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Näsmans rapport utgör startskottet på en industriell 
epok med räckvidd fram till vår tid. Det skulle dock gå 
mer än ett halvsekel innan man började bryta porfyr. 
Blybergsbrottet var det största av många stenbrott. 
Den vackra porfyren härifrån var särskilt användbar. 
Den var relativt enkel att bryta och stenen sprack inte 
heller så lätt, något som annars var vanligt i en så hård 
sten. 

STENBRYTNING SOM VÄLGÖRENHET
Efter missväxt under 1770-talet var det fattigt i 
norra Dalarna. Riksrådet Nils Adam Bielke var vid 
denna tid en inflytelserik ämbetsman i Stockholm – 
välgörenhet och bergsbruk var hans passion. Skulle 
man inte kunna bryta porfyren i Dalarna och så 

Kyrkoherde Eric Näsman var en vårdag  
1730 ute i markerna kring Klittberget 
nordost om Älvdalen. Han satte sig att vila 
på ett odlingsröse – dessa monument över 
allmogens hårda slit. Hans blick stannade 
på en av stenarna. Den var mörk, nästan 
svart, och hade inslag av prickar. I stenen 
syntes ljusare band i det skarpa solljuset. 
Som jaspis såg det ut, tyckte Näsman. 

Stenen var porfyr eller ”koppugstie”, som 
älvdalingarna sa. Näsman rapporterade in 
sitt fynd till Kunglige Bergskollegiet.

ge en utkomst till folket? tänkte han. Efter en resa 
till Älvdalen tillverkades så den första vasen 1787. 
Kung Gustav III godkände idén och Porphyrverket i 
Elfvedalen kunde bildas.

LEVERANS TILL DE STORA KUNGAHUSEN

Verkets första chef, ingenjör Eric Hagström, utsåg 
Näset till lämplig plats för verksamheten. Med 
nytillverkade maskiner borrade, slipade och polerade 
man stenen. Som mest jobbade 75 anställda vid 
Porfyrverket och stenbrotten. Först var efterfrågan 
stor på olika praktpjäser i porfyr men under de första 
årtiondena av 1800-talet minskade den. Krigstiderna 
bidrog också till krisen. När styrelsen övervägde att 
lägga ner kom Karl XIV Johan som en räddare och 
köpte Porfyrverket.  Han gjorde stora insatser för den 
svenska industrin och ville visa att Sverige kunde göra 
konstföremål med hög kvalitet. 

PORFYREN I BLYBERG

FAKTA OM PORFYR
• Dalaporfyren är en vulkanisk bergart, cirka 1,7 miljarder år 

gammal.

• Egyptierna bröt porfyr, deras heliga sten, för 5000 år sedan. 

• Ordet porfyr var ursprungligen grekernas namn för purpur. 

• Älvdalsporfyren har ett ytmönster som bildats vid vulkanut-
brott av aska som tryckts ihop till en fast lavaliknande bergart.

• Porfyr har en glasig grundmassa av kvarts med små korn av  
till exempel ljus fältspat (som Blybergsporfyren).

• Hårdhetsgrad 7 av 10 (samma som stål), detta gör att den kan 
poleras till hög glans.

Både anställda och  
enskilda bröt sten i brottet.

Urnan var en vanlig  
produkt från Porfyrverket.

PORFYRVERKETS FLYTT TILL VÄSTÄNG
När Karl XIV Johan dog 1844 fick Porfyrverket sin 
största order, en sarkofag. Den tillverkades i granit 
från Garberg - så stora föremål gick inte att göra i 
porfyr. År 1867 brann ett av sliphusen i Näset upp, 
men några av maskinerna räddades. Verket hade 
därefter en rad olika ägare utan framgångar, så 
verksamheten upphörde. Frost Anders Andersson 
köpte de kvarvarande maskinerna och byggde sedan 
upp Älvdalens Nya Porfyrverk i Västäng. Här drev han 
och hans efterlevande sliperi till 1984.

PORFYREN IN I 2000-TALET: PORFYRRIKET

Idag finns ett industrimuseum i Västäng med de  
allra äldsta maskinerna. Du kan vandra Porfyrleden, 
en 3,5 mil lång vandringsled som tar dig förbi det 
gamla sliperiet. Skogarna häromkring rymmer flera 
små enskilda stenbrott. I Näset finns resterna av  
industriområdet där Gamla Porfyrverket låg.  

I Porfyr- och Hagströmmuseet i Älvdalen står många 
föremål som tillverkats vid Porfyrverket.
I Stockholm finns Älvdalsporfyr på olika platser, 
bland annat i Kungliga slottet och på Rosendals slott. 
Gustaf III:s staty på Skeppsbron står på en sockel i 
Blybergsporfyr. På Drottningholm, i kungens privata 
ägo, finns den allra första produkten i Älvdalsporfyr, 
en vas.

Och det är Älvdalsporfyren, krossad till grus, som än 
idag färgar norra Dalarnas vägnät i rött.

PORFYREN I ÄLVDALEN
1679 Porfyren nämns första gången i en svensk skrift.
1730  Kyrkoherde Eric Näsman upptäcker Älvdalsporfyren. 
1734 Linné nämner Älvdalsporfyren i sin Dalaresa.
1785 Riksrådet Bielke skickar delegation till Dalarna.
1787 Första urnan av Älvdalsporfyr, Svart Rännås. Gåva till Gustaf III.
1788 Elfvedals Porphyrverk AB bildas. 
1818 Porfyrverket köps av kung Karl XIV Johan.
1867 Ett av sliphusen vid Porfyrverket brinner ner.
1885 Gamla Porfyrverket läggs ner.
1892 Frost Anders köper de kvarvarande maskinerna och bildar  
 Älvdalens Nya Porfyrverk i Västermyckeläng, Västäng i dagligt tal.
1966 Brytning upphör. 
1984 Älvdalens Nya Porfyrverk läggs ner. Idag industrimuseum.

Samtida bild av Porphyrverket i Elfvedalen.
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