
Verksamhetsberättelse för år 2014
Under 2014 har  Quarnstensgrufvans vänner  haft  årsmöte den 27 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. 

Nyval av ersättare för ett år blev Gudmunds Torbjörn Karlsson.  Till revisor omvaldes 
Lars Henriksson. Förutom årsmötet har föreningen under 2014 haft styrelsemöten/visionsmöten: 
den 13 februari, 20 mars, 8 maj, 11 juni, 18 augusti, 10 september och 15 december.

Per Arne Skomsö och Olof den helige 14 april på Sankt Olof Hotell & Krog
Det blev en lyckad kväll den 14 april i stora konferenslokalen på Sankt Olof Hotell & Krog i 
Malung när Per Arne Skomsö från Norge föreläste om Olof den Helige. Alla extrastolar fick tas  
fram! Per-Arne var verkligen en bra och kunnig föreläsare om Olof den helige. Han har fler  
föreläsningar om andra teman, föreningen ska hålla kontakt med honom. Per Arne var mycket 
positiv till kvällen. Cirka 70 personer kom för att ta del av föreläsningen. 

Efter föreläsningen var det mat och underhållning på Sankt Olof Hotell & Krog. Det blev 
nötköttsrullader  fyllda  med  viltsvamp,  potatispuré,  ölsås  samt  kaffe  och  mjuk  kaka.Tjugo 
personer hade anmält sig till maten. Underhållningen av Karin Tenggren och ”Doffe” Christoffer 
Sundberg  var  briljant  och  maten  alldeles  utsökt!  Inför  föreläsningen  gjordes  affischer, 
reklamsnutt på Tv Malung-Sälen, annonsering i Malungsbladet och på Facebook, och reportage i 
Falukuriren  av  Berit  Djuse.  Föreläsningen  arrangerades  av  Quarnstensgruvans  vänner  i 
samarbete  med  Malungs  folkhögskola,  Fôrenina  Talô  Malungsmål,  Malung-Sälens 
kulturförvaltning, Malungs kyrka och Malung-Sälens gymnasieskola. 

Trottoarpratare i Grönland om guidade turer i Östra Utsjö kvarnstensbrott
Föreningen hade hela sommaren en trottoarpratare stående på gågatan i Malungs centrum som 
informerade  om guidade  turer  i  kvarnstensbrottet  i  Östra  Utsjö  och  samtidigt  uppmuntrade 
malungsbor och turister att vandra i brottet. Vägbeskrivning till kvarnstensbrottet i Östra Utsjö 
fanns på affischen.



Guidade visningar 2014
Fem  guidade  visningar  gjorde  av  föreningen  sommar/höst  2014.  Den  första  guidade  turen 
gjordes  14 augusti,  ett  arrangemang med Kulturförvaltningen och augustikvällarna i  brottet. 
Många slöt upp och gick med guiden Bente till södra delen av brottet där de djupa vattenfyllda  
öppna gruvorna finns. Den 22 augusti fick Malungs vinklubb en guidad tur av Bente. Även här 
gick vandringen ned till södra delen. Den 13 september guidades Rillens folkdanslag från Gävle 
och Göviks  folkdanslag från Norge av  Bente  i  brottet.  Ett  femtiotal  personer  fick ta  del  av 
kvarnstenshantverket  och  dess  historia.  Besökarna  var  mäkta  imponerade  och tyckte  det  var 
höjdpunkten på hela resan att få skåda kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. 

Den  27 september guidades ett litet sällskap i kvarnstensbrottet av Bente. Färden gick 
ned till  södra delen.  Professor i  geologi,  Birger  Schmitz från Lunds universitet,  guidades av 
föreningen den 6 november i och med hans föreläsning senare på dagen för gymnasieelever på 
Malung-Sälens gymnasieskola, och på kvällen för allmänheten i stora konferenslokalen på Sankt 
Olof Hotell & Krog. Birger Schmiz blev mycket imponerad över kvarnstensbrottets storlek och 
omfattning.  Även  själva  mineralen  intresserade  honom.  Projektledare  för  Meteorum 
(Siljansringen)  Thomas Jacobs var också med på vandringen i  kvarnstensbrottet.  Se mer om 
Birger Schmitz nedan.

Arrangemang kring Mjölnaren Mats, 1-3 augusti 2014 
Quarnstensgrufvans  vänners  lilla utställning  i  samband  med  Mjölnaren  Mats  blev  mycket 
välbesökt.  Besökarna  kunde gå  in  i  ett  litet  tält  och  se på  åtta  olika  bilder  (A3)  om kvarn-
stensbrottet, där fanns även två informativa roll-ups. En handkvarn var med på ett bord och även 
infobroschyr  om föreningen  och kvarnstensbrott  i  bygden. Inför  varje  föreställning  berättade 
Bente om Hallsjökvarn och dess  användning.  Utställningen drog till  sig  många nyfikna  och 
Bente och Arnold som stod i tältet under de tre dagarna, fick bland annat reda på att en fallfärdig 
kvarn finns att se vid Granberget vid Näsån, där ska finnas stenar kvar. Föreningen blev nyfiken 
och tänker vid tillfälle att åka dit och kika.

Hösten och nya skyltar längs vägen till kvarnstensbrottet i Östra Utsjö
Hösten  2014  anordnade  föreningen,  Ulf,  Torbjörn  och  Jörgen  vägskyltar  som  det  står 
”Kvarnstensbrottet” på som sattes vid två vägkorsningar på vägen till kvarnstensbrottet. Detta för 
att besökare lättare ska hitta till kvarnstensbrottet och inte åka vilse. Skyltarna gjordes av JM 
Reklam, järnrör och fastanordning fixade Ulf och Torbjörn hos Malung-Sälens kommun. 

Den 6 november föreläsning av geolog Birger Schmitz 
Professor i geologi Birger Schmitz från Lunds universitet föreläste på torsdagen den 6/11 på 
Sankt Olof hotell i Malung om "Dinosauriernas utdöd och Siljanskratern - vad vore livet utan 
katastrofer?"  Birger  höll  en  fullsatt  föreläsning  för  elever  i  stora  aulan  på  Malung-Sälens 
gymnasieskola på dagen. Där fick eleverna känna på ett alldeles riktigt dinosaurieägg som en 
lärare hade med sig och som Birger tog med sig ner till Lund för att röntga i och med att ägget  
"rasslade" inuti. Spännande! På kvällen föreläste han för allmänheten med ett 60-tal intresserade 
och fascinerade åhörare i stora konferenslokalen på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Efter 
föreläsningen blev det middag på Sankt Olof Hotell  & Krog med underhållning av Torbjörn 
Korssell.  Maten  som  serverades  vid  Quarnstensgrufvans  gille  var  nötstek  toppad  med  rökt 



sidfläsk  med en rotsakskaka och en gräddig svampsås. Till dessert blev det vaniljglass med varm 
hjortronsylt. Mycket gott!

Föreläsningen  arrangerades  av  Quarnstensgruvans  vänner  i  samarbete  med  Malungs 
folkhögskola,  Fôrenina  Talô  Malungsmål,  Malung-Sälens  kulturförvaltning,  Malung-Sälens 
gymnasieskola, Malungs hembygdsförening, Sankt Olof Hotell & Krog och JDS. Det gjordes 
affischer till trottoarpratare, annonser till Malungsbladet och reportage i Tv Malung-Sälen, samt 
reklam på Facebook och reportage i Falukuriren av Anders Mojanis. 

Antal medlemmar vid årets slut var 32 stycken + 5 hedersmedlemmar, totalt 37 medlemmar.
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