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I Hyllestad har det vore 
produksjon og sal av 
kvernstein frå vikingtida 
og heilt fram til tidleg på 
1900-talet.

Kvernsteinsbrota i 
Hyllestad har vore 
arbeidsplass for dyktige 
steinhoggarar som har 

overlevert handverket frå 
generasjon til generasjon.

Kverna var livsviktig for 
menneska. Den består av 
ein roterande overstein 
og ein fast understein. 
Ved maling vart kornet 
dryssa ned i holet på 
oversteinen og det malte 

mjølet kom ut i ytterkant 
mellom kvernsteinane.

Handkverna (ca 35-60 
cm diameter) vart driven 
med handkraft. 

Vasskverna (ca 60-120 
cm diameter) vart brukt 
i kvernhus og mindre 

møller der vasskrafta 
dreiv oversteinen rundt. 

På turen gjennom 
Kvernsteinsparken vil du 
sjå spor etter både hand- 
og vasskvernproduksjon.

HANDKVERNER 
OG VASSKVERNER



7

1/AVSLAGHAUGAR 

Haugane du ser i bortkant 
av myra mot elva, er 
dungar med avfall etter 
kvernsteinsproduksjonen. 
Vi kallar avfallet for
avslag, som er små og 
store steinfliser etter 
hogginga. 
 
Mange av kvernsteins-
emna vart øydelagde 
i løpet av arbeids- 
prosessen. 

KORLEIS KAN LANDSKAPET HA SETT 
UT HER FØR DEI STARTA HOGGINGA?

På turen gjennom
Kvernsteinsparken vil 
du finne mange slike 
vraksteinar. Desse er 
forteljande og tause 
vitne om utfordringar  
steinhoggaren møtte i 
kvardagen sin.

AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE
I Noreg er alle kulturminne som er eldre enn 
1537 automatisk freda gjennom kulturminnelova. 
Sjølv den minste avslagsbit kjem inn under 
fredingslova.
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2/ SPOR 
UNDER BRUA

Rett under og på nedsida 
av brua ser du spor etter 
kvernsteinshogging. 
Nedetter langs elva på 
høgre sida er fleire 
stablar av kvernstein 
hogde ut langs berghylla. 
 
Avslaget eller avfallet 
etter produksjonen, 
ligg i elva. Langs 
elvebredda ligg det på 

begge sider øydelagde  
og mislukka kvernsteinar. 
 
Det er produksjon av 
handkvernstein du ser 
spor etter her. Lenger 
oppe i parken vil du også 
finne vasskvernstein som 
var berekna for kvernhus 
og mindre møller.
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3/HOGGING I FAST FJELL

Spora i berget viser at 
steinane her er hogde 
direkte frå bergflata som 
peparkaker frå ei utkjevla  
deig. Hogging i fast fjell 
er den eldste metoden og 

mesteparten av kvern-
steinane frå Hyllestad er 
tekne ut på denne måten.

Hogging frå steinblokker 
er ein yngre metode. 

Steinblokker vart kilte 
eller sprengde laus frå 
berget og kvernsteinane 
vart tilhogde frå desse.

Kvernsteinshogging frå fast fjell Kvernsteinshogging frå ei steinblokk

TO MÅTAR Å HOGGE KVERNSTEIN PÅ:

DET KUNNE TA 1-3 DAGER Å LAGE EIN 
HANDKVERNSTEIN. OM HAN IKKJE SPRAKK DÅ?
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4/ARKEOLOGISKE FUNN

nedover lag for lag og 
registrerer alt dei finn 
som kan fortelje noko 
om fortida. Finn dei 
trekol er dei heldige. 
Kol kan daterast slik at 
vi får vite tidspunkt for 
aktiviteten nett der. 
I denne sjakta vart det 
gjort dateringar som viser 

Arkeologen Irene Baug 
har gjort fleire utgrav-
ingar i kvernsteinsbrota i 
Hyllestad. Her du no står, 
gjorde Baug grundige 
undersøkingar i 2001. 
Når arkeologane 
undersøkjer ein lokalitet, 
grev dei ofte ei sjakt i 
terrenget. Dei grev seg 

kvernsteinsproduksjon 
på 1000-talet. Dateringar 
frå Rønneseth og Sæsol 
viser at kvernsteins-
produksjonen i Hyllestad 
var i gang allereie på 
700 til 800-talet.

HER STÅR DU PÅ TJUKKE LAG MED AVSLAGSMASSE.
MISSLUKKA KVERNSTEINAR OG AVFALL ETTER PRODUKSJONEN.
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5/ULØYST KVERNSTEIN 

Her ser du ein vass-
kvernstein midt i 
arbeidsprosessen. 
Steinen fekk si form ved 
at dei hogg vekk ein 
kanal rundt emnet. Ser du 
nøye etter, finn du fleire 
hol innhogde nede rundt 
steinen. Desse skulle 
brukast når steinen vart 
løyst. Gjentekne slag mot 
løysingshola ville til slutt 
få steinen til å sleppe. 
Denne steinen ser 
altså ut til å vere heilt 
klar for løysing. 

 
Veggen i bakkant av 
brotet kjem av at fleire 
lag eller stablar med 
stein er uttekne. Det kan 
nesten samanliknast med 
å plukke myntar frå ein 
kronestabel. Om vi hadde 
fortsett produksjonen 
nedover i brotet ville 
veggen vorte høgare 
og høgare.

KVIFOR VART IKKJE STEINEN LØYST?
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6/EKSPORT

Den høge veggen fortel 
om stor produksjon her. 
Mengdevis av kvernstein 
er laga i dette brotet. 
Dei vellukka steinane 
vart transporterte ned 
til fjorden og frakta med 
skip til inn- og utland. 
Transporten ned til 
fjorden kan ha foregått 
med ein «kvennakvist». 
Om steinen var ekstra 
stor vart nok hesten brukt 
som trekkraft. 

I Sverige, Danmark, 
Nord Tyskland, Island og 
Færøyane er det funne 

kvernstein som er laga i 
Hyllestad. Både i Sverige 
og Danmark er det funne 
så store mengder at det 
må vere snakk om ein 
organisert handel heilt 
tilbake til vikingtida. 
Mengder av kvernstein 
frå brota rundt oss her, 
kan ha vorte frakta 
utanlands med viking- 
tidas handelsskip som 
vart kalla «knarr» eller 
med jekter som etter 
kvart kom i bruk. 
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KVEN VAR DEI?

KORLEIS VAR KVARDAGEN FOR
STEINHOGGAREN OG FAMILIEN HANS?

VAR SMIA LANGT UNNA NÅR
HAN SKULLE KVESSE VERKTØYET? 

KORLEIS VERKA VER OG VIND
INN PÅ ARBEIDET? 

VAR DET HER HAN ÅT MATEN SIN? 

tett på i Kvernsteins- 
parken. Spora etter 
stormennene ser vi lite 
til her.

Korleis ville det vere 
å «møte» ein av 
steinhoggarane nett her…
nett no?

Kva ville han kunne 
fortelje oss?

I vikingtid var det truleg 
lokale stormenn som 
eigde og kontrollerte 
verksemda. Utover i 
middelalderen kom ulike 
kyrkjelege institusjonar 
inn som makthavarar. 
Dei som arbeidde her 
hadde neppe stor 
innflytelse og dei hadde 
truleg status som træl 
eller leiglending i 
hundrevis av år. 

Dei var likevel framifrå 
handverkarar. Det er 
spora etter desse vi kjem 
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7/FRIGITT HOGGEFELT

Eit av tiltaka for å skaffe 
fram ny kunnskap om 
den eldste kvernsteins-
produksjonen finn vi her. 
På det avgrevne området 
har Riksantikvaren gitt 
løyve til eksperimenter-

ing og demonstrasjon av 
kvernsteinshogging. 
 
Vi veit ein god del om 
handverket både når 
det gjeld kvernsteins-
hogging i fast fjell og i 

lause steinblokker. 
Det frigitte hoggefeltet er 
viktig som eksperiment- 
og forsøksarena, men og 
som ein stad der folk kan 
få sjå og oppleve korleis 
arbeidet kan ha arta seg.

BERGARTEN HEITER GRANATGLIMMERSKIFER 
Den består i hovudsak av glimmer (kråkesølv) 
og raudbrune granatar. Nokre andre mineral er og 
iblanda. Den store mengda med glimmer gjer at 
bergarten er forholdsvis mjuk og difor let 
seg hogge med ei spiss steinhakke. Dei harde 
granatane gjev gode maleeigenskapar og gjer 
steinen slitesterk når over- og understeinen 
gnurar mot kvarandre i kverna.
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8/KROSSBROTET

som fyrst vart løyste frå 
fjellet. Berget her har 
tydeleg lagdeling som 
gjer det lett å hogge ut og 
løyse steinhellene slik vi  
ser øvst på teikninga.

Det står mange vakre 
steinkrossar på Vest-
landet. Meir enn 20 av 
desse er laga i Hyllestad. 
Det har truleg vore laga 

I dette steinbrotet vart 
det produsert både 
steinkrossar og kvern-
stein. Dateringar etter 
undersøkinga i 2008, 
viser aktivitet her mellom 
1000 og 1200-talet.
Det vart funne restar 
etter 7 ulike krossar.

Vi trur at krossane vart 
tilhogde frå steinheller 

steinkrossar i fleire av 
steinbrota i Hyllestad. 
Ljoresteinar og 
gravheller vart også 
produserte i Hyllestad.

VI TRUR AT FLEIRE AV KROSSANE PÅ VESTLANDET ER REISTE PÅ 1000-TALET.
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9/KVERNSTEINSLASTENE

Det er funne fleire 
kvernsteinslaster med 
hyllestadstein langs 
norskekysten. To av desse 
er heva og utstilte her.

Den største er funnen i 
Alverstraumen i Lindås 
kommune nord for 
Bergen. Lasta omfatta 
505 kvernsteinar frå 
Hyllestad og hadde ei 
vekt på om lag 13,5 tonn.

Den andre lasta er 
funnen ved Bukken i 

Sund kommune. 
Den inneheldt ca 50 
kvernsteinar og fleire 
brynesteinsemner frå 
Eidsborg i Telemark.

Det var store verdiar som 
gjekk tapt for dei som 
eigde skip og last. 

Det kunne ta frå 1-3 
dagar å lage ein stein slik 
du ser den her. 

Steinane i lastene 
representerer produkta 

slik dei såg ut når 
steinhoggaren i Hyllestad 
hadde utført sin del av 
jobben. Før kverna kunne 
takast i bruk måtte over- 
og understein finhoggast 
og monterast saman til ei 
funksjonell kvern. 
Truleg vart dette gjort av 
den som til slutt kjøpte 
og skulle bruke kvern-
steinane.

VAR DESSE KVERNSTEINANE EIN GONG PÅ VEG TIL DANMARK 
ELLER SVERIGE ELLER...?
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