
Verksamhetsberättelse för år 2013
Under 2013 har Quarnstensgrufvans vänner haft årsmöte den 22 maj vid Kvarnstensbrottet Östra 
Utsjö i  Malung.  Där  beslutades  att  Bente Mellquist  Danielsson omvaldes  till  ordförande för 
föreningen.  Kerstin  Kapla  omvaldes  som kassör.  Jörgen  Danielsson,  Jan  Kapla  och  Yvonne 
Isaksson omvaldes till styrelseledamöter. Till ersättare omvaldes Ulf Björlin, Arnold Joos och 
Harriet  Turesson.  Till  revisor  omvaldes  Lars  Henriksson.  Styrelsen  fick  i  uppdrag  att  utse 
revisorssuppleant. Förutom årsmötet hade föreningen vi haft 7 styrelsemöten/visionsmöten: den 
10 januari, 14 februari, 10 mars, 3 april, 24 april, 4 september och 19 december.

 
Dick Harrison
Dick Harrison föreläste om Digerdöden på Orrskogen den 18 april 2013, och fyllde norra 
avdelningen på Folkets Park Orrskogen, drygt 300 personer dök upp. Häpnadsväckande och 
fantasigeggande historier berättades med en entusiasm som enbart Dick kan äga. Det mest 
häpnadsväckande var också att historierna Dick berättade byggde på källor som finns från 
historien. Riktiga källor som människorna då skrev ned med sina egna ord för att vi i nutid 
ska kunna ta del av den hemska tid som pesten var. En lysande föreställning av en sann 
historiker! Innan föreläsningen på kvällen var Dick på gymnasieskolan och föreläste för 
elever och lärare om historiebruk och varför historia är så viktigt att studera. Publiken var 
fullsatt och både lärare och elever tog stort intryck av Dick och blev inspirerade av både 
ämnet  historia  och  retorik.  Det  var  meningen  att  Dick  även  skulle  bli  guidad  i 
kvarnstensbrottet, men vägen upp dit var för lerig och dålig. Föreningen lovade honom och 
hans fru en guidad tur i framtiden när det passar dem.
 
Efter föreläsningen blev det mat och dryck vid Sankt Olof hotell & krog i Malung där Dick 
och hans hustru Katarina deltog. Det var ett tjugotal som hade bokat bord. Underhållningen 
stod  Hars  Åke  Hermansson  för,  med  spilåpipa  och  horn.  Inför  denna  föreläsning  hade 
föreningen gjort  en marknadsföring via annons i  Malungsbladet,  reklam på Tv Malung-
Sälen, reklam på facebook samt en presskonferens på biblioteket i Malung.
 



Föreningen guidade Förenina Talô Malungsmål
Den 30 maj var föreningen inbjuden till Förenina Talô Malungsmåls årsmöte för att berätta 
om kvarnstenshantverket och guida i kvarnstensbrottet.
 
Arrangemang kring Mjölnaren Mats, 2 - 4 augusti
Tillsammans med Bysamfälligheten, Hembygdsföreningen och Teaterföreningen Tunglä var 
Quarnstensgrufvans vänner med som arrangör av årets utomhusteater skriven av Yvonne 
Isaksson ”Mjölnaren Mats” vid Hallsjökvarn i Mobyn. Innan teaterföreställningen började 
vid varje föreställning (3 st) berättade Bente om kvarnen och Kvarnstensbrottet Ö. Utsjö, 
om malning och kvarnstenar. Quarnstensgrufvans vänner hade vid området ett bord med en 
handkvarn där besökare kunde försöka mala ärtor och korn.
 
Stenmurar i Yttermalung
Den 8 september var föreningen på ett besök till Yttermalung (vid Bolliwood), och rekade 
området  eftersom  stenmurar  och  annat  intressant  i  stenväg  återfinns  i  området.  Även 
ickemedlemmar slöt upp och vi guidades runt i skogen vid Bolliwood av Jan-Erik Hägg som 
hade sin bostad alldeles i närheten och ägare av Bolliwood.
 
Föreningen föreläste om kvarnstenshantverket på biblioteket
Den  9  september  bjöd  biblioteket  i  Malung  in  föreningen  för  att  föreläsa  om 
kvarnstenshantverket i Malung. Bente föreläste om kvarnstenshantverket och Jan berättade 
om vår förening. Film visades om kvarnstenshantverket av Jörgen Danielson.
 
Guidningar i östra Utsjö kvarnstensbrott 2013
Ett flertal guidningar genomfördes av föreningen i kvarnstensbrottet i östra Utsjö den 15/8, 
20/8, 22/8, 4/9 och 8/10. Bland annat guidades amerikaner i brottet i samband med besök 
med ungdomar på Malungs folkhögskola. Solleröns pensionärsförening fick en guidad tur 
och  likaså  högstadiet  och  gymnasiet  i  Malung  samt  Malungs  folkhögskolas  elever  som 
guidades i oktober. 
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