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Utställning på vandring om 
Malungs äldsta industri

Quarnstensgrufvans vänner är en ideell förening i Malung som vill sprida 
kunskapen och historien om kvarnstenshantverket som fanns i bygden i över 
tusen år.

I Östra Utsjö kvarnstensbrott (Dalarnas första kulturreservat) i Malung har 
människan huggit ut kvarnstenar ur berget sedan 700-talet. Cirka 1880 
höggs den sista kvarnstenen. Kvarnstenarna gick på handel ner till Mälar-
dalen där arkeologerna hittar dem idag när det gräver ut kvarter i Sigtuna, 
Uppsala och Stockholm. 

Att hugga kvarnsten ur berg var ett farligt yrke. På den tiden det begav sig 
fanns inga skyddskläder, inga maskiner eller borrar som i dagens gruvor. 
Yrket var hårt och slitsamt men samtidigt en mycket viktig binäring till bön-
derna i bygden på grund av det magra jordbruket. 



Utställningen

Utställningen består av 14 st rollups med fakta och berättelser om kvar-
nstenshantverket i Malung genom tiderna. Rollupsen tar upp olika teman 
som kvarnar, kvarnstenar, sädesslag, handel, handelsvägar, kvarnstensbrott 
i Malung, kvarnstensbrott i Norden, kvarnbergshuggare från Malung etc. 

Utställningen har även en film om kvarnstenshantverket från Malung som 
visas på monitor. Ljud, ljus och monitor ingår i utställningen. Utställningens 
infomaterial (rollupsen) kan vid platsbrist variera i antal. Till utställningen 
hör även en träfigur som träsnidare Prins Rolf Larsson och Harry Jonsson 
snidat och som visar kvarnstenshantverkets olika skeenden i tillverkningen.  

Att visa utställningen i era lokaler kostar inget vare sig för dig eller besökare 
som kommer och vill se den. Utställningen kan vid vernisage även komplet-
teras med en kort föreläsning om kvarnstenshantverket i Malung. Cirka 14 
dagar till en månads uppställning rekommenderas. Utställningen bemannas 
inte (förutom vid vernisage). Föreningen ställer upp den och nedmonterar.



Intresserad? Kontakta föreningen

Kontakta Quarnstensgrufvans vänner för vidare information om intres-
se finns för att visa utställningen. Utställningen passar på företag, organ-
isationer, bibliotek, skolor, hotell, föreningar, idrottshallar, bystugor, kyrkor, 
restaurang, museer och andra offentliga ställen. 

Kontakta ordf. Bente Mellquist Danielson tel. 070-207 88 28 eller e-post 
bente@delta.se.

Ta del av lokalhistorien och sprid berättelsen om det gamla hantverket!


