
Guidehandledning: Guida i kvarnstensbrottet i 
Östra Utsjö i Malung



Den här handledningen är till för dig som 
vill guida i kvarnstensbrottet i Östra Ut-
sjö i Malung. Quarnstensgrufvans vän-
ner har sammanställt denna folder för att 
fler ska kunna ta med sig folk till kvarn-
stensbrottet i Östra Utsjö och berätta om 
kvarnstenshantverket i bygden, en mer 
än tusenårig tradition där handeln med 
kvarnstenar utgjorde grunden för den se-
nare skinnhandeln. I Malung finns flera 

Bilden visar en handkvarn huggen i Malung. Årtalet 1759 finns inristat i stenen samt ett trollkors (till höger om årtalet) och 
bokstäverna IHS (till höger, s:et är bakvänt). 

kvarnstensbrott, men föreningen har här 
i denna folder uteslutande koncentrerat 
sig på guidetips som gäller för Östra Utsjö 
kvarnstensbrott. I huvudsak beror detta 
på att kvarnstensbrottet i Östra Utjsjö är 
störst och äldst (vad vi vet), och att Östra 
Utsjö brott är det som är mest tillgängligt 
att nå för de allra flesta målgrupper, gam-
mal som ung.
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Vad vill du förmedla av kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö? Ligger tonvikten på att be-
rätta om geologin, hantverket, arbetarna 
eller handeln? Vill du förmedla vad som 
hände när den lilla handkvarnen ersattes 
av en vattenkvarn? Eller hur samhället på-
verkades av hur tullkvarnar och stora ge-
mensamma vattenkvarnar reglerades av 
stat och myndighet under medeltid och re-
nässans? Hur såg detta ut i Malung?

Antagligen vill du ha med lite av alltihop. 
Men du kommer inte att hinna få med allt 
under en guidad tur. Därför är planering 
viktigt över vad du vill förmedla för just 
den målgrupp du har framför dig. 

Den här handledningen är ett verktyg för 
dig att använda när du guidar i kvarnstens-
brottet i Östra Utsjö. Du kan även utgå från 
denna handledning när du själv utvecklar 
dina guidade turer i brottet. 

Handledningen innehåller förslag på gui-
destopp som du kan göra på olika ställen i 
brottet. Du kan använda dem som passar 
din målgrupp och din guidning. Till en del 
av stoppen finns förslag på metoder för att 
lyfta ditt budskap och aktivera deltagarna. 
Var inte rädd för att prova dem eller hitta 
på egna. 

Ta kontakt  med Quarnstensgrufvans vän-
ner om du har frågor eller funderingar. Läs 
boken Jakten på de försvunna stenarna

     1. Inledning

av Bente Mellquist Danielson. Boken be-
handlar kvarnstenshantverket i Malung.

När du guidar i kvarnstensbrottet i Östra 
Utsjö i Malung är det några saker du bör 
tänka på. 

• Terrängen är bitvis svår, marken är ste-
nig och stigarna är smala. Om besökar-
na har svårt att gå finns en bredare stig 
att guida på, strax utanför brottet, som 
går upp till brottet där man kan stanna 
och berätta.

• Kom ihåg att ha bekväma och fotriktiga 
skor, att gå i pumps eller vanliga pro-
menadskor rekommenderas inte. Rejä-
la gymnastikskor, kängor eller stövlar 
gäller. 

• Brottet i sin helhet är 1,7 km långt, en 
tur fram och tillbaka med besökare tar 
cirka 1 1/2 timme tur retur. 

• Brottet består av två delar, den norra 
och den södra. Den norra delen är den 
del du först kommer till när du färdas 
med bil till brottet. Här är skogen ung 
och det är tall som dominerar. Den 
södra delen är längst ned i brottet och 
benämns som den äldsta delen. Här är 
skogen äldre och gran dominerar.  

Vid brottets norra del finns en samlings-
lokal och möjligheter att grilla. Kom ihåg 
att städa efter den guidade turen. Det finns 
soptunna att slänga skräpet i.  
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Guidetips 1

• Börja med att inledningsvis presentera 
dig själv innan ni börjar vandra i kvarn-
stensbrottet. En kort presentation vem 
du är och varför du är intresserad av 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö.

• Berätta var deltagarna befinner sig, 
alltså vid Östra Utsjö kvarnstensbrott, 
och vad som pågick här mellan 700 e. 
Kr till 1880-talet. Här höggs kvarnste-
nar till försäljning. 

• Innan ni går ut i brottet kan du med 
fördel visa upp de tre små handkvarnar 
som återfinns inne i samlingslokalen. 
Låt gärna deltagarna prova på att mala 
(se till att korn finns i lådan innan). 

• Berätta sedan kort varför man behöver 
mala sädeskornen mellan två stenar. 
Människan har svårt att tillgodogöra 
sig sädeskorn med skalet kvar. För att 
lättare kunna baka eller göra en gröt 
maldes kornet ned till mjöl. 

• De allra första malstenarna var så kall-
ade sadelkvarnar, där en liten sten som 
lades i handen fördes över en större 
sten. 

• När du berättat det som föreslagits 
ovan så kan du nu tala om för besökar-
na att kvarnstensbrottet i Östra Utsjö 
är ett kulturreservat sedan år 2003 och 
vad det innebär. Se text här till höger.

• Gå upp i brottet. 

     2. Kulturreservat

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö är 
Dalarnas första kulturreservat

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö blev år 2003 
förklarat kulturreservat av Länsstyrelsen i 
Dalarna. Inga kvarnstenar får flyttas eller 
tas från sin plats. Inte heller skrotstenar får 
flyttas eller tas från sin plats. Här får inte 
framföras motorfordon förutom snöskoter 
på markerad skoterled. Inga tält eller hus-
vagnar får förekomma inom reservatet och 
absolut ingen eld. Kvarnstensbrottet i Öst-
ra Utsjö är alltså skyddad miljö. 

Det är Malung-Sälens kommun som är 
fastighetsägare och Länsstyrelsen i Dalarna 
är förvaltare.    

Enligt Länsstyrelsen i Dalarna är syftet  
med kulturreservatet att: Bevara ett av Sve-
riges största kvarnstensbrott genom skydd 
och vård av områdets kulturhistoriska och 
biologiska värden. Den övergripande in-
riktningen på skötseln är:
- att lämningarna av kvarnstensbrytningen 
i form av gruvhål, varphögar, kvarnstens-
ämnen, husgrunder m m skall bibehållas 
intakta och väl synliga.
- att växtligheten kring lämningarna i form 
av äldre gran- och tallskog med tillhöran-
de vegetation sköts på ett sätt som bevarar 
dess karaktär och biologiska värden.
- att upprätthålla goda förutsättningar för 
att turistiskt och i undervisningssyfte visa 
upp spåren av kvarnstensbrytningen.
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     3. Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö

I Östra Utsjö kvarnstensbrott höggs kvarn-
stenar ur berget. Kvarnstenar var mycket 
viktiga i samhället. De behövdes till alla 
kvarnar som fanns vid bäckar och andra 
mindre vattendrag. I varje hem fanns också 
en mindre kvarn, en handkvarn. Var man 
duktig och armstark på att mala för hand 
kunde man få cirka 5-6 liter mjöl på en tim-
me. 

Sädeskornen måste krossas innan man 
kunde baka bröd. Säden krossades mellan 
två stenar, en understen och en översten. 
Genom att utnyttja vatten och/eller vind 
kunde en större mängd säd malas. Hjul-  
och skvaltkvarnar drevs med vattenkraft. 
En skvaltkvarn var en mycket vanlig typ 
av kvarn i skogsbygder som Dalarna i och 
med att den kvarnen var mindre och kräv-
de mindre vatten för att fungera. I Malungs 
socken återfinns de vid bäckar. 

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö var på sin 
tid ett av norra Europas största kvarnstens-
brott. Det finns endast två som är större, 
det är ett kvarnstensbrott i Norge och ett 
i Tyskland. Hela kvarnstensbrottets längd 
är 1,7 kilometer och cirka 50-170 meter 
brett. Flera kvarnstensbrott fick sin fö-
delse redan under järnåldern i Norden, 
varav detta, kvarnstensbrottet i Östra Ut-
sjö, är från cirka år 700. Vi talar här om 
Vendeltid eller mycket tidig vikingatid. 

Guidetips 2

• Stanna gärna första gången alldeles vid 
ingången till kvarnstensbrottets norra 
del, där finns en naturlig platå att sam-
las vid. 

• Berätta om brottets storlek i förhållan-
de till andra kvarnstensbrott i norra 
Europa.

• Deltagarna befinner sig i den norra 
yngre delen av kvarnstensbrottet (hä-
rom tvistar forskare om den norra och 
södra delen är lika gamla eller inte). 

• Berätta gärna om Carl von Linné och 
hans besök i Malung år 1734 då han 
även gjorde ett besök i kvarnstensbrot-
tet och blev något förvirrad så ingen 
direktör över brottet fanns. Här ägde 
bönderna gemensamt brottet och högg 
ut, eller mutade in dagbrott som sedan 
ärvdes från generation till generation.

• Vid detta stopp kan du även med för-
del berätta om den mineral som kvarn-
stensbrottet består av, nämligen en 
grå- till rödskiffrig sandsten med inslag 
av kvartskorn. Och varför just denna 
mineral lämpade sig för kvarnstenar. 

• Hitta en kvarnsten i terrängen för att 
visa (om du inte hittar en sten just här 
så kan du gå vidare och hitta en sena-
re).
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Det har alltså huggits ut ämnen till kvarn-
stenar i Östra Utsjö sedan 700-talet och 
fram till 1880-talet. 

Det här är den yngre delen av kvarnstens-
brottet. Den äldsta delen återfinns söderut. 
Carl von Linné gjorde ett besök till Malung 
år 1734 i augusti. Han besökte även detta 
kvarnstensbrott och redan då var brottet 
uppdelat i nya och gamla delen. Endast 
några få kvarnbergsgubbar arbetade i den 
äldre delen medan den nya delen, som vi 
här befinner oss i, var mycket aktiv.

Kvarnstensbrottet består av en grå- till 
rödskiffrig sandsten med inslag av kvart-
skorn. Kvalitén lämpade sig ypperligt till 
kvarnsten då den färdiga kvarnstenen blev 
”självslipande” av de kvartskorn som kom 
fram efterhand som man malde och därav 
vässades stenen. Men mjölnaren var även 
tvungen att med jämna mellanrum picka 
upp, eller rugga upp ytan på kvarnstenen 
så den malde bra.

Överallt i kvarnstensbrottet syns berg av 
skrotsten som blev kvar efter huggningen. 
Kvarnbergsgubbarna slängde skrotstenen 
bakom sig allteftersom de högg sig in i ber-
get i jakt på bra kvarnstensämnen. Därav 
dessa kullar av skrotsten som återfinns i 
skogen idag i kvarnstensbrottet. 
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     4. Hantverket 

Hantverket

Hur utövades då detta kvarnstenshantverk? 
Det finns inte så många skriftliga källor om 
hantverket och de som utövade hantverket 
är tyvärr borta i dag. Men de få anteckning-
ar som finns från gamla skrifter visar att 
arbetet i brottet troligen gjordes på vintern. 
Arbetet var farligt, en anteckning från en 
dödsbok  i Malung år 1802 beskriver en döds-
olycka där Jonas Persson från Böle fått en 
sten på sig som krossade huvud och armar. 

I brottet kan ses kilar som är kvar i stenäm-
nen som var meningen skulle bli kvarn-
stenar. Ämnen är kvarlämnade med sina 
kilar av okänd anledning. Men att kvarn-
bergsgubbarna arbetade med att kila in 
kilar i mineralen för att få loss stenämnen 
för att sedan arbeta vidare på är säkert. 

Stenblocken skulle ramla ned och sedan 
huggas upp i lagom stora arbetsämnen 
för att sedan markera en cirkel med kol i 
råmaterialet. Sedan använde kvarnbergs-
gubben en pickhacka som hade en grov 
och fyrkantig spets för att börja hugga. 
Sidorna jämnades ut med en bredhacka/
släthacka. Det finns även uppgifter om 
senare tids användning av krut i ber-
get för att få loss stenämnen. Tydligen 
var det mycket svinn med denna metod.  

Att hugga ut kvarnstenar ut ett stenäm-
ne var ett hårt arbete och utfördes steg-

Guidetips 3

• Stanna vid valfritt ställe i brottet. 
• Berätta om hantverket och hur folk i 

bygden arbetade med att hugga kvarn-
stenar i Östra Utsjö. Kanske satt de 
kvar i brottet och högg klart kvarnste-
nen eller tog med sig ämnet hem för vi-
dare arbete. 

• Ta gärna med ett redskap som antingen 
påminner om en kvarnbergshacka eller 
som är säkert en hacka från brytningen 
i brottet. Låt redskapet gå runt hos del-
tagarna för att känna tyngden. 

• Berätta hur brottet troligen såg ut när 
det var aktiviteter där. Inga träd fanns, 
inte heller någon mossa. Ett stenbrott 
är hårt arbete med mycket slit och släp. 

• I brottet fanns nog även raststugor och 
smedjor. Smedjor fanns för att hålla 
verktygen vassa och i gott skick. 

• Och hur var det med skyddsutrust-
ning? Användes ögonskydd eller annat 
skydd mot stendamm eller stenflisor? 
Låt gärna deltagarna jämföra med da-
gens fabriksarbete med skyddsombud 
och hårda restriktioner om hur vissa 
arbeten ska bedrivas för att inte skada 
arbetare. 
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vis. Att stenen kunde spricka var stor, 
särskilt när mittenhålet skulle huggas ut. 
Ibland kunde en sprucken kvarnsten räd-
das med att ett järnband bands runt de-
larna.

När Carl von Linné var här 1734 var han 
något förvirrad över att ingen direktör el-
ler chef fanns som basade över kvarnstens-
brottet. Här ärvdes gruvorna från far till 
son och om en gruva stått oanvänd i många 
år eller generationer var det fritt fram för 
vem som helst i bygden att börja hugga. 
Marken ägdes av socknen gemensamt. 

I brottet ska det ha funnits raststugor med 
sovplatser. Även smedjor som vässade och 
tillverkade verktygen till kvarnbergsgub-
barna har funnits, och även kolmilor för att 
få kol till smedjorna. Kvarnstenarna frakta-
des färdiga från brottet i så kallade ”foror”, 
det vill säga en form av lastkärra utan hjul, 
eller så tog kvarnbergsgubben med sig ste-
nämnet hem och pickade klart kvarnstenen 
hemma på gården.
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     5. Tidiga texter om kvarnstensbrottet i  
  Östra Utsjö

Gamla texter om kvarnstensbrottet

Den äldsta skrivna texten om kvarnstens-
brottet i Östra Utsjö är från Tinget i Ma-
lung år 1652. Då noterade man att folk 
från Yttermalung och Myckelbyn har sålt 
kvarnstenar till guvernören i Dalarna vil-
ka levererades till Stora Tuna. År 1698 kan 
man läsa från domstolsprotokoll från ting-
et i Malung att en person från byn Gärdås 
i Malung bytt en kvarnsten mot en häst i 
Värmland. År 1699 finns noterat att en per-
son i Säter har köpt en kvarnsten i Malung. 

Författaren Zacharias Holenius nämner år 
1722 kvarnstenar från kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö, men även kvarnstenar från 
Byråsen i Malung. Holenius skriver att de 
bästa kvarnstenarna var från Östra Utsjö 
och att malungskarlarna sålde kvarnstenar 
till hela landskapet samt till Västmanland 
och till Värmland. 

När Reinhold Näsman år 1733 skrev en 
avhandling om dalamål nämner han att 
västerdalsbor säljer kvarnstenar. Året ef-
ter gjorde Carl von Linné sin resa genom 
Dalarna och Malung. Linné nämner liksom 
Holenius både Östra Utsjö kvarnstensbrott 
och Byråsens kvarnstensbrott. Linné ansåg 
att kvarnstenarna från Östra Utsjö var ad-
mirabla. 

Det är också under sin resa i Dalarna och 
under sitt besök i kvarnstensbrottet i 

Guidetips 4

• Stanna vid valfritt ställe i brottet, gärna 
vid ett synligt dagbrott.  

• Berätta om vad gamla skrifter berättar 
om kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. 

• Det fanns inte någon direktör i kvarn-
stensbrottet vilket förvirrade Carl von 
Linné. Varför blev han så förvirrad av 
detta? Frågan kan ställas till deltagarna 
att fundera på.

• Ta reda på hur stora 9 och 10 kvarter  
kvarnstenar var (cirka 1,5 meter i dia-
meter). Hur tunga kan de ha varit? Ställ 
frågorna till deltagarna som får funde-
ra. Här finns det inget rätt eller fel svar, 
en kvarnsten av sten är tung. En liten 
handkvarn vägde endast några kilo, 
kanske 10-20 kg, medan en stor kvarn-
sten till en vattenkvarn kunde väga fle-
ra hundra kilo. 
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Östra Utsjö i Malung som Linné blir kon-
fust då han inser att ingen direktör basar 
över dagbrotten. 

Att det finns några gamla texter och dom-
protokoll över kvarnstenshantverket i Ma-
lung beror på att många tvister kom till 
tinget i och med oklara ägandeförhållan-
den. Det var periodvis trångt i kvarnstens-
brottet och när vissa dagbrott stått tomma 
och öde länge togs brytningen upp av någon 
annan. Detta ledde till tvister om ägorätten 
till det specifika dagbrottet. 

Abraham Hülphers resa genom Dalarna år 
1757 blev nedskriven och även här nämns 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Enligt 
Hülphers gjorde allmogen i Malung sig en 
god förtjänst på att sälja kvarnstenar. Men 
kvarnstenshantverket var inte den enda bi-
näringen vid denna tid i Malung. Hülphers 
nämner hur sockenbor vid helgmässotid 
gick ut på vandring för att sälja och bereda 
skinn. Av Hülphers text framgår också att 
det är många mellanhänder i kvarnstens-
föräljningen. Kvarnbergsgubbarna sålde 
kvarnstenarna vidare till andra sockenbor 
som i sin tur sålde vidare till andra land-
skap. 

År 1765 reste Johan Isac Adelswärd, Jo-
han Gottlieb, Henric Gahn och Hans Jacob 
Gahn till Malung. De besökte kvarnstens-
brottet och fick se vattenfyllda gruvhål 
eftersom ingen arbetade på sommaren. 

De fick veta att gruvhålen var cirka 20 al-
nar djupa (cirka 10 m). Enligt dessa rese-
närer var det enbart några få byar i socknen 
som hade tillgång till kvarnstensbrottet. De 
nämner även att brytningen skedde med 
skjutning. Någon from av krut användes 
troligen. 

Eric Tuneld skrev år 1793:

I Malungs socken huggas goda Quarn-
stenar, till 9 á 10 qvarter i diameter. Där 
äro 3:ne Quarnstens-Brott. Här i socknen 
idkas et flitigt Smide, af Liar, Hästskor, 
Söm, Spik, Saxar m.m. At fånga Björn på 
giller, är här brukligt. 
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     6. Handel, färdmedel och handelsvägar

Många kvarnstenar blev det

Cirka 30 000 kvarnstenspar, blandade 
storlekar, har huggits ut i berget i Östra Ut-
sjö, det är långt fler än vad som behövdes 
för att täcka bygdens behov. Om man leker 
med tanken att enbart handkvarnar produ-
cerats här, så uppgår summan till 120 000 
kvarnstenspar. Och då har forskarna en-
bart sett till norra delen av brottet. Kvarn-
stenar såldes alltså ut i landet i relativt hög 
omfattning fram till 1500-talet. Kvarnste-
nar från Malung hittar arkeologerna idag 
i sina utgrävningar runt om i landet och 
främst kring Mälardalen. Kvarnsten från 
Östra Utsjö har hittats i Sigtuna, Uppsala, 
Stockholm, Lund, Öland och på Gotland för 
att nämna några. 

Här kan ses en röd tråd eller ett mönster 
med handel som pågick mycket tidigt. Re-
dan på 700-talet återfinns kvarnstenar från 
Malung vid platser som då låg strategiskt 
till för handel. I Sigtuna för exempelvis som 
grundades år 980, finns kvarnsten från 
Malung direkt vid dess nybildande. Handel 
med kvarnstenar tog samma handelsled 
som päls och järn. 

Handelsleder förr var inte som idag med 
asfalterade vägar med lastbilstransport 
eller flyg. Vid vikingatid och tidig med-
eltid och ända in på tidigt 1900-tal var 
landsvägarna mycket dåliga och svår-
tillgängliga att frakta tunga varor på.   

Guidetips 5

• Valfritt ställe i brottet, gärna vid en 
synlig kvarnsten. 

• Ta upp mängden kvarnstenar som pro-
ducerades i kvarnstensbrottet i Östra 
Utsjö och sätt det i ett större samman-
hang. För exempelvis att det i socken 
vid 1700-talet kanske inte bodde mer 
än cirka x antal invånare och att pro-
duktionen av kvarnstenar var långt 
mycket mer än bygden behövde. 

• Handelsled ned till Mälaren gjordes 
troligtvis på Västerdalälven. Det var 
mycket lättare att färdas och att trans-
portera varor på vatten än på land ända 
in på 1900-talets början. Kvarnstenar 
från Malung transporterades på älven. 

• Berätta hur vattenleden från Väster-
dalälven ända ned till Mälaren var far-
bar ända in på medeltiden. Örsundaån 
som förband Dalälven med Mälaren 
var bred och stor innan landhöjning 
och böndernas krav på mer åkermark 
fick fäste. 
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Istället använde människan då med fördel 
vattenvägar. 

I och med landhöjningen och att bönder på 
1800-talet tappade vatten ur sjöar för att 
få mer åkermark, har vattenvägarna änd-
rats i nutid, det som förr gick enkelt att via 
båt färdas från dalälven ned till Mälaren är 
idag en omöjlighet. 

Men på vikingatiden och medeltiden gick 
det att färdas vattenvägen från dalälven 
ned till Mälaren. Och forskare ser idag att 
en intensiv handel med Dalarna har ägt 
rum mycket tidigt, redan under vikingati-
den. Tidigt var det strider om viktiga han-
delsleder och tullar vilket visar att handel 
bedrevs och var en viktigt inkomstkälla för 
många.  
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     7. Jôga Ola och Magnil Mårten

Kvarnbergsgubbar

Jôga Olâ hette egentligen Lias Olof Jons-
son. Han föddes fjärde februari år 1835, 
och kom att bli en av de allra sista kvarn-
bergsgubbarna i dåtida Malungs socken. 
Jôga Olâ var på sin tid något av ett original. 
Det berättas att han i sin lilla stuga elda-
de under kalla vintrar med rå tall, eftersom 
han ofta var utan ved. Att elda med rå tall 
är inte så effektivt för att få upp värmen, 
dessutom var hans stuga så dragig att rö-
ken och värmen gick ut genom springorna i 
väggar och tak.

Jôga Olâ högg kvarnsten i kvarnberget i 
Gärdås. Där hade han även en stenkoja, 
både som smedja för att vässa verktyg, och 
som tillfällig bostad när han vistades i brot-
tet. Ända in på 1900-talet högg han kvarn-
sten, och en av de allra sista kvarnstenarna 
som höggs i Malung, gjorde Jôga Olâ till 
Nykvarnen (se bilden till vänster) mellan 
Idbäck och Jägra. Kvarnen har årtalet 1907 
ovanför dörren.

En annan kvarnbergsgubbe var Kvarn-
stenshuggaren Kalla Jonas Ersson bodde 
på Kallabacken i Böle. Han föddes 1818 av
föräldrarna Kalla Erik Jonsson och Ollas 
Kerstin Olsdotter. Han gifte sig 1851 med 
Ustu Kerstin Ersdotter från Storbyn. Kalla 
Jonas bodde under hela sitt liv på samma 
gård - littera N i Böle. Kalla Jonas och Ustu 
Kerstin fick elva barn, varav sju pojkar. 

Guidetips 6

• Valfritt ställe i brottet, gärna vid södra 
delens vattenfyllda gruvhål.

• Berätta om några kvarnbergsgubbar 
från Malung och hur de arbetade som 
kvarnstenshuggare. Om du har bilder 
på personerna så visa gärna dem, även 
på bostad de bott i eller platsen de kom 
från.

• Berätta också om hur man via boupp-
teckningar kan ta reda på om det har 
funnits kvarnbergsgubbar i och med 
att vissa verktyg nämns som exempel-
vis kvarnstenshacka etc. Man kan då 
dra slutsatsen att någon i hushållet vid 
något tillfälle huggit kvarnsten.

12



Fem av barnen dog innan de blev vuxna.

Ustu Kerstin födde två tvillingpar, men tre 
av dessa barn dog i späd ålder. 1887 avled 
Kalla Jonas och efterlämnade sin hustru 
och flera barn.

Malungs sista kvarnstenshuggare skulle ha 
varit Magnil Mats Jansson (”Magnil Mår-
ten”) och Kalla Jonas Ersson i Böle, Vick-
es Per Isaksson och Britt Per Halvarsson i 
Grimsåker samt Lias Olof Jonsson i Gärdås 
som högg kvarnstenar i Gärdås kvarnstens-
brott. Britt Per och Vickes Per var grannar i 
byn Grimsåker. Vickes Per föddes 1798 och 
var son till Nissbell Isak Nilsson och Brita 
Andersdotter. Han hade en bror, som var 
en av flera malungsbor som år 1808 stupa-
de i fält.

Vickes Per gifte sig 1827 med Brita Pers-
dotter, men äktenskapet blev barnlöst. Pa-
ret hade en lösning, och det var att skaffa 
sig en skötsloman. Han hette Vickes Per 
Persson och han kom att ta över hela hus-
hållet. Vickes Per Isaksson avled 1873 av 
ålderdomsbräcklighet och hustrun Brita 
avled 1875. Det berättades att Vickes Per 
Isakssons arbetskamrat Britt Per Halvars-
son i Grimsåker brukade ta hem kvarnsten-
sämnen till sin gård för vidare bearbetning. 
På gården hade han ett upplag varifrån han 
sålde kvarnstenarna.

Bilden visar Jôga Ola vid sitt hem i Gärdås by i 
Malung. 1920-talet.
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     8. Kvarnar och kvarnstenar

Olika kvarnar

Kvarnstenar nyttjades i olika sorters kvar-
nar. Väderkvarnar var vanligast i södra 
Sverige där skogarna var glesare och vin-
den fick fart. I Dalarna var skvaltkvarnar 
och handkvarnar vanligast då skogen står 
tät och hindrar vindens framfart.

I Öje, Malung-Sälens kommun finns i 
dag en fungerande kvarn, Lisskvarn, med 
kvarnsten från Lugnås kvarnstensbrott 
utanför Mariestad, vid 1900-talets början. 
Lisskvarn är en typisk skvaltkvarn som 
ligger vid ett mindre vattendrag i skogen, 
Lisskvarn i Öje renoverades i början på 
1900-talet, då hade brytningen av kvarn-
stenar upphört i Östra Utsjö.

Lisskvarn i Öje i Dalarna går lättast att be-
söka via båt på Öjesjön. Skvaltkvarnen lig-
ger mitt i skogen med Öjesjön bredvid sig. 
Här malde man i lönndom under andra 
världskriget på nätterna. Det var ransone-
ring på mjöl så malningen i Lisskvarn blev 
för många en nödvändighet under kriget.

Man kan följa jordbrukets utveckling med 
att forska i hur kvarnarna utvecklas. Från 
de enkla malstenarna till handkvarnen till 
de små skvaltkvarnarna som var en typ av 
vattenkvarn, till de stora vattenkvarnarna 
och väderkvarnarna. Det fanns och finns än 
i dag djurkvarnar i världen som drivs runt 
av att en häst eller oxe driver runt kvarn- 

Guidetips 7

• Valfritt ställe i brottet. 
• Ta upp vilka olika varianter av kvarnar 

det har funnits. Väderkvarnar, vatten-
kvarnar och handkvarnar. 

• Skvaltkvarnar var vanligast i skogsbyg-
der med små vattendrag och bäckar.

• Visa gärna med bilder hur de olika 
kvarnarna ser ut. 

• Fråga deltagarna om de varit inne i 
en kvarn någongång eller sett en stor 
kvarnsten som malt. 

• Fråga deltagarna om de vet hur mycket 
en kvarnsten till en skvaltkvarn kunde 
väga. Ta reda på svaret så du kan berät-
ta om ingen av deltagarna vet. 
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stenen. Ju större kvarn ju mer mjöl kunde 
malas, alltså kan en slutsats dras att jord-
bruket blev större och större ju större en 
kvarn blev. Vid 500-talet kom de första 
handkvarnarna. Jordbruken var små och 
det tog lång tid att mala för att få bröd eller 
gröt till många.

Vid 1100-talet hade vind- och vattenkvar-
nar utvecklats i Europa och kom även till 
Norden. Nu blev jordbruken större och mer 
korn och säd kunde malas. Människan bör-
jade äta mer mjölmat som bröd och gröt. 

Kvarnstenarna blev större och de kvarn-
stenar som är kvarlämnade i kvarnstens-
brottet i Östra Utsjö är både kvarnstenar 
för handkvarnar och större kvarnstenar 
för skvaltkvarnar. År 1664 redovisades 73 
skvaltkvarnar i Malungs socken. Det är 
ganska många, det fanns alltså god tillgång 
till att mala säd och korn. Att malungsbor 
åt mycket bröd och gröt på 1600-talet är 
nog riktigt och sant utifrån det höga antalet 
kvarnar i bygden.  
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     9. Namnet Malung

”Molung”

Kan den forna kvarnstensbrytningen i 
Malung ligga till grund för ortens namn? 
Det finns flera teorier om varför Malung 
heter just Malung. Alltifrån älvens 
sandbankar, grovt sand eller grus, de talrika 
mårdarna som fanns i de täta skogarna 
eller helt enkelt skogen själv som får stå 
som symbolik för orten. 

Malung Molung är den första dalaort 
som nämns i skrift 1177 när kung Sverre 
och hans följe färdas genom bygden. Inte 
mycket går att läsa sig till om bygden via 
den korta notis i Sverres saga. Därmed är 
orten nämnd som om läsaren från början 
visste var orten låg i landet och att namnet 
var känt även utanför Molung.  

Nu blir det intressant. För vad gjorde 
att orten nämndes i en kungasaga under 
tidig nordisk medeltid? Kan det ha varit 
en idag bortglömd händelse som då var 
känd utanför orten, eller var orten en 
känd och välbesökt handelsplats, eller 
ett maktcentrum (kung eller kyrka) eller 
producerade orten varor som resten av 
landet var i behov av? Malung producerade 
kvarnstenar från 700-1880-talet. Vid tiden 
för Sverres färd år 1177 var huggningen i 
berget i full aktivitet. 

Kung Sverre Sigurdsson fick den isländske 
abboten Karl Jonsson att skriva krönikan 

Guidetips 8

• Valfritt ställe i brottet. 
• Berätta om Sverre från Norge som res-

te genom Malung år 1177 för att ta sig 
vidare ner till södra Sverige och hämta 
stöd för att bli kung i Norge. 

• Det som texten visar här till höger är en 
av flera teorier om hur namnet Malung 
kom till eller grundar sig på. Hitta fler 
teorier som du kan berätta om. 

• Fråga deltagarna om de vet hur något 
annat ortsnamn kommit till eller vad 
det grundar sig på. 

• Vad tror deltagarna, kan Malungs 
kvarnstenshantverk även ligga till 
grund för namnet Malung?
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om hans färd mot kunglig makt och resan 
till Sverige. Sagan eller krönikan skrevs på 
1100-1200-talet och originaltexten borde 
om man tänker på att den är skriven av 
en abbot innehålla även latinska ord och 
uttryck. 

Kvarnsten på latin heter molaris lapis, ordet 
mala på latin är mola, kvarn är molendinum. 
Kan Molung som det stavas i Sverres saga 
ha med kvarnstenshantverket att göra och 
att det redan vid tiden för Sverres färd var 
en ort som många kändes vid? Kvarnstenar 
från Malung, och då speciellt handkvarnar, 
var en handelsvara från orten, det bekräftar 
de otaliga kvarnstenar som arkeologerna 
hittat i jorden i mellersta och södra Sverige 
och som kan kopplas till kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö. Redan på 700-talet var 
kvarnstenar från Malung en del i den handel 
som kom från västerdalarna och vidare ner 
mot Mälaren. Kvarnstenar från Malung har 
bland annat hittats i Sigtuna (900-talet) 
och utanför Täby (700-talet). 
 
Vilka det var som började med att hugga 
ut kvarnstenar ur berget i Östra Utsjö 
vet ingen, men redan under vendeltid, 
det vill säga 700-talet, har det alltså sålts 
kvarnstenar från Malung. Handelsvägen 
var via väster- och österdalälven, för vidare 
färd ner till Mälaren, en sträcka som idag 
är svår att färdas på med båt på grund av 
landhöjningen. Kvarnstenshuggningen i 
Malung pågick intensivt  fram till 1600-1700-

talet för att sedan avta och  helt försvinna 
under sent 1800-tal. När Sverre Sigurdsson 
färdades genom Molung år 1177 var således 
orten en plats som var känd i och med att 
den finns nämnd i krönikan. Men själva 
namnet Malung Molung, därom tvistar de 
lärde.
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     10. Malungsstenar återfunna i  
           arkeologiska utgrävningar

Malungsstenar 

Kvarnstenar och kvarnstensfragment från 
Malung har återfunnits så långt söderut 
som i Lund och är daterad till hög- eller 
senmedeltid. De flesta fynden hittas runt 
Mälaren. 

En arkeologisk undersökning i olika kvarter 
i Uppsala under 1970-1990-talet visade 
att flertalet kvarnstensfragment var från 
Malung och daterade från 1100-talet till 
1400-talet. 

I Sigtuna stad har också hittas flera 
kvarnstensfragment från Malung. Hela 183 
st fragment på en vikt av 118 kilo visade sig 
vara malungssten. Här har man bland annat 
hittat en hel löpare daterad till 1000-talet. 

Det äldsta kända kvarnstensfragmentet 
som är från Malung har hittats i Sanda, 
Fresta socken utanför Täby. Dateringen 
på fragmentet är 700-talet. Det är detta 
kvarnstensfragment från Malung som idag 
sätter åldern på kvarnstensbrottet i Östra 
Utsjö.

I Eketorps borg på Öland har malungssten 
hittats. Eketorps borg är från 400-talet. 
Kvarnstensfragmenten från Malung är 
daterade till 1100-1200-talet då borgen 
användes som handelscentra. Inne i borgen 
fanns stenlagda gator och avloppsrännor. 
Här har man även hittat smycken.   

Guidetips 9

• Valfritt ställe i brottet. 
• Berätta om fynd av malungssten som 

hittas via olika arkeologiska utgräv-
ningar både runt Mälaren men även på 
Öland och Goltand (se texten till hö-
ger). 

• Fynden visar på hur intensiv handeln 
på malungssten var under vikingatid 
och medeltid. 

• Handeln med kvarnstenar från Ma-
lung gick samma väg som handeln med 
skinn, päls och myrmalmsjärn från Da-
larna. 

• För att få deltagarna att förstå hur in-
tensiv handeln var kan du exempli-
fiera med hur Malung i senare tid vid 
1700-1800-talet fortsatte använda 
samma handelsvägar men med skinn 
och päls istället för kvarnsten. 
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Kanske har kvarnsten från Malung kommit 
till Öland och Eketorps borg via soldater 
som tillfälligt uppehållit sig i borgen. 

I Västerås i kvarteret Proban har fragment 
av malungssten hittats. Dateringen  på 
fragmentet är 1300-talet. Men fler fragment 
har hittats och både från 1400-talet, 
1600-talet och 1700-talet återfinns 
kvarnstensfragment från Malung. Det vill 
säga kvarnstensfragmenten återfinns i ett 
kulturlager som via andra föremål som går 
att datera får en datering. Att datera sten 
går inte. Men om en kvarnsten finns i ett 
kulturlager med andra föremål som trä 
eller textil, går det att få en ålder även på 
stenen. 

I Visby på Gotland har malungssten 
hittats. I dag står en urinoar på den 
plats där arkeologerna hittade ett 
kvarnstensfragment från Malung. Platsen 
är Stora Torggränd i Visby och fragmentet 
är daterat till cirka 1100-1200-talet. 
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     11. Milor och husgrunder i kvarnstens-       
   brottet

Liggmilor och husgrunder

En liggmila är en variant av kolmila 
där veden ligger ned istället för att 
ställa veden upp. I milorna tillverkades 
träkol som behövdes till smideshärden 
i smedjan där kvarnbergsgubbarnas 
verktyg vässades och förbättrades för att 
de skulle kunna hugga ordentligt i berget. 

Tre kolbottnar har återfunnits i den sydöstra 
delen av kvarnstensbrottet. Dessa är alltså 
rester av liggmilor där träkol tillverkades 
som behövdes till smideshärden i smedjan. 
I kvarnstensbrottet växte en liten industri 
fram där verktyg för stenhuggningen 
behövde förbättras och repareras i en 
smedja, och smedjan behövde träkol till sin 
härd.

En av liggmilorna har daterats till 
1400-1600-talet med C14-datering. Träden 
till liggmilorna höggs den med yxa innan 
år 1870 då sågen började användas i 
skogarna. Till liggmilorna krävdes långa 
trädstammar 20 fot eller 5,94 meter långa.

Fem husgrunder finns inom 
kvarnstensbrottet Östra Utsjö i Malung. 
Tre av dem ligger i nya berget, det 
vill säga, norra brottet. Det är små 
husgrunder med innermått på 2,5-3,5 
x 4,5-4,7 meter och de är byggda av 
stenmurar som är 0,7-1,0 meter tjocka.

Guidetips 10

• I södra delen längst bort vid milorna.
• Visa på milorna och husgrunderna.
• På platsen finns även en informa-

tionstavla. Ta hjälp av den och låt även 
deltagarna läsa och ställa frågor. 

• Om det går, försök att se hur stor hus-
grunden är. Gå omkring, men ta det 
försiktigt så inget blir förstört. 

• Milorna har kol kvar, visa på det och 
berätta om hur milorna har daterats via 
C14-metoden. 
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Husgrund vid kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Vad kan det ha varit? En smedja? Ett förråd? Eller en vär-
mestuga?
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     Nyfiken på mer?

Litteratur om kvarnstenshantverket

För att få mer kunskap om kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö i Malung så finns det litteratur 
att läsa. En hel del har skrivits om 
kvarnstenshanteringen i bygden och fastän 
det har gått några generationer sedan de 
sista kvarnbergsgubbarna levde så finns i 
dag en del information om yrket - att hugga 
i sten. Här till vänster visas ett axplock av 
den litteratur som finns i ämnet. 

I Sverige finns  även andra kvarnstensbrott 
och stenbrott att besöka om man är nyfiken 
på själva stenhantverket. I Dalarna i Orsa 
finns slipstensgruvorna med ett litet 
museum. I Lugnås utanför Mariestad finns 
Lugnås kvarnstensbrott som var produktiva 
ända in på 1920-talet. Kvarnstenen som 
återfinns i Lisskvarn (skvaltkvarn) i Öje är 
från Lugnås. 

I Norge finns två stora kvarnstensbrott, ett 
i Selbu på fjället och ett ovanför Bergen på 
västkusten, Hyllestads kvarnstensbrott. 
I Hyllestad kan man själv få hugga sig en 
sten och ta del av hur det kunde gå till att 
arbeta som kvarnbergsgubbe. 

Lästips

• Jakten på de försvunna stenarna av 
Bente Mellquist Danielson.

• Människor och kvarnstenar - exemplet 
Malung av Magnus Elfwendahl, ingår i 
Från stad till land, Andrén (red.).

• Kvarnstenar från Malung samt en 
inventering av kvarnberget av Peter 
Kresten, Lars- Inge Larsson och Lena 
Larsson.

• Kvarnstensbrytning i forna dagars Ma-
lung av Olof Hampus, ingår i Skinna-
rebygd, Malungs hembygdsförening 
årsbok 1981. 

• Kvarnstenshuggning av Täpp John-Er-
ik Pettersson. 

• Malungsfolkets kvarnstenshuggning i 
äldre tid av Täpp John-Erik Pettersson,  
ingår i Från Kulturdagarna i Bonäs 
Bygdegård de 23-24 juni 1980. 

• Svenska kvarntermer av  R. Wadström.
• Lapides molares kvarnstenar. En pre-

sentation av kvarnstensbrottet i Östra 
Utsjö av Per Åslund.

• Malungs sista kvarnbergs-
gubbar av Eskil Olsson se  
www.quarnstensgrufvansvanner.se.

• Kvarnstenshuggning av Karl Hedlund, 
Grimsåkers byacirkel. 
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Att mala korn och säd till mjöl var oftast kvinnans roll i hushållet. Vanligast var att en träl eller tjänste-
hjon gjorde arbetet. Att mala var tungt och tog tid, något som gjordes varje dag. 
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