nummer 6, Sågudden), Täljstensberget (7, Dalen) samt två närliggande brott vid Kabuhulten (9). 
I Årjängs kommun besöktes täljstensbrottet vid Backa (5). I Gunnarskog besöktes täljstensbrotten vid Lilla 
Bosebyn (4) och Västra Abborrsjön (3). I Gräsmarks socken besöktes brottet vid Lomtjärnet (2), och på 
väg därifrån söktes ett omtalat täljstensbrott vid Leken (1) i samma socken, som dock ej påträffades. Övriga 
kända stenbrott (10–13) ingår inte i denna undersökning. Se karta i figur 1. Noteringarna om provtagningen 
vid varje stenbrott är tagna direkt från fältdagbokens anteckningar och därför något fåordiga.

Figur 1. Västra delen av Värmlands 
län med täljstensbrott. Brotten 1–9 
besöktes för provtagning (nummer 8 
ligger strax norr om nummer 9 och 
syns därför inte i kartan). Karta © 
Lantmäteriet.
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Provtagningarna
Töcksfors badplats, Sågudden (Id i Fornsök: L2005:2802)
RAÄ beskriver brottet som en skärpning 10x6 m i NÖ–SV och 1,5–2,5 m djup, och att det skulle ha varit ett 
försök att bryta täljsten här istället för i brottet vid Dalen (7). Platsen för brottet kallas Silverberget i Fornsök.

Ett större problem med provtagning (vid samtliga brott) är förstås att den bästa täljstenen sannolikt redan är 
bruten så att bara sämre berg finns kvar. Så var det framförallt här då vi hade svårigheter att hitta tillräckligt 
mjuk sten att ta prover från. Enstaka skrotstenar innehöll dock mjukare material och det gick möjligen att 
ta ett dugligt prov även i det fasta berget. Totalt provtogs knappt 1,8 kg täljsten (prov SU20) från tre platser: 
A-längst till höger från vattnet sett, B-mitten vänster, C-löst block nedanför brottytan. Sidoberg basiskt.

Figur 2. Täljstensbrottet ligger 
direkt invid badplatsen vid 
Sågudden i Töcksfors. I Fornsök 
kallas brottet för Silverberget. 
Karta från Raä Fornsök.

Brottet vid Sågudden i Töcksfors är inte så stort och verkar 
tämligen urbrutet. Det ligger dock vackert på norra stranden 
av sjön Töck.
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Dalen, Täljstensberget (L2006:5917)
Här är ett dagbrott, 140x70 m i Ö–V intill 5 m djupt. I området finns en underjordisk koja som är byggd av 
täljsten. Här och var i bergssidan finns ansikten karvade. Enligt RAÄ upptogs brottet 1813 och nedlades i 
början av 1900-talet. Intill ligger en torpruin med tillhörande fossil tomt och åkermark. Platsen är skyltad av 
hembygdsföreningen. Området har avverkats och delar av skrotstensvarpen har körts över med skogsmaskin.

Då brottet är rikt på god täljsten både i det fasta berget och i skrotstenar var det inga problem att hitta dugliga 
prover. Totalt provtogs drygt 2,5 kg täljsten (prov TB20) från fyra platser: A-höger fast klyft, B-vänster fast 
klyft (nära avsats?), C-block, D-fast klyft ännu mer till vänster. Sidoberg gnejs/migmatit/pegmatit.

Figur 3. Täljstensberget i Dalen, 
Töcksfors. Brottet är stort och där 
finns ansikten karvade i berget, 
och en övernattningskoja är byggd 
nedgrävd i marken och gjord av 
täljsten. Karta från Raä Fornsök.

Täljstensbrottet vid Dalen är stort och svårt att fånga 
på bild, och morgondimman gjorde det inte lättare. I 
bergväggarna har ett flertal ansikten ristats in.
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Kabuhulten, södra brottet (L2005:4148)
Enligt Fornsök är brottet ca 50x35 m stort i NNV-SSÖ, med tillägg om att själva brottet ska vara 15x10 m 
i NÖ–SV, men det är oklart om detta stämmer. Snarare verkar brytning ha pågått inom ett större område 
eftersom det finns flera mindre skärpningar (dock ingen större) och många skrotstensvarp, varav en del 
tämligen stora. I västra delen står en råoljemotor med en sågklinga intill som ska ha använts för att kapa 
täljstenen. Intill denna finns en mindre husgrund och omkring ligger fortfarande en del block, sågade 
närmast kubiska. Brottet ska ha lagts ner 1937.

God sten fanns för provtagning. Totalt togs 3,2 kg täljsten (prov KH20) från tre platser: A-fast klyft i 
brottvägg, B-fast klyft i brottvägg syd, D-ur huggen/sågad skrotsten. Prov C utgick p.g.a. dålig kvalitet.

Figur 4. De båda täljstensbrotten 
nära Kabuhulten. Båda brotten 
har drivits närmast industriellt, 
och vid det södra brotten finns en 
råoljemotor till en täljstenssåg ännu 
kvar. Karta från Raä Fornsök.

Det södra brottet vid Kabuhulten upplevdes som mer 
omfattande än vad som anges i beskrivningen i Fornsök. I 
V delen av området står en råoljemotor till en täljstenssåg. 
Runt omkring den ligger kubiskt sågade täljstensblock.
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Kabuhulten, norra brottet (L2005:4149) ”Erikshöjden”
Det norra brottet består av en större och en mindre brytningsgrop, båda med vatten i. I Fornsök anges det 
dock bara som ett brott om ca 80x25 m i Ö-V, med själva brottet 20x15 m i N–S och 1–4 m synligt djupt. 
Med tanke på att det i norra kanten är en relativt hög bergvägg kan djupet diskuteras. Här ligger även en del 
maskindelar som använts för brytning och kanske även transport av täljstenen. Brottet ska ha lagts ner på 
1920-talet.

Även här fanns god täljsten i både fast berg och skrotsten, varför provtagning inte var något problem. På 
proverna har brottet kallats ”Erikshöjden” efter en norr om belägen höjd.

Det norra brottet vid Kabuhulten består av två gropar vid 
bergvägg, båda groparna vattenfyllda. Intill ligger diverse 
skrot efter maskiner från brytning och transport.

Mellan södra och norra brottet vid Kabuhulten fanns en 
täktplats i berg, men det gick inte att utröna om det varit ett 
stenbrott, täljstensbrott eller bara en skärpning. Det fanns 
dock gott om mindre skrotsten på platsen.
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Backa, Täljstensberget (L2006:7838)
Vid Backa i Årjäng finns ett större dagbrott som det står vatten i. RAÄ anger storleken till 30x20 m, vilket 
låter lite smått, men vi gjorde inga mätningar av storleken. Gropen är omgiven av en brantare bergvägg i norr 
och lite flackare sådana i öster och söder. I väster är marken flack och där finns också ett avvattningsdike ut 
från brottgropen. Väster om brottet ligger större skrotstensvarp och i ytan av vägen till brottet finns gott om 
täljstensgrus.

Det fanns god täljsten att ta prover från i bergväggarna, det svåra var att inte trilla i vattnet under 
provtagningen. Det fanns även skrotsten av skaplig kvalitet. Drygt 2,9 kg sten provtogs (prov BA20) från tre 
platser: A-fast klyft vänstra delen av brottet, B-fast klyft längst in i brottets botten, C-fast klyft södra delen.

Figur 5. Täljstensbrottet vid Backa 
i Årjäng. Ytan av vägen till brottet 
innehåll mycket täljstensgrus. Karta 
från Raä Fornsök.

Brottet vid Backa i Årjäng är ett stort dagbrott med branter 
på tre sidor. Åt fjärde sidan är ett dräneringsdike grävt och 
det är också här vägen går in till brottet. Provtagningen 
innebar utmaningar för provtagaren…
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Lilla Bosebyn (ej registrerat)
På hemmanet Bosebyns marker fanns sedan tidigare en uppgift om ett täljstensbrott, som också besöktes 
1995 av Stefan Nilsson efter tips från Sofia Andersson. Medföljande geolog bedömde då att brottet var den 
troliga källan till föremål funna vid utgrävningar på den medeltida ödegården Skramle (Nilsson 1995). 
Brottet har dock inte blivit registrerat i vare sig Fornsök eller Skog & Historia.

Brottet består av en brytningsvägg, ca 20 m lång och närmast lodrät, intill ca 2,5 m h, ca 4–5 m NÖ om 
vägkant och nära torplämningen Mankvista. Intill väggen låg en del skrotsten. Stenens kvalitet varierade 
längs väggen men det gick att få bra prover från såväl fast berg som skrotsten. Totalt provtogs nära 2,8 kg 
täljsten (prov LB20) från tre platser: A-fast klyft (ruttet), B-block massivt, C-fast klyft bakre brott till höger.

Figur 6. Täljstensbrottet vid 
Bosebyn i Gunnarskog ligger intill 
torplämningen Mankvista men 
finns ej registrerat i vare sig Fornsök 
eller Skog & historia. Karta från 
Raä Fornsök.

I täljstensbrottet vid Lilla Bosebyn i Gunnarskog varierar 
stenkvaliteten från ruttet till fast berg, och längs kanten 
förekommer skrotsten. Gropen framför har använts som 
lokal dumpplats för diverse.
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Västra Abborrsjön (L2007:7625)
Täljstensbrottet vid Västra Abborrsjön består av ett större dagbrott, enligt Fornsök ca 50x25 m och intill 4 m 
djupt. Åt ÖSÖ är ett grävt avvattningsdike. Runt brottkanterna är mer jord än berg. Utanför brottet finns flera 
skrotstensvarp.

Trots att det syntes sparsamt gick det att hitta berg för provtagning. Totalt togs 2,8 kg sten (prov VA20) från 
tre platser: A-fast klyft N krönet, B-skrotsten i mitten, C-fast klyft i S delen.

Figur 7. Norr om gården Västra 
Abborrsjön ligger ett större 
täljstensbrott som ett dagbrott inne 
i skogen. Karta från Raä Fornsök.

Vid Västra Abborrsjön i Gunnarskog ligger ett 
täljstensbrott, som är ett dagbrott. Kanterna 
är relativt jordiga och det var inte samma 
förekomst av berg i dagen som på andra håll.
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Lomtjärnet (L2007:8283)
Strax öster om Lomtjärnet i S delen av Gräsmarks socken finns ett mindre täljstensbrott bestående av ett 
dagbrott ca 10 m i diameter med brytningsvägg åt Ö samt ett par skärpningar. Inom ett ca 30x10 m område 
nedanför (V om) dagbrottsgropen ligger skrotsten.

I både bergväggen och bland skrotstenen fanns gott material att ta prover från. Sammanlagt togs drygt 4 kg 
täljsten (prov LT20) från tre platser: A-fast klyft i brottets bottenvägg, B-stor skrotsten nära brottet, C-fast 
klyft ”provbrott” Ö om brott.

Figur 8. Täljstensbrottet vid 
Lomtjärnet ligger i närheten av 
koppargruvorna i södra delen av 
Gräsmarks socken. Karta från Raä 
Fornsök.

Täljstensbrott vid Lomstjärnet ’är relativt litet, med brytningskanter i en västsluttning. Omkring ligger mindre 
skrotstensvarp, och ett avvattningsdike är grävt västerut.
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Leken (L2007:7588)
I södra delen av Gräsmarks socken ligger gårdarna Vassberg och Leken. Strax NÖ om den senare finns 
en registrering i Fornsök om ett täljstensbrott, men bara som uppgift om. Inventeraren hade fått platsen 
beskriven för sig men kunde inte se något i området.

Vi letade också relativt noga men kunde konstatera dels att punkten i Fornsök är varken lämpligt eller 
sannolikt placerad (sitter ute i f.d. åkermark), dels att det finns gott om bergkanter i området där stenbrytning 
skulle ha kunnat göras, men att täljbar sten verkar saknas i just det berget.

Figur 9. Vid gårdarna Leken 
och Vassberg i södra delen 
av Gräsmarks socken finns 
en registrerad uppgift om ett 
täljstensbrott. Punkten i Fornsök 
är dock satt mitt i en övergiven 
åker, och i näraliggande bergkanter 
kunde någon täljbar sten ej hittas. 
Karta från Raä Fornsök.

Vid provtagningen användes 
en ”ren” hammare och provtag
ningspåsar. Prover togs från fast 
berg och skrotsten på minst tre 
platser i varje brott, om det var 
möjligt.
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Den medeltida dopfunten (daterad 
till 1100tal) i Töcksmarks kyrka 
är gjord av täljsten, den har en för 
Värmland mycket ovanlig form, och 
anges vara av engelsk typ (www.
svenskakyrkan.se).
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Rapporten behandlar två dagars provtagning av råmaterial från nio 
täljstensbrott i Värmland. Arbetet är ett led i projektet Hugget i sten! 
En geoarkeologisk pilotstudie av medeltidens vardagliga föremål av sten. 
Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Länsstyrelsen 
Värmland, Värmlands Museum, Jamtli, Geoarkeologiskt Laboratorium 
(SHM) i Uppsala samt firman Geographica Antikva.
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