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U1lflas gerd vid sijdis stra.lden av svaltalvens utlopp i IlalvarsnoreE
e! den ,ldsta ontalade girden i crvthytraas socken, nenlnd i kelloxna
1415 i samband med arvskifte elter riksrede. U1f Jonsson Roos av Er
va11a. Senare, pe 1500-ta1el, agdes gerden av bl a Ebba Brahe och heD-

nes son Magnus Labriel de la Garalie, son 1681 s51de Ullries til1 r5ds-
herr:en Jakob Spens, 1706 fiirvlrvades U11nas, efter en del mellanhavan-
den b1 a beroende pE reduktioneo, av Erik stockensEriilll, vi1Len even
va! agare ti11 varnes bruk. Efter Erik StockensErijms dbd arvdes hao av
hustrun E:nerencia Rockes och barnen. 1750 delades den Stockenstrdaska
e8endonen och bruksPatron SaloBroII Stockenslrijo blev egare ti11 i]1lnes
ocfr troaern justitiekanslern greve Erik von SEockenstrbnr ti11 Varnas'
sju ir senare kdptes Ullnes med Alvestorp av br:ukspaEron 1n Eissing
slm 1777 sElde egendome" ti]1 bergsfogde Pehr Castorin som i sin tur
ervdes av sonen. 1812 selde Castorios srerbhus getden pe auktion ti1l
friherre J G de 1a Grange, son 1et uppfijra en herrgitdsbvggnad, "ba-
ronbyggningeo" lcallad, Pe notra sidan 5lver (d v s Alvestorpssidan)
:r r'eia. o; 1a cranee arvdes av sin mEg rvan Aminoff, son 1845 salde
Ul1nas til1 Varitas bruksegare. De! eil saffnanknbts :rter de b:da egen-

vid U1l}las bedrevs,enl Fenstrdln, ? (FiiNsrBii}l, P. 1958-59), osrlruF;qani-
de pe 1400-ta1el. 1633 anlades en fralsehv!ta vid Ullnas' som do'k ef-
'ter 1678 ei lansre Stnjiit sareris frihe!. Denna hvtla torde ha etsatt
en hytta sou tidigarc fanns vid Alvestorp pi andra (N) sidan 51ver'
1609 och 1624 omnetrrris en nasugn vid Alvestorp. Denna svnes ha aedlagts
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P g a malmbrisi ajnskade u11nas egare vid 1700-talets fijr.sta half! leg-
ga ned hytEan och isla1let anlagea en hamrare. ll€Eta gav dock bergs-
io11egiu.'n inte tills!5ncl ti11 f6rr:in 1742 e]'ler -43. D: blastes Ul1-
nashyitan f5! sista gingen och eo hanr,rarsnedja uppfdrdes 1743 vid en

ny damr ovatrfiir den raseraale hyttan- Smidesrette, var 68 ton Per 5r'
an tid pi 1760-ta1et var deflna s idesralt utdkad med 7,5 ton smide som

fLyttadls frin Aspa b e rgsman shallnlare . T 1753 ers relation 1:ses aEt
Utinassnidet var av myctet hdg kvaliteE. Detta kau fijr'l(1ara atl mlndig-
heterna, som dnskade fe till stend 6kad manufakturr i l lvetkning ' 1763

tog iritiativ ti11 atr clet vid llllnes sku1le uppfdras rva knippiramma-

r:e fitr manufaktur. Br5nsle liLl cletta skuLl.e vara koLad torv frin en

Bosse vid RockeshoLm. ca 80 ton st:.gj:irn per 5r producerades vid den-
na tid i UIh5s. 1839 ajkades produktiouen iltr toS to" sEinsjirn per er'
1845 infiircles genensam r;il.ning och st:inplil}g fdr varnas och U1lnes'
1847 tillveri(a;es amnesjarE vid Ulln:is. 1850 bbrjade man vid U1]'as-
hamnaren begagna sig 3w rltten Ei11 oirsktenkt smide och dArefler upP-

gick hijgstE erstillverknirger ti11 132 ton stEng- ocb annesjarn'

Karvingeborn och Varniis

Varnes omtalas fdrsta Sengen i kallorna 1539 och dS i en skattelangd i
vilken Ir5mns att Simon Olsson och en "htrslru Karin" betalade warsin de1

i torpskalt med 120 skalpund osnundjern och Tonas ?inne 30 skilpund ftjr
en:iue vi.i varn:is. Darned :jr ockse j arnilanle ri ngen vid sjilva varnes
till 5nda, Senare var VatEas ert av de -bergsmanshei nan som bedre! jern-
hairlering vid de tv6 iarna vid (arvingeborn mellan sjiiarna Malen och



ltalvarsnoren. 1692 egdes Varnas bergsmansherEtao med stingj Srnsharorare
i Karvingebon av gener:a1 Jakob Spens, landshijvding Nils Gripenhiel
och feltmarskalk greve C G Mdrner, vilka a1lr sedan 1670-ta1et gjort
uppkiip av henulan, skogEarealer och hamnardelar i varnas och Kervinge-
born. Mdrnexs del fiirvervades snaxt av Erik Stockenstr6n. Varnas bruk
kan a11.sa sagas ha grundals vid denna tid' IairvalrninSeo av egendoneo
synes ha skbtts av Brik Stockenstr6m, son ockse lorde ha varit den
stdrste delagaren, sjalva varnSs fungerade som fijivaltDingsmassiSE cen_
truln fiir bruket och dar bodde Erik Stockenstlijn med fanilj. Ean arvdes
av hustrun Emerintia Rockes oeh barnen. vid delningen av den Stocken-
srriinska egendomen tillfijLl Varnas bruk Eril' von StockenEtriin, som 1750
var sE gott soln ensan egare Eill varris bruk. Derefter arvdeir Yarnas
bruk inom den Stockenstriimska slaklen, 1845 s3.llIlandlogs s: Varnas och
U11nes och -jllvestorps bruk bildades.
Vid KeNingeborn anlades troligen vid bajrjan av 1500-ialet en hv.ta.
Denna hytta omtalas i kellorna 1539 och egdes dA av be.Ssmennen Olof
Finne, Nils Tomasson, 01of Mensson, uirten Rinnessoo och uEns Grabo.
Denna masugn ko$ senare att ka1las K5rviEgeborfls norra hytta eIler bergs-

1635 anlade bergsmao Lars Persson er1 hamare vid Karvingeborn' Denna kom

seoare att ka1las Kervingeboms florra haroare. Tio Ar senare, 1645' au_
lades ytterligare elr harnmare, senare kallad Kar:vingeborns sddra hannBre,
med tve hardar. Denna sijdra hamrare egdes under 1600-calet ri1l 15/16
av varnas ber:gsr0anshemBan och ti11 1/16 aw bergsmanneo Lais Persson. I
en relation Irin 1580 nSinns att hanmaren flytlats n:got fdr att ge vaa-
tenhjulet bettre ijverfall och tconkurre]a Iiindre oo vaLteBkraften Iued

hyttan, snide skedde mest hela :ret. I(o1 togs fr:imst fren egna skogar,
men en de1 kiiptes aven av torPare i tr.akten. 1689 utfdrde en kunglig
boDnission en r:annsakan om hanmare och hytaor i allmanhet. Myndigheteln:
beslutade i saEband meil denna att Karvingeborns s6dra hamrare skul1e Eil1_
latas beste, mefl att de hannardelar, skogsarealer och h enrna! som 1672,
1673 och senare ink6pts av varnes :igare, skulle utbjudas ti11 inlijser
av hyctelaget och beEgsnannen vid K5rvinBeborn- I fa11 ingen bergsnan
annnlde sig f6x inldsen sku11e varnes egare fdr saruI1a delar blesa i hvt-
tan o*)som andra bergsman driva hannaren. Tr5kol skulle inte fe kiiras i
bergslagen och inte he1ler skul1e smide fA she av annat an det egna
tackjiirnet. smidesratten onfattade onLring 86 ton per :r, l"lvndiaheternas
alknanna strevan att stAvja broksbildningen och halrnarsmidet i Bergslagen
frangSr tydligt i de bestemmelser man lade frao fitr KarviDgsbornshanoaren'
Ingen bergsnar visade dock inEresse f6r den sijdra ham,Taren. 1704 blev
varnls bruk ensa igare !i11 harnnaren Senorr att Lars ?ersson erh611 bru-
kets de1 i ..1efl .or:ra hannaren i urbyte mot sin del i den sddra harunaren'

1714 var smi.lesr:itten \'id den siidta hamoaren, eller sorl den ocks: ka11a-
des varaeshammareD efler brukets huvudEard, ca 78 EoD per ir. 1737 a\,-
slog bergskollegium varniis bruksigares begera, art le dka snidet och han-
visade !i11 1734 irs ku tiiga brev d:ir deE stod att: "inger ijverallt i
bergslageD nd fiirdr:isla s.ig ti11 de:idlare verkeEs el.ler hl,rtor' Cruvor
och masugnars peindice (skada) hbsre dr:iva <iess stnngjittnssnide an 1695
irs taxering till.qter och innehe11er..,." (AL{RIR, 1958-59). 17i1 erhijll
Varnes bruk doct tillst:rd ait ijka snidet till 135 lon rirligt snide.

1750 erhijll nric von StoEkerstrdn privile8i.um pi eo hytta vid den sddra
backen i Karvingeborn, l(Srvingeborns sddra hytta elle. fralsehylta" Dar-
vid dela(les {tat ursprungliga hytteLaget, Den siidra hyttan blAstes ti11
1755 och ne..lievs I768. 1769 rlyttades Varn:is bruks ptivilegium:ter ti11
den norra lrytran och de b:]da hytrclaSen bler'5ter etl endr, i vilket
Varnas bruk och ol.ika tlergsinAn hade deiar. Denua belgsnanshytta, kervi ge-
borns nor:rl1 hytta b1:stcs ards till 1860,
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. 1765 erhirll lgsrna3 bergsma,!]en, rilt Ki.vintjeborn nor1.a bauEiare rillst.&i]d(och skyldighet) art *edskrota denna hanmare och att ttycra srnider rill
Flosjdtorp. Sanllnr 5r gavs Var 5s Lrrutr rilistind atr ursirida brukets hamnar-
sLatr p: 30 lou stingjarn vid il{:n ur-dbnd3 norra hanmaren. 17b7 dverl5rs
norra harElarers anl5ggning p.:1 V:rrr;is bruk, Ilien denna han rare synex ej ha an*
v5nls ner utan nedlades defini[ivr, 1766-68 l,yggae Varnas biuk on sir h3xonare,
Vid bijrjan av 1800-ra1et urvigdes j:irrer frin <jen sijdra hamrar:en (d v s \rarnes
bruk) i Stockholn, G6teborg, Kristinehaftl oEh Arbo8a. tB39 gav bergskollegiuurillstend ti11 itkad produkrion geron att $mr:desrat;iStlerexo; dkades ri11 185. ton per 5r. Efter der arr olegriinsad salidesr5rr intdits p6 IS4o-ra1eE sreg' produktionen vid KirvjDgebor:ns sijdr:a L,arurare tjt.1 ca t00 ton stingjarn pe; Er.
1848 bran& arl:igsningelr ocil byggdes om rned tvi hard;tr: oeh rvi harniir. pioduk-

:^ tionen steg ti1l 300 ron per:r. Tackj:irr tilt den sbdra hannlaren konl vid defl-
na tid liksala ridigare IrAn hyEtan i KUrvingeborn samt lrjn I.imhyrran. 1845
hade, soo n:tumts, genensam sranpt.ing infdrrs fijr j:itnet fuin (ervingebornl
Varnes bruk och U11n5s, vilka egenLjonar d; fiiEr s;n"na Igare.

.- llvesrorp
1845 sildes Ul1nes till Varnas bruksegare d v s erttingar ri11 Er:ic von
Stockenstriju, Dessa var A G Leijonhufvlllt, r,Jol.rat, N A;eh J V (norritrg. 1,r'otrar
tinorring kon att b1i fijrvalEare av egendonien,

HailEtaren vid tlllnes nedlades 1858 och Karvingeborns sai.tra harnnare nedlades 1859.
JarnhaBteringen flyti:ades istalter ijiIl .[Ivesrorp, dar ert ordenrligr bruk(ka.llaE lrElfvestorps bruk") med indusrriella an::iggningar, herrgir<iian t iggn i ng
och p5 Ul1n:issidan arb€rarboste.ler urvecktades, o!it. ir"r. btev den stijrsra io-dustriplatsen i sockuen.

IB59-50 anlades nedarfiir lerrgir.len i Alvestorp p! den norra sidan av Svar:t:i1-
vens utlopp i Halvarsnoren €n har,lIltarsne,:1j a ned lvi herdar lren K:irwinBeborn
och en he;A fr,in Utlnas. Den nya suedjan onfartade 1859 rre franchecoDrch 5rda, ,en-mulib liogshaumare, en emeshamnare och ert valsverk, produktionen i,ax 585 tonsrinejern per Ar. 1860 o0rbygSdes snedjan tilt Iarcashiresmide &ed vetlugn. Uramti11 1875 soiddes me11an 870 och 1tB0 ron Atingjern per ir. produktionen 6kaile

,- sedan och 6nedjan utdkades med flera hirctar, fir atr slurligen omfaera sex-lancashirehard6ri. i{ijgsra irsriltv€rkniogen var fran ri}t 1888 j5BB ron.ijrn, I
s:IlbErd $ed ekononiska svirighelcr i llergnlagen pi 1880-.atet sturad€ man air
va1s3 stengjErn vid ?ilvescorp octt 6!ergick titl;tr .i1tvelka endast sm:iltstyck-
en. Arsproduktionen var 1889-]905 uel1311 3855 o* 26-tB roD. 1906 var sisra :ret

^saredjan var i drifr och d5 proilucerades endast 572 ron j:irn, DarefEer nedlades
smedjan,

En ny hytta vid Atvesrorp ov.!nf6r den nya snre.tjan priviligierades samma ir som
denna d v s 1859. Hyrran som ertrijll io Iritetsir, Ufistes fArsta g. ngen 1861.
Den nedlades i905. ].alm rogs fr.in grwor i rr:akten. Faruror jirntJr;ks;iirclse
bedr:evs" av ll]arkagare dlribtaBd jlvesrorps bruk, vid iirvestoip ned omnejd en' 1iv1ig bergsb ruks r6rel se,
Gruvorna var Srollgruvan, Ba):kgruvan, Sualgruvan, Salhergs8ruvan, Itolmgruvan
n f1, Malmen Lransporter:ades vid slucer av t8oo-ta1et pe en srtalspErig jarnveg.
Vagnarna drogs av hlsrar octr oxar ri hirttai. Denna irrnveg var liwen sanman-
lHnkad ned Svartetvstranans lastkaj vi.t sraEioren i iilvestort. cruvrdrelsen ned_lades sartidigr som jernbruksrijr:el sen_

!id slutet av 1800-ralet Ianns vi.i.[lvesrorp sifet]es en haurarsfledjs, en oas-
UEI$, en h errgirdsan I )g8ring, ett flertal bosreder fijr smederna och hyttar:betar-
na sami en i:it norr om hruket gru!arbetarbosreder. Vid ball)I]larstrledjan farlns aven
en kletlsnedja oeh i samra byggnad som hanfla):smedjaD fan[s en Icvarn och tvi bo-stader, en fijr eo sflod och er fi;r nliijtiaren. lilt brukea hdrde givervis Aven ertganska stort jordbruk lred ekonomibyFgn:der: s.rr3x nordvast om heirg.irttsbyggnaden.



oskar nngst.ijm ger i arrj.keLn Frin min gaBla henbvgd':i GrythvtEan i ord

och bild; hefte 6 1958-59, en li]1 6tora delar sjalvupplevd god beskriv-
ning av ;ruket och arbetsfarhsllanden, sociala fiirhallaoden och socialt
1iv vid lilvestorps bruk kring sekelskiftet.
Sedan jernhruks_ och gruvr6relsen nedlagts i Aivestorp anlades ett kraft-
v..k, iotn dock #gra 5t ""r'tr.. ersattes av elt stdrre, det nuvarande'
Troligtvis oubyggdes danrnen i samband $ed anlaggandet av kraftverl'er'
Jord- och skogsbrut bedrevs ockse.

Agare ti1l Alvestorp var annu vid bijrjan av 1900-ta1et de StockenstriiBska
.iriog..n", vilka 1b82 bildat ett falliljebolas Elfvestorps AB' 1906 in-
kiipte; aktienBjoriteten i delta bolag av Guldsmedshylte AB, 1912 av

Inargiins AB och 1915 av ilellefors bruks AB' 1947 s51des herrgarden och fijr
valiarbostaden (I d herrgerdsbyggnad Pe varn:is) ti11 Stockholms stads
folkskoleslyrelse och ombyggdes och renoverades tiLl internatskola och

barnkoloni. P: 1950-ra1et iirorigen) uPpfdrdes en nv skolbvggnad 'i nerhe-
ten av herrgerden.

I Alvestorp finlrs idag en herrgirds ao laggairg. Nordost o denna finns ett
antal egnaiem frEn 1950-60-ta1en. sijder oB herrgerden pi norra stranden
av svariAlven finns en stor dannanlaggning och ett kraftverk' Pa andra
sid6n 51wen finns eldre bostader med f d hvttarbelarkas€rn och f d smed-

kasern m n, Pe norra alvstraDaien preci.s nedanf6r daroen fims en f6rfa1_
1en klensnedja {ran 1876 (Srta1e! pa vaggen) och bredvid denna tuinen
elter iilvestirps ha$marsmedia. Denna ruiu, son bestir av en i sinner mu-

rad gavel med valvfornade ddrr- och f6ns lerijpPringar ' er regisErerad son

forni?imni[g 30. Langre nordvest finns resler efter hyttan, av vilka dock
inger rner ar1 er splengd renna fitr den smalspEriga jernv5gen svns ovan
sn;n. uyttplatsen ar registreraai son fornlem!1in8 31. Miitemol kraftver'ket
pi aer', "aar^ 

alvstraflde;, d v s pe Ullnassidan' firns Iornlamning 29 vi1-
i.en utvisar platsen fdr Ullneshyrtan. lnga lanmingar finns efter denn3'

Norddst om lrerrgnrden och e8naheroBen 1i8ger tre Sruvarbetarkaseiner med

uthus sant ett miDilre hus so$ en1i8! tve Eldre l{lvestorpsbor varit gruv-
fiirransbos tad.
I KArvingebor:n finns en skola me.l ]:irar-bostaal, en 5t6rle gerd ned tv: bo-
niflgshus der dei ena vstit g5stgiveti samt tre nindre f d gSrdar nt bo-
starlsfastigheter. vid den norr:a 5n finns en welvd ster6r:o som ar regist-
rerad Bom iornlaming 47. Bredvid den har Karvingebo hyrra le-
gat, Lemningarna efter denna er nvcket smE, men registrerade soF fornlSa-
iing 46. e5 

-anclla 
sician vesen har Karvingeborns norra harillare rroligen

1eglt. via den stjdra .1n Iints liimniogar, bestiende av murrester och s1ag8'

efter Karwingeborns sdCra hytta. Dessa ar r:egistrerade som lornlenrning
49. LanBre ne,lit nn finns en iramnarsneaj eruin resistrerad som lornlenning
a8. (lr:nna hsr ej besiktigats p g a snt1, men fremst p g: fara fiii li;s-
springande scheferhundar.)
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och. Ii1d, 5, I9s&59'
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