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S TORP UI-I,NAS OCH VARNASK[RvINGEBORN

Dessa fyna platser: vid sj6n Halvarsnoren hanger intiut samnan bede vad
ga11er Sgar:skap och j:irnhanteringshistoria.

U1lnas

U11nAs gerd vid stidra stranden av Svartalvens utlopp i Ealvarsnoren
ar den 5ldsta onlalade gAnden i Gr:ythytlans socken, nemnd i kallorna
1415 i samband ned arvskifle efter riksrAdel U1f Jonsson Roos av Er:-
valla. Senare, p5 1600-ta1et, Sgdes gerden av bl a Ebba Brahe och hen-
nes son Magnus Gabriel de 1a Gardie, som 1681 selde U1lflas til1 reds-
herren Jakob Spens. 1706 fijrvervades Ullnes, efter en de1 nellanhavan-
den b1 a beroende pi reduktionen, av Erik Srockenstrijm, viLken SveI1
var egar:e ti11 Varnes bruk. Efter Erik Stockenstrdns ddd arvdes han av
hustrun Emer:entia Rockes och barnen. 1750 delades den Slockenstrdnska
egendomen och brukspatron Salolllon StockensLr6In blev egare ti11 U11nas
och brodern justitiekaaslern greve Er:ik von Stockenstrdm ti11 Varnes.
Sju ar senare kiiptes Ullnes med Alvestorp av brukspatron I,I Hissins
som 1777 selde egendomen ti11 beresfogde Pehr Castorin son i sin lur
ervdes av soneo. 1812 s51de Castorins srerbhus serdefl pa auktion ti11
friherre J G de la craDge, son 1et uppfdra en herrgirdsbyggnad , "ba-
ronbyggningen" kaI1ad, pE norra sidan 51ven (d v s Alvestorpssidan)
Er 1814. De 1a crange arvdes av sin mig lvan Arninoff, som 1845 s51de
Ullues ti11 Varnes bruksagare. Demted sanmankn6ts Eter de bada egen-

vid U1lnes bedrevs,enl lenstr6n, P (FjiNSTRiJM, P, 1958-59), osnundssmi-
de pa 1400-ia1et, 1633 anlades er1 fralsehytta vid U1lnes, som dock ef-
ter 1678 ej langre etnjait sateris frihel. Denna hytta lorde ha ersaEt
eD hylta som tidigare fanns vid Alvestorp p5 andra (N) sidan a1ven,
16A9 ac]r, 1624 omnaons en masugn vid Alvesrorp. Denna synes ha nedlagts
16 33.

P g a malmbrist ijnskade U11nas agare vid 17o0-talets fiirsta halIt 1eg-
ga ned hyttan och istallet anlaega en hamo1ar:e. Detta gav dock bergs-
kollesium inEe ritlsESnd till fdrr5n 1142 e]r]er -43. Da blastes U11-
nashyttan f6r sista gEngen och en hamarsmedja uppfdrde6 1743 vid en
ny damn ovanfSr den raserade hyttan. Snidesrelten var 68 ton per 5r.
En lid pe 1760-ta1et var denna snidesr:att utijkad ned 7,5 lon smide soro
flyttades frEn Aspa b er:gsmanshamnare. I 1763 5rs relation lases att
UllnassIl1idel var av mycket hdg kvalitet. Detta kar1 f6rklara att myndig-
heterna, som iinskade fe til1 st5!1d tjkad manufakturt i l lverkning, 1763
tog iniliativ ti11 att det vid U1ln5s sku11e uppfijras tvA knipphannia-
re fdr: nanufaklu::, Bransle ti11 detta sku11e vara kolad torv frin en
nosse vid Rockesholm. Ca B0 ton stengjarn per: ar: producerades vid den-
na tid i U11nes. 1839 i;kades produktionen ti11 105 ton stengjarn per er.
1845 infdrdes gemensam rekning och stempling fiir Varnas och ULlnes.
1847 tillverkades amnesjern vid U11nas. 1850 bijrjade man vid Ullnis-
hanmanen begagna sig av relten ti11 oinskrenkt smide och d5refter upp-
gick hi;gsta 5rs ti l lverknlngen ti11 132 ton steng- och amnesjern.

Kervingeborn och Varnas

Varn5s omtalas f6rsta gingen i keLlorna 1539 och da i en skaEtelengd i
vilken n:inns att Simon Olsson och en rlhustru Karinlr betalade varsin de1
i torpskalL med 120 skelpund osmundjatn och Ton€s Finne 30 skalpund f6r
er 5,9 v;. vErnSs. Darmed e. ocks: j5r'ra rer:rgen v d sjelva VarnHs
ti11 anda. Senare var: Varnes ett av de bergsmaEshemnan som bedrev jarn-
hanteting vid de tvi iarna vid Karvingeborn me11an siijarns Malen och
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Halvarsnoren. 1692 egdes Varn5s bergsnanshemnan med s tangj arnshaflnare
i Karvingeborn av gener.al Jakob spens, landshdvding Nils Gripenhielm
och faltIllarskalk greve C G Mdrner, vilka alll sedan 1670-ta1er gjort
uppkdp av hemrnan, skogsarealer och haffnardelar i Var:nas och Keffinge-
born. M6r:ner:s deL ftirvarvades snart av nr.ik Stockenstr6m. Varnes bruk
kan a11tsA segas ha grundats vid denna tid. Idrvaltningen av egendomen
synes ha sk6tts av Erik Stockenslr.6rn, som ocksi torde ha varit den
stbrste delegaren, Sjelva Varnes fungerade som f6rvaltningsnassig! cen-
trur fbr bruket och diir bodde Erik Stockenstr6n ned familj' gan Srvdes
av huslruD Emerintia Rockes och barnen. Vid delningen av den Stocken-
str:6mska egendomen ti11f511 Var:nas bruk Erik von Stockenstrbnl, som 1750
var se gott som ensam egare Ei11 Varnes bruk. Darefter arvdes Varnes
bruk inon den Stockeastr6mska slakten. 1845 saD'nanslogs sA Varnas och
U11nas och llvestorps bruk bildades.
Vid Karvingeborn anlades troligen vid b6rjaD av 1500-ta1et en hytta.
Denna hytta omtalas i kellorna 1539 och agdes de av bergsnennen 01of
Finne, Nils Tonasson, Olof Mansson, Merten Finnesson och Mens Grabo.
Denna masugn kom senare alt ka11as Karvingeborns nor:ra hylta e11er bergs-

1635 anlade bergsnan Lars Per:sson eD hanmare vid Karvingeborn. Denna kon
senare att kallas Kervingeborns norra hanmare. Tio 5r senare, 1645, an-
lades ytterligare en ha,'nnare, senaxe kallad Kervingeboros sddra hamnare,
med tvA herdar. Denna s6dra haromare egdes under 1600-ta1et ti11 15/16
av Varnas beresmanshenman och til1 1/16 av bergsmannen lars Per:sson. I
en relalion fran 1680 nemns att haflmaren flyttats nagot fbr att ge vat-
tenhjulet bettre dverfall och konkurre!.a niindre om vaEtenkraften med

hyttan, Smide skedde mesE hela 5ret. Kol togs frenst fren egna skogar,
men en de1 k6ptes aven av Eorpare i trakten. 1689 utfdrde en kunglig
komrLission en rannsakan on hanEare och hyltor i allmenhet. Mvndighe.erna
beslutade i samband med denna atl Kervingeborns sbdra hanmlar:e sku11e ti11-
Letas beste, men alt de ha,'nmardelar, skogsarealer och hen'dran som 1672'
1673 och senare ink6pts av Varnes egare, skul1e utbjudas ti11 inl6sen
av hyttelaget och bergsmennen vid Karvingeborn. I fa11 ingen bergsnan
aEmelde sig f6r inl6sen sku1le Varnas agare fdr saruoa delar blesa i hvt-
lan och som analra ber:gsmen driva ham.naren. Trakol sku11e inte fe kiipas i
bergslagen och inte hel1er skulle smide fA ske av arnat an det egna
tackjerneE. Smidesretten omfaEtade oEkring 86 ton per 5r. Myndigheternas
allmanna stravan alt stevia bruksbildningen och halnrlarsroidet i Bergslagen
framger tydligt i de bestSomelser man lade fram fdr Karvinesbornshaomaren.
lngen bergsman visade dock inlresse fijr den s6dra haffr]aren. 1704 blev
Varnas bruk ensan Sgare ti11 hamlaren genom att I-ars Persson erhi;11 bru-
kets del i den norra hannaren i utbyte mot sin de1 i den s6dra hannnaren.

1714 var snidesrltter vid den s6dr:a hammaren, e11er som den ocksA ka1la-
des Varneshanmaren efler brukets huvudgard, ca 78 ton per 5r. 1737 av-
slog bergskollegium Varnas bruksagares begaran att fA 6ka smidet och han-
visade til1 1734 ers kungliea br:ev d5r: deE stod att: "ingen tiverallt i
bergslagen mA fijrdrista sig ti11 de edlare verkens eller: hyttor., gr:uvor:
och masugnars peindice (skada) hdgre drlva dess stengjernssmide en l695
irs taxering li115ter och inneh5trer...." (AI-{RIK, 1958-59). 1741 erh611
Varnas bruk dock lillstend atl 6ka snidet ti11 135 ton 5r1igt smide.

1750 erhd11 Eric von Srockenstrdn privilegiuro pe en hylta vid den sijdra
becken i Kervingeborn, Karvingeborns s6dra hytta el1er frelsehytta' Der-
vid delades det ursprungliga hytlelaget. Den s6dra hyltan blesles till
1755 och nedrevs 176A. fi69 flytlades Varnes bnuks privilegium eter !i11
den nor:ra hyttan och de bida hyttelagen blev Eter ett enda, i vilket
Varnes bruk och olika bergsm5n hade delan. Denna bergsmanshytta, Kervinge-
borns norra hytta blesres enda ti11 1860.
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1765 erhijll eearna, bergsm5nnen, ti11 KArvingeb haaflare tillst5nd
(och skyldighet) att nedskr:ota denna hammare och att flytla smidet ri11
Flosj6torp. Samma 5r gavs Varnes brrk ti1ls!5nd att utsmida brukeLs hammar-
skaEt pe 30 ton stengjern vid den utdijmda norra hammaren. 1767 i;ver15ts
norra hanmanens anlSggning p5 Varn:is bruk, men denna hanmare synes ej ha an-
vants mer: utan nedlades definilivt. 1766-68 byggde Varnas brrk om sin hamrare.
Vid bijrjan av 1800-!a1el utvasdes jarnet fren den siidra hamaren (d v s varnas
bruk) i Slockholm, G6lebors, Kristinehamn och Arboga. 1839 gav bergskollegiun
tillstend tiLl iikad produktion genon att smidesrettigheterna iikades ti11 185
ron per 5r. Efter deE att obegrensad snidesr5tt infiirts pE 1840-!a1et steg
produktionen vid Kervingeborns sijdra hannare ti11 ca 200 ron srengjarn per ar,
1848 brann anleggningen och byggdes om med tva hardar och tva hamrar. Produk-
tionen steg ti11 300 ton per ir. Tackjern ti11 den s6dra hamnaren kom vid den-
na tid liksom tidigare fren hyttan i Karvingeborn samr fren Iinnhytran. 1845
hade, som nemnts, genensam srelnpline infijrts f6r jarnet frin Karvineeborn/
Varnas bruk och Ul1nas, vilka egendomar dE I6tt samna Zigare.

Alvestorp

1845 seldes Ullnes !i11 Varnas bruks5gare d v s Artlingar til1 Eric von
Stockenstrijm. Dessa var A G leijoflhufvud, Wolrat, N A och J V Knor:ring. Wolr:a!
lborring kom atr b1i fdrvaltare av egendomen.

Harrunaren vid Ullnes nedlades 1858 och K:irvingeborns sddra hamnare nedlades 1859,
Jernhanteringen flyttades istellet tiLl ALvestorp, der ett ordenrligE bruk
(kallat "Elfvestorps bruk'r) ned industriella anleggningar, herrgerdsanlaggning
och pA Ullnessidan arbetarbosteder ulvecklades. Det.a bruk blev den stijrsta in-
dus triplatsen i socknen.

1859-60 anlades nedanf6r herreerden i Alveslorp pE den norra sidan av Svarral-
vens ullopp i Ealvarsnoren en hamnarsnedja med tvA herdar fran Kervingeborn
och en hiird fran U11nes. Den nya smedjan omfattade 1859 tre franchecomt6herdar,
en mumb l ingsha@rare, en aflneshaffnare och ett valsverk. Produktionen var 585 ton
stanejarn per ar, 1860 ombyggdes smedjan ti11 lancashiresmide Ined veLlugn. Fraro
til1 1875 smiddes mellan 870 och 1180 ton stensjern per er. Produktionen dkade
sedan och smedjan uttjkades med flera herdar, 16r ait slutligen omfatta sex
lancashirehardar. Hdgsta Arstillverkningen var fram ti11 1888 3588 ton jern. I
saDband med ekononiska svirigheter i Bergslagen pA 1880-ta1et slutade man att
valsa stengjarn vid Alveslorp och 6vergick ti11 att tillverka endast snellstyck-
en. Arsproduklionen var 1889-1905 me1lan 3855 och 2678 ton. 1906 var sista aret
smedjan var i drift och da producerades endast 572 ton jern, Derefter nedlades
smedj an.

En ny hytta vid Alvestorp ovanfijr den nya smedjan priviligierades sarmra 5r som
denna d v s 1859. Hyttan som erh611 nio frihetsir, blestes fbrsta g.ineen 1861.
Den nedlades 1905. Malm logs fren gruvor i trakten. Fijruron jernbruksr6relse
bedrevs, av markegare deribland Alvestorps bruk, vid iilvestorp [Ied omnejd en
1iv1ig bergsbruksrdrelse.
Gruvorna var Stollgruvan, Barkgruvan, Snalgruvan, Salbergsgruvan, Eolngruvan
m f1. Malnen transporterades vid slutel av 1800-ta1et pi en smalspirig jernveg.
Vagnarna drogs av hastar och oxar ti1l hyttan. Denna jarnvag var aven samman-
lankad med Svartelvsbanans lastka-j vid stationen i Alvestorp. cruvr:6re1sen ned-
lades samtidist son i arnbruksr6relsen.
Vid sluter av 1800-ta1et farlns vid Alvestorp seledes en hammarsmedja, en mas-
ugn, en herrgirdsanl5eenine , ett flertal bostader fdr smederna och hyttarbetar.*
na samt en bit norr om bruke. gruvarb etarb os teder. Vid hammrsmedjan fanns even
en klensmedja och i sarmra byggnad sol0 hanmarsmedjan fanns en kvarn och tva bo-
steder:, en fdr en smed och en fijr njiilnaren. Ti11 bruket hijrde giveLvls Ziven ert
ganska storl jordbruk r0ed ekonomibyggnader strax nor:dv5sr om herrgardsbyeenaden.



Oskar Engstr:6r0 ger i artikeln FrBn min gamla hembygd,ii crythytrar i ord
och bi1d, hafte 6 1958-59, en ti1l stora delar sjalvupplevd god beskriv-
ning av bruket och arbe!sfiirhellanden, sociala fdrhellanden och socialt
1iv vid Alvestorps bruk kri$g sekelskifter,
Sedan jernbruks- och gruvrdrelsen nedLagts i Alvestorp anlades ett krafr-
verk, som dock nagra ir senare ersattes av ett sttjrre, det nuvarande.
Troligtvis ombyggdes dammen i sar$and nled anlSggandei av kraftverken.
Jord- och skogsbruk bedrevs ocksa-

Agare til1 iilvestorp var annu vid bijrjan av 1goo-ra1et de Stockensrrdmska
arvingarna, vilka 1882 bildat ett fantiljebolag Elfvestorps AB. 1906 inr
kijptes aktiemajoriteten i detta bolag av euldsmedshyrre AB, 1912 av
Warsijns AB och 1915 av Hellefors bruks AB. 1947 seldes herrgerden och fdr-
valtarbostaden (f d herrgerdsbyegnad pA Varnas) ri11 Srockholns srads
folkskolesEyrelse och onbyggdes och renoverades ti11 internatskola och
barnkoloni. PA 196o-ta1et (troligen) uppfijrdes en ny skolbyggnad i nerhe-
len av her:rg5rden.

I Alvestorp finns idag en herrgirds anl2iggning. Nordosr om denna finns ett
antal egnahen fr5n 1950-60-ta1en, Sijder ofiI herrgerden pE norra stranden
av SvarlSlven finns en stor: dalor0anlSgening och ett krafrverk. ?5 andra
sidan elven finns aldre bost5der: med f d hyttarbetarkasern och f d smed-
kaser:n m m. Pe norra alvstranden precis nedanf6r darmen finns en fijrfal-
1en klensmedja fr5n 1876 (!rralet pe vaggen) och bredvid denna ruinen
efter Alveslor:ps hamarsmedja. Denna ruin, son bester: av en i sinner mu-
rad gavel med valvformade dijrr- och fiil1s terijppningar, ar regisrrerad som
fornlemning 30, Lengre nor:dv5st finns rester efrer: hyttan, av vilka dock
inget mer an en sprangd ranna ftjr den snalspAriga jarnvagen syns ovan
sndn, Ilyttplalsen ar registrerad som fornlemnlng 31, Mirremot kr:aftverke!
pA den sajdra elvstranden, d v s pA Ullnassidan, flnns fornlamning 29 vil-
ken utvisar pla.sen fdr Ullneshyttan. Tnga lemningar finns efrer denna.
Nordtjst oo herrgirden och egnaheruilen ligger tre gruvarbetarkaserner: med
uthus sant ett mindre hus soEl enligr rve 5ldre Alvestorpsbor varit glruv-
fiirnansbos tad.
I K:itvingeborn firns en skola med lararbostad, en sr6rre gerd med tva bo-
ningshus d5r det ena var:it gestgiveri sant rr:e mindre f d gerdar Eu bo-
stadsfastigheler.. Vid den norra An finns en valvd srenbro som er regist-
rerad som fornlam,rling 47. Bredvid den har lGrvinsebo hyEra 1e-
gat. Lamningarna efrer denna ar nycket sm5, nen regisrrerade som fornlam-
ning 46. PA andr:a sidan vegen har Karvingeborns norra harunare rroligen
1egat. Vid den sddra in finns l2iuningar:, besteende av nurrester och s1age,
eflet Karvingeborrs sddra hytta. Dessa 5r registrerade som fornleffring
49. Langre nedEt En finns en hamursmedjeruin registrerad som fornlemning
48, (Denna har ej besiktigats p g a sn6, men framst p g a fara fijr I6s-
springande schef erhundar, )
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