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Quarnstensgrufvans vänner har fått ny layout på sin hemsida. Här finner du mycket information om kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung. Här finns även mycket litteratur och uppsatser att ta del av när det gäller kvarnstenar, malning, kvarnar, Malung, Dalarna och Sverige.
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Historien växer sakta fram

Quarnstensgrufvans vänner vill
uppmärksamma kvarnstenshantverket
och kvarnstensbrotten i Malung-Sälens
kommun via olika arrangemang och
guidade vandringar i brotten. Vi vill
särskilt intressera familjer och ungdomar
för att nå ut med ett historiskt arv.

Stigfinnaren Arkeologi anlitades 2017 och
2018 för att göra en arkeologisk undersökning
av fornlämningar längs den korridor som
planeras för förbifart Yttermalung. Korridoren
går strax öster om kvarnstensbrottet i Östra
Utsjö. Arkeologernas uppgift var att finna
fornlämningar som ännu ej registrerats av
länsstyrelse och riksantikvariat. De hittade
massor! Historien i bygden visar sig vara väl
dold och gömd i jorden. Du kan läsa mer om
vad arkeologerna hittade i detta nyhetsbrev.
		
Det som är så intressant
är att en bygds historia “växer” i och med nya
fynd. Tänk alla de fynd som människor i bygden
haft i sina ägo men som i dag är bortglömda
eller slängda. Tänk om dessa fynd i stället
lämnats till museum coh arkiv för att ge Malung
en större historisk helhet. Men det glimmar ju
till här och var. Vi vet att människan började
hugga i Östra Utsjö berg senast vid 700-talet,
vi vet att bygden var befolkad och hednisk
när norske kronpretendenten Sverre färdades
förbi “Molungr” 1177, och vi vet att människor
sporadiskt varit i trakterna ända sedan
stenåldern då stenverktyg och fångstgropar
visar deras forna existens.
Men sedan finns allt det där mystiska
som ingen vet om det har existerat eller inte.
Sant eller falskt. Som sägnen att endast fem
Malungsbor skulle ha överlevt digerdöden på
1300-talet, eller att Hôgon vid Kyrkskolan i
Malung skulle ha varit gravhögar från vikingaeller medeltid. En del spekulerar om de kan ha
varit samiska gravar. Många frågor men inga
svar.
Bynamnen Grimsåker och Grimsmyrheden har diskuterats. Namnet “Grim” är
fornnordiskt och betyder “mask” eller “grimma”.
Kanske bynamnen går så långt tillbaka som till
1000-talet?
Vid Storbygärdet i Malung hittades
tre pålar när en parkeringsplats anlades. Pålarna
var nedkörda i jorden och återfanns mellan sank
och fast mark, som en tydlig gräns. Vid pålarna
ska även slagghögar ha funnits. Idag är pålarna
och slaggen under asfalt. Hade pålarna något
med Grimsmyrheden att göra, med namnet
Grim?
Malung döljer historien i jorden och
på många sätt har orten blivit en “vit” fläck när
det gäller dess tidiga historia då fynd glömts
bort eller dolts. Här behövs fler arkeologiska
undersökningar och framförallt arkeologiska
utgrävningar för att få reda på mer om hur
Malungsbor levde för länge sedan.
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Trevlig läsning!
Bente Mellquist Danielson
Bente Mellquist Danielson, redaktör
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Ledamot Jörgen Danielson guidar Sofia
Möller Skog från Folkuniversitetet i Falun i
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Bilden visar
brottet i södra delen.
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VÄRJAN I FORS
Av Bente Mellquist Danielson

Ett litet detektivarbete drog
igång i och med artikeln i förra
nyhetsbrevet om värjan från
Ulvsliden i Malungsfors. Värjan
fanns inte på bild i Nordiska museets
samlingar och många frågor uppstod
om hur den hamnat i Ulvsliden och
vem som måhända kan ha använt den.
Inger Döhl började forska om värjan
som egentligen är en sabel. Det som
framkom är att sabeln inte alls är så
gammal som man först trodde. Istället
är vapnet troligen tillverkat av en lokal
smed. “Baljan”, det vill säga sabelns
skida är original. Kanhända har någon
bybo fått baljan i byte mot annan vara
och fått en smed att smida en sabel som
skulle passa baljan. Sabeln är troligen
från 1800-talet, så när den lämnades
som gåva till Nordiska museet 1881 var
den inte så gammal och unik som man
då antog. Så här kan man läsa idag om
sabeln på Nordiska museet. Först texten
från år 1881:
“Huvudliggaren (1881):
‘Värja fr. Malungs sn. Från Västar Fors,
‘som är hittad i ett fäbuställe Ulfsliden*’.
G[åva]. af hem.eg. [hemmansägare]
Perjus Olof Halfvarsson i Västra Fors
Malugn. Ss [såsom] 30.563 [=gåva
genom Bud Erik Olsson i Vinäs, ‘Alla i
denna sändning citerade uppgifter äro

Värjan eller rättare sagt sabeln som hittades i Ulvsliden 1881 i
Malungsfors ser ut så här och finns idag på Nordiska museet.
Bilden är fotograferad av Thomas Adolfsson på Nordiska
museet.

tagna från ombudets [Bud Erik Olsson]
förteckning.’]
*idag [2019] stavat Ulvsliden.
Sabeln
är
ett
ganska
grovt
bysmedsarbete. Kaveln (handtaget)
och tången är lite för korta för att
vara ett professionellt vapen och
tillsammans med parerplåten ger
det ett intryck av att inte vara helt
professionellt utfört. När det gäller
baljan kommer den nog från en ”riktig”
sabel, d.v.s. någon bysmed har smitt
en sabel till en befintlig balja. Sabeln
i sitt nuvarande skick är troligen från
1800-talet.
/Thomas Adolfsson, Leif Wallin 201910-01”
Smeden?
Det som vore intressant är ju att forska
vidare i vilken smed som smidde sabeln
och till vem? Kanske det finns något
märke (bomärke?) på sabeln som kan
spåra smeden eller den person som
hade sabeln i sin ägo? Vilka smeder
fanns i Malungsfors och Lima under
1800-talet? Det borde rimligtvis vara
flera stycken då många bönder var sin
egen smed. På den tiden var bönderna
mångsysslare och hantverkare inom
många områden då de själva var
tvungna att laga, tillverka och slipa
sina redskap inom skogsbruk, jordbruk
eller inom hushållet. Att äga en sabel

kanhända var status och symboliserade
att man följde med i tiden och hade
koll på vad som hände i världen. Under
1800-talets början var det ju en del
krig. Sverige krigade mot Danmark
och även mot Ryssland 1808-1809
och var med i första Napoleonkriget
1805-1810. Sverige var i konflikt med
Storbritannien 1810-1812 där inte ett
enda skott avlossades (freden i Örebro),
och 1812-1814 var Sverige med i andra
Napoleonkriget
tillsammans
med
Ryssland och Storbritannien. År 1814
var ett kort krig med Norge. Om sabeln
tillverkades i början på 1800-talet
och i det sammanhang med krig och
konflikter i Europa vid tillfället, så var
det kanske inte så konstigt att någon
bonde/smed i Malungsfors tyckte att
tillverka och äga en sabel var status, man
kände sig helt enkelt delaktig i det som
hände ute i världen. Att fantisera om
vapen och om krig och erövringar under
nationalromantiska 1800-talet var en
del i den tidens anda. Som kraftkarl
skulle man erövra, konkurrera och ut på
äventyr. Kanske Ulvsliden fick en del av
äventyren, kolonialism och imperialism
via sabeln som symboliserade något
större än fäbodens gärdesgårdar och
kreatur. Eller vad tror du? Om du vet
mer om sabeln vill vi gärna ta del av det.
Källor:
Inger Döhl
Nordiska museet
Wikipedia
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Barkladan från Östra Digerberget står idag på Malungs
hembygdsgård.
Foto: Malungs hembygdsförening.

Barkladan från Digerberget
I Skinnarebygd från 1956 skriver
Niss Hjalmar Matsson om Barkladan
från Östra Digerberget. När ladan blev
uppmärksammad 1956 hade den stått vid den
gamla fäboden i över 300 år. Ladan hade redan
på 1920-talet blivit uppmärksammad av rektor
Justus Lindh på Malungs folkhögskola. Men
inte förrän vintern 1957 plockades ladan ned
och forslades till Malungs hembygdsgård.
Barkladan ägdes vid tillfället av
syskonen Albert Eriksson, Elin Olsson och
Berta Persson som var arvingar efter Bengt-lass
Erik Olsson i Norra Mon. Syskonen skänkte
ladan till Malungs hembygdsförening.
Byggaren av ladan
Enligt den historia som finns om Barkladan så
ska en finne ha byggt huset vid Buhån cirka en
kilometer från Östra Digerberget. Finnen ska
ha varit fast boende i Mo Myckelberget. Niss
Hjalmar Matsson håller denna historia för
rimlig men påpekar att någon egentlig finne
kan det inte vara tal om utan hellre då någon
skogsbyggare från Malung som också kallades
“finne”. Men här får man nog även ta med att
det vid tiden för ladans tillkomst, 1600-talet,
faktiskt fanns finländare i området eftersom
invandringen från Finland till Sverige var stor.
Så “finnen” kan ju vara både en malungskarl
eller en finländare.
Men andra uppgifter berättar
att ladan först stått i Vällåsen. Barkladan
ska hursomhelst har flyttats från Buhån
till Östra Digerberget en bra tid innan
den
uppmärksammades
av
Malungs
hembygdsförening. Ladan finns på Malungs
gammelgård.
“Barklada”
Barkladan har använts till att förvara bark för
beredning av barkbröd, men även att förvara
kreaturfoder och “slekemjöl”, det vill säga
en blandning med salt, mjöl och ibland även
smulade löv som man lockade korna med. Vid
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dörren står årtalet 1660 inristad tillsammans
med initialer och ortnamn. Barkladan mäter
395 x 435 cm och höjden är 290 cm (kroppåsen).
Dörren som den ser ut nu har troligen varit
mindre och har säkerligen bytts ut någon gång
innan 1850 då de som bytte dörren har ristat
in sina initialer och byanamn och årtalet 1847.
Ladan är timrad av rundtimmer och golvet
har tvärlagda kluvna plank. När Niss Hjalmar
Matsson besökte huset var det i relativt gott
skick, vilket han ansåg berodde på takets goda
kvalité.
Barkladan fraktades till Malungs
hembygdsgård 1957 och sattes upp 1958. Ladan
står i dag norr om Parstugan på gammelgården.

Barkbröd
Barkbröd var förr mycket vanligt i svenska
hushåll under missväxtår. Man blandade det
vanliga mjölet med barkmjöl från bland annat
tall, björk eller lind. Ibland blandades bark i det
vanliga mjölet fastän det inte var missväxtår för
att helt enkelt få mjölet att räcka till fler. Även
mossar och lavar kunde blandas i barkmjölet
för att dryga ut det.
Idag kan man köpa barkmjöl i
hälsokostbutikerna. Det som förr var en
nödvändighet har idag blivit en trend inom
hälsolivsstil.
Det som används av trädet är det
tunna skikt som finns mellan yttre barken och
själva trädet (veden). Smaken är mycket besk
och torr. Barken skördar man på våren då den
släpper lättast, sedan torkar man den och rostar
den över eld. Slutprodukten ska bli mjölig och
luftig. Man kan använda barkmjölet förutom
till bröd även till gröt, gärna tillsammans med
rågmjöl. Samerna gjorde soppor och grytor
på barkmjöl då barken innehåller energi och
C-vitamin. Samerna har lämnat spår efter sig
hur de skördade bark från tallarna som går att
se än idag, så kallade “samiska barktäkter”.
Den äldsta barktäkten man funnit är 3000 år
gammal.

Torkning av innerbarken av tall, för att
producera barkmjöl. Foto från Wikipedia.
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Barkladan vid Malungs hembygdsgård. Ladan har nog troligtvis stått först vid Vällåsen, väster
om Jägra by i Malung. Ladan är
från 1600-talet och har använts
till att förvara bark för tillredning
av barkbröd, men har nog även
använts i samband med myrslåtter och förvaring av allehanda
ting.

Recept på Barkbröd
Det finns lite olika recept på barkbröd, detta
kommer från Gerd Mattsson-Turku, Tapio.
Testa gärna att baka barkbröd och berätta för
oss hur det smakade.
Den bästa tiden för barkning är på våren
under savstigningen. Barken runt stammen
indelas i 50 cm långa avsnitt, som klyvs på
längden. Därefter kan de avlånga bitarna
lösgöras med t.ex. ett stämjärn. Det lönar sig
att först avlägsna den grova barken nertill på
stammen med t.ex. en yxa.
Från de avlånga barkbitarna drar man loss
savslingorna, dvs. skiljer åt ytterbarken och
savlagret (innerbarken). Savslingorna ska
ännu rensas på bark och kåda. I nästa skede
ska savslingorna torkas. Förr var det vanligt
att man först soltorkade dem och sedan
rostade dem i ugnen tills de blev rostbruna.
De torra, rostbruna savslingorna ska därefter
krossas. Kvarnen på en matberedare är
ypperlig, men en mortel duger också. Oftast
behöver mjölet ännu finfördelas med t.ex. en
handkvarn, för att duga till bak-ning.
Recept: 0,5 l mjölk 4 dl barkmjöl 3 dl annat
mjöl, t.ex. rågmjöl, kornmjöl, vetemjöl eller
blandning av dessa 1 tsk salt
Värm upp mjölken och tillsätt allt annat mjöl
utom barkmjölet. Låt blandningen svälla tills
mjölken kallnat. Tillsätt barkmjöl och salt och
knåda degen. Degen bakas ut till en centimeter
tjocka bröd, som är 15–25 cm i diameter.
Bröden gräddas genast i het ugn. Brödet är
godast när det är nyssuttaget från ugnen.
Östra Digerberget
Man kan läsa i Skinnarebygd från 1974-75 i
Göllo Olle Olssons text Hågkomster från Östra
Digerbergets fäbod att fäboden användes
som höstfäbod. Innan man buffrade till Östra
Digerberget hade man varit på andra fäbodar
för att på sensommaren komma till Digerberget.
Digerbergets fäbod slutade användas på

1920-talet. Flera av de som hade fäbod vid
Digerberget flyttade till andra fäbodar runt om
i Malung, en del slutade helt att ha kreaturen
på fäbodarna och hade dem istället hemma.
Enligt Göllo Olle Olsson ska det ha funnits elva
fäbodgårdar vid Digerberget.
Själva platsen för fäboden är
omgärdad av sumpig mark vilket gjorde att det
fanns mycket bete för djuren, marken torkade
sällan ut. Det fanns speciella ställen i skogen
där de som vallade djuren samlades och gjorde
upp stockeld, det gillade korna som lade sig
kring elden som skyddade dem från flugor och
knott. Ibland kom kor eller getter från andra
fäbodvallar traskande, då tog man hand om
dem och väntade på att den rätte ägaren skulle
komma och hämta sitt djur. Ibland ropade,
kulade man till varandra eller blåste i kohorn
mellan fäbodarna för att meddela att ett vilset
djur hade kommit tillrätta.
Händelser vid fäboden
Det berättas många händelser vid Östra
Digerbergets fäbod. Bland annat så vallade Olt
Kerstin på 1890-talet kreatur där och skulle en
kväll hugga lysved ur en stock vid stugan. Men
yxan slängdes ur handen på henne flera gånger,
så till slut förstod hon att trollen var i farten och
gick in. Man sjöng och lekte på kvällarna när
arbetet på fäboden var gjort. Som instrument
hade man både dragspel, fiol, vallhorn och
cittra.
Det hände mycket oförklarliga saker
på Digerberget. Kor som bundits fast i fjöset
kunde vara lösa på morgonen, mitt in natten
kunde man höra dragspelsmusik ingen visste
varifrån kom. Ibland skämtade man med
varandra. En gång hade pojkarna på vallen
haft snus i flickornas kaffe. Det blev inte så
populärt. Flickorna blev väldigt sjuka och
kräktes. En annan pojke släppte ner en groda
via skorstenen i grytan för vasslan till mesosten
som en flicka höll på med. Då blev det liv.
Göllo Olle Olsson nämner även
barkladan och här står att läsa att ladan först
ska ha stått i Vällåsen innan den flyttades till
Buhån för att bli lada för myrslogarna där.
Därefter flyttades den till Digerberget. Olsson

nämner också att inristningen med årtalet från
1600-talet fanns med. Gör gärna ett besök på
Malungs hembygdsgård för att beskåda ladan i
verkligheten. BMD
Källor:
Skinnarebygd 1956, 1957-58, 1974-75
Wikipedia

Barkladan innifrån. Dörren som den ser ut inne
i stugan samt taket med bjälkar.
Foto Malungs hembygdsförening
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Stigfinnaren Arkeologi fann
sommaren 2018 ännu ett
kvarnstensbrott strax öster
om det befintliga kvarnstensbrottet i Östra Utsjö.
Foto Jörgen Danielson

HISTORIEN VÄXER MED FYNDEN

Stigfinnaren Arkeologi gjorde på uppdrag
av Länsstyrelsen en arkeologisk utredning,
steg 1, av den planerade vägkorridor som
går under namnet “Förbifart Yttermalung”.
Trafikverket planerar får en 15 km lång förbifart
mellan Malung och Yttermalung. Hösten
2019 kom rapporten som visade omfattande
fyndigheter i området. Bland annat så hittades
ett nytt kvarnstensbrott 40 meter öster om
kulturreservatsgränsen för kvarnstensbrottet
i Östra Utsjö. Det nya brottet är 18 x 10 meter
stort och cirka 2 meter djupt.
Vid utredningen påträffades 38
nya lämningar. Det är allt från röjningsrösen,
hägnader, bytomt, stenbrott, skjutskårar,
vägmärken, kolnings- och fångstgropar,
färdvägar samt husgrund. Lämningarna
representerar en tidsrymd på cirka 9000
år, från jägarstenålder fram till nutid. En
fantastisk tidslinje när det gäller Malungs
historia från ett begränsat område i bygden. Det
var meningen att efter denna steg 1 utredning
även en steg 2 utredning skulle göras för att gå
vidare med eventuellt sökschaktgrävning eller
markradarundersökning. Ett sådant beslut
fattas av Länsstyrelsen Dalarna, ett beslut som
nu inte alls blir av då Trafikverket valt att gå
vidare med den planerade vägutbyggnaden till
befintlig vägsträckning.
Lämningar vid kvarnstensbrottet
Lämningarna
vid
norra
delen
av
kvarnstensbrottet är kolningsanläggningar och
röjningsrösen. Ända in på 1960-talet kan man
se på gamla ortofoto öppna landskap och med
de gamla åkrarna fortfarande intakta där i dag
är skog.
Åkrarna var relativt stora och trots
att ingen väg fanns att nyttja har människor
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gått upp i skogen och skött om sitt jordbruk.
Röjningsrösena visar på slitsamt och tungt
arbete. Ett flertal kolbottnar visar på kolmilor.
Ett intensiv arbete med att få fram kol till
smedjorna i kvarnstensbrottet men säkerligen
även till smedjan hemma har gjorts under lång
period. Enligt rapporten från Stigfinnaren
Arkeologi har resmilorna varit cirka 15 meter
i diameter. Vid dessa kolbottnar finns även
skyltar med information från Skogsstyrelsen.

annat påträffades en gammal färdväg som på
kartor från 1840-talet beskrivs som fäbodstig
till Torsbergs fäbod. En husgrund hittades,
starkt mossöverväxt och av okänd ålder, men
troligtvis före år 1850. Vad husgrunden använts
till är okänt och det är lite märkligt att finna
husgrunden mitt i ingenstans och långt från
övriga bysamhällen på den tiden.
Inom området för utredningen finns
även Linnévägen. I rapporten går att läsa:

Nytt kvarnstensbrott
Det nya kvarnstensbrottet som påträffades
strax öster om det nuvarande kvarnstensbrottet
i Östra Utsjö har en hel del kvarlämnade
kvarnstensfragment. För att ta sig till det
nya brottet viker man av till vänster efter
spångarna i södra delen, rätt in i skogen och tar
av åt vänster efter ett tag i en uppväxt slyskog.
Slagghögarna finns runt själva gruvan där flera
nästan färdiga ämnen finns kvar. Vid närmare
betraktande av området så kan man skönja fler
ämnen under mossa och jord.
Rapporten tar inte upp hur gammalt
detta brott kan tänkas vara. Kanske det är ett
provbrott där huggarna provat sig fram för att
hitta bra material till kvarnsten. Uppenbarligen
tog materialet slut ganska fort då brottet inte
är så stort. Huvudsakligen mindre kvarnstenar
verkar ha huggits då de som återfinns är
cirka 0.8 m i diameter, men de är inte så små
som till handkvarnar utan hellre till en liten
vattenkvarn, “skvalta”.

Stig/vandringsled, intill 2 m bred och
vältrampad, ställvis uppbyggd vägbank, 2,5
m bred bla av jord och torv över ett våthål.
Inmätt ca 370 m lång på bägge sidor om
nuvarande E16.
SV om E16 går den i NÖ–SV med
brant klippmorän intill i SÖ och våtmark i NV.
N om E16 går den i NÖ-SV, i en moränsluttning
i kraftledningsgata för att sedan vika av mot Ö
i plan moränmark med barrskog. Fortsätter
utanför utredningsområdet i SV och NÖ.

Färdvägar och husgrund
Flera gamla färdvägar har hittats inom
området. Färdvägarna är bara fragment av hur
de en gång såg ut och slutar tvärt i ingenting
där idag endast ris och skog återfinns. Bland

Benämnd ”Linnevägen” på imålade träskyltar.
Många nya lämningar
Endast tre lämningar var kända inom området
innan, det var ett postament till en milstolpe,
flintknivar och slaggförekomst. I och med
utredningen påträffades alltså hela 38 nya
lämningar som visar många aktiviteter inom
området under mycket lång tid, troligen under
9000 år. Rapporten bedömer nio stycken av
dem som fornlämningar och 29 stycken som
kulturhistoriska lämningar. Rapporten föreslår
även att gå vidare med steg 2 och göra en
utgrävning men i nuläget blir det alltså inte av
då Trafikverket väljer att vägutbyggnaden ska
ske vid befintligt vägsträckning.
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Det återupptäckta
kvarnstensbrottet öster om
kvarnstensbrottet i Östra
Utsjö.
Skjutskåre och postament
Ett av fynden är en skjutskåre, en
halvcirkelformad ansamling av stenar runt ett
stenblock. Här har jägare legat och inväntat
sitt villebråd. Man kan ha använt pilbåge,
slangbella eller spjut, i senare tid gevär.
Skjutskåren återfinns bredvid en myr. Ännu en
skjutskåre finns inom området.
Ett postament till en milstolpe
klassas av rapporten som fornlämning, det går
att läsa:
Enligt FMIS: Postament till milstolpe,
kallmurad gråsten 1,2 x 1,2 m och 0,7 m högt.
Postamentet nedrasat i Ö delen. Stolpen har
varit av gjutjärn.
Tillägg/rättelse: vid besök i juni 2018 har ett
träd fallit över postamentet, troligen under
vintern, och skadat det ytterligare.
Detta postament borde ses över och eventuellt
restaureras.
Stenåldersboplats
Två av de områden som rapporten
föreslår skulle gått vidare till steg 2 är en
stenåldersboplats och ett område med
järnframställningsplatser. Stenåldersboplatsen
återfinns vid Lindsberg norr om Grimsåker och
järnframställningplatserna finns strax söder
om Malungs hembygdsgård. Områdena är
mycket intressanta och rapporten skriver:
Område, ca 540 x 100 m stort (N–S) där
det kan finnas järnframställningsplatser.
Området ligger dels i åkermark, dels i tomt- och
igenväxande ängsmark. Topografiskt bra läge
med ån eller bäcken Smäckan i V. I närheten
av ån och en sidofåra till Västerdalälven
finns en handfull slaggförekomster och
järnframställningsplatser
kända
sedan
tidigare (bl a Malung 93:1, 95:1 och 632).
Orörda ytor finns inom området, men delar är
vägar, vägdiken och tomtmark.
Område, ca 450 x 50 m stort (N–S) där det kan
finnas stenåldersboplats (-er). Området

ligger dels i tomtmark, dels i skogsmark,
och igenvuxen tidigare åkermark. Vi har
avgränsat området topografisk bl a utifrån
höjdkurvorna 310–315 m ö h, där det även
finns sedimentmark. Området signaleras
tydligast genom fyndplatsen för flintknivar
(Malung 431:1). Orörda ytor finns inom
området, men delar är f d åker, vägar,
vägdiken och tomtmark samt våtområde.
Det är anmärkningsvärt så många lämningar
som kom i dagen i och med denna undersökning
av Stigfinnaren Arkeologi. Många av de fynd
som här beskrivits har varit helt okända för
Länsstyrelse och Malungsbor. Man ser något
i skogen och tänker inte mer på det, men när
fynden får tala via experter som ser, tolkar
och analyserar, framträder en historia och ett
större sammanhang som fyller i de pusselbitar
som saknas. Vi får hoppas att en arkeologisk
utgrävning i och kring kvarnstensbrottet blir av
någon gång. Jag är övertygad om att det som
då skulle hittas ändrar historien i mångt och
mycket när det gäller Malung.
Ni som vill läsa hela rapporten av
Stigfinnaren Arkeologi finner den på föreningens
hemsida www.quarnstenssgrufvansvanner.se.
BMD
ORTOFOTO är en produkt med skalriktiga
flygbildsmosaiker som täcker hela landet, Den
finns med högre upplösning i södra Sverige,
längs Norrlandskusten, samt över ett antal
tätorter i Norrlands inland och med lägre upplösning i övriga delar av landet. Källa Lantmäteriet.se.

Källor:
Malung-Yttermalung, arkeologisk utredning
steg 1 av ny väg E16 2017-2018, Malungs socken
i Dalarna. Stigfinnaren Arkeologi

Det nya kvarnstensbrottet som återfanns strax
öster om kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Här
finns kvarlämnade kvarnstensämnen och
slagghögar. Det är osäkert när brytningen
startade och slutade i detta brott. Men slaggen
är ännu synlig och inte så överväxt med mossa.
Foto Jörgen Danielson.

Lantmäteriet.se
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Kartan visar Malungs socken, Grönlands by.
Storskifte på inägor 1846. Känner du igen dig?
Bild från Lantmäteriet, Historiska kartor

Sista sidan Gamla Malung 1846
Malung, Grönlands by år 1846. Känner
du igen dig? Tittar du riktigt noga ser du hur
vägen, då liksom nu, ringlar sig runt, det som
idag är Grönlandsparken, då var det blötmark
och en tjärn. De låga grå timmerbyggnaderna
återfinns som små fyrkantiga gårdskomplex.
På den här tiden var man noga med vart husen
placerades, inget hus skulle byggas på bra
åkermark. Varje liten jordplätt var värdefull
och vårdades ömt av varje bondfamilj. Kartan
visar hur inägorna, det vill säga åker, äng och
trädgårdsland närmast gårdarna, delats upp
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enligt den nya jordreformen som kom för att
öka jordbrukets avkastning.
Lisellska huset är inte byggt ännu
och några butiker eller affärer lyser med sin
frånvaro. Malung år 1846 är en bondbygd. Man
odlade sin jord och hade kor, getter, hästar och
får. Hästen var viktig, det var hästen som drog
plogen på åkern och kärran med sädeskornen
till närmaste kvarn. Vägarna var skumpiga och
smala, gyttjiga och eländiga. Oftast användes
istället älven som färdsätt. Varje bonde hade sin
båt vid stranden, redo att ro över till grannen

eller frakta kvarnstenar, sädeskorn eller
bara för att fiska. Det kan vara svårt idag att
föreställa sig hur livet i Malung, Grönlands by,
var år 1846. Här fanns ingen telefon, inga bilar
eller ens någon cykel. Runt byn fanns skogen.
Skogen var allas eller ingens och man tog
endast det man behövde. Vid denna tid var det
vanligt att Malungsbor gick på skinnvandring
till andra socknar. Man gjorde pälsar, fällar och
lappade plagg till hushållen. Eller så högg man
ut kvarnstenar ur berget i Östra Utsjö och sålde
vidare. BMD

