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Översten till handkvarn vid Västagården, Lima gammelgård. Stenen är sönder. Högst upp syns hålet för pinnen 
som gjorde att stenen kunde dras runt för hand. 
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Foto omslag visar en sadelkvarn på Eketorps borg på 
Öland. 

Bilden visar interiör i en av kvarnarna vid Örarbäcken i Malung sommaren 2022. Sädeskornen läggs i lådan 
övanför stenarna som finns i den runda brädfodringen. Mjölet samlas upp och läggs i lådan nedanför.



Av Jan Kapla

I alla tider och samhällen har 
människor försökt förstå och förklara 
de grundläggande faktorerna i 
omgivningen. Det finns berättelser 
från Egypten om en vagn som för 
solen över himlen, om slutet på havet 
där seglare störtade ner i avgrunden. 
Hit hör också våra asagudar Tor, 
Oden, Frö och Freja osv, men också 
tomtar och troll och andra väsen.

I norrön (norsk och nordisk) 
tradition finns berättelser om den 
himmelska kvarnen och pålen som 
jorden snurrade runt (tänk nav). 
Solen och månen fanns med i bilden 
som skapare av tid och årstider. 
Årstiderna vred sig runt på kvarnen 
och sol och måne såg till att tiden gick. 
Man tänkte sig att den platta jorden 
bestod av gigantiska kvarnstenar som 
hade en himmelspåle i centrumhålet, 
som sträckte sig upp mot polstjärnan, 
som också kallades himmelsspiken, 

som höll pålen på plats. När 
kvarnen vreds runt gick tiden och 
årets händelser, sådd och skörd 
samt fruktbarhet kunde hanteras. 
Vissa tider såsom vårdagjämning, 
midsommar, höstdagjämning och 
midvinter var särskilt känsliga. Man 
föreskrev att människorna skulle vara 
särskilt försiktiga och undvika att 
använda sina vridkvarnar vid dessa 
tider, eftersom man skulle kunna 
orsaka oreda i tid, rum, fruktbarhet 
och årstider om man höll på med 
cirkelrörelser i allmänhet och malning 
i synnerhet.

Snorres Edda talar om kvarnen 
Grotte som anknyter till vikingatidens 
kosmologiska tradition. Det är i 
Grottasongr i den poetiska Eddan 
och Skaldskaparmal berättelserna om 
detta står att finna. I dessa berättelser 
får man sig till livs om kvarnstenarna 
som hittats i Danmark överlämnades 
till kung Frode av Lejle. Han köpte två 

trälinnor av jättesläkt, när han besökte 
kung Fjölnir i Svitjod. Det var bara 
dessa jättekvinnor som hade kraft 
att dra runt kvarnarna. Kvarnarna 
malde det som ägaren önskade. 
Frode lät kvinnorna mala guld, fred 
och lycka. Han lät kvinnorna inte 
vila eller sova, så de  blev vreda och 
malde fram en fiendehär. Sjökungen 
Myse, härens ledare, dräpte  Frode. 
Därmed var Frodefreden över och 
åska och jordbävningar härjade. 
Solen försvann. Myse tog med 
sig jättinnorna och kvarnen och 
anmodade dem att mala salt. Kvarnen 
föll ner i havet och därmed blev havet 
salt.

Källor:

• Kristina Ekero Eriksson, Vikingatidens 

vagga.

• Torun Zachrisson, Ordning mot kaos i: 

Det heliga på Helgö och dess kosmiska 

referenser.
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Den himmelska kvarnenDen himmelska kvarnen
Fotografiet visar en handkvarn från Malung, troligtvis huggen ur berget vid kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Handkvarnen har inhugget årtalet 1752 (1722?), bok-
stäverna IHS (S.et är bakvänt) samt ett trollkors. 



Människan och jorden
Inlandsisen i Norden började smälta för 
omkring 13 000 år sedan. Människan följde i 
isens smältvatten. Allteftersom isen försvann 
och mer land blev synligt kom fler människor. 
För cirka 6000 år sedan började människan på 
våra breddgrader att odla jorden. 
 Från att ha varit samlare och jägare 
som ständigt följde djurens spår för föda blev 
nu människan bofast med djurhållning och 
jordbruk. Många forskare ser denna förändring 
i levnadssätt som det största som hänt 
mänskligheten. 
 Djuren på de första bofasta gårdarna 
under bondestenåldern var får, getter, kor och 
grisar. Människan svedjade och på de små 
åkrarna odlades emmervete och enkorn. 

Sadelkvarn och kvinnomuskler
I och med att människan alltmer fokuserade på 
odling kom även nya redskap för att underlätta 
vardagen och för att göra mjöl av sädeskornen. 
Den tidiga varianten av kvarn, den så kallade 
sadelkvarnen dyker upp i och med att 
människan blir jordbrukare. Sadelkvarnen 
bestod av en liten sten som skulle ligga bra i 
handen, samt en större sten där den lilla stenen 
drogs fram och tillbaka över den stora för att 
mala sädeskornen till mjöl. Den stora stenen 
blev efter flitigt användande konkav.
 Arbetet med att mala sädeskornen 
gjordes av kvinnor. Att få mjöl till ett bröd eller 
flera kunde ta många timmars arbete på en dag. 
Det var slitsamt och tungt. 
 Intressant forskning som jämfört 
benen i överarmen hos kvinnor som levde 
för över 6000 år sedan och dagens kvinnliga 
idrottare visar att den förhistoriska kvinnan 

hade starkare överarmar än nu levande 
kvinnliga roddmästare. Det är förbluffande 
fakta och forskning, som sätter arbetet med 
att mala sädeskorn i ett helt nytt perspektiv.  
Det visar hur oerhört mycket arbete och tid 
malningen tog och hur viktig jordbruket och 
mjölmat var för människan på den tiden. 
 Malstenen har troligtvis även använts 
till att mala andra grödor än sädeskorn. Det 
kan ha varit ärtor, linser och nötter. I början 
av jordbrukets intåg i Norden var jordbruken 
små för att bli större med tiden. Det berättar 
även kvarnstenarna som utvecklas från 
sadelkvarn, vridkvarn, olika vattenkvarnar och 
väderkvarnar. 

Forskare från University of Cambridge
Det är forskare från University of Cambridge 
som forskat om de armstarka kvinnorna från 
forntiden. De menar att även bearbetning av 
jorden och att skörda olika grödor för hand 
gjorde dem muskelstarka. 
 Det var inte ovanligt att kvinnor 
malde spannmål fem timmar om dagen för att 
få ihop det nödvändiga mjölet till bröd, grötar 
och vällingar. Forskarna menar att: “Genom 
att tolka kvinnors ben i ett kvinnospecifikt 
sammanhang kan vi börja se hur intensiva, 
varierande och mödosamma deras beteenden 
var, vilket antyder en dold historia av kvinnors 
arbete under tusentals år.” 

Analysera benegenskaper
För att jämföra de gamla forntida benen 
analyserades även levande människors ben 
som var idrottare och regelbundet tränade på 
elitnivå. Under flera veckor skannade forskare 
kvinnliga idrottares ben. Kvinnorna var i tjugo-

 

Hos de tidiga jordbrukarna 
uppfanns nya redskapstyper. 
Den sadelformade  malstenen 
är från jordbrukets tidigaste 
barndom. Den mindre stenen 
har dragits fram och tillbaka 
på den stora stenen för att 
mala sädeskornen till mjöl.  
Foto: Pierre Rosberg, Kalmar 
läns museum.
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Armstarka kvinnor av malningArmstarka kvinnor av malning

En malsten. Ett annat ord för malsten är gnidkvarn. Foto 
Wikimedia commons.  

Bente Mellquist Danielson
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årsåldern och tränade två gånger om dagen och 
rodde i genomsnitt 120 km i veckan. 
 Jämförelsen med de forntida 
kvinnliga överarmsbenen visade en liknande 
benstyrka som moderna roddare, men att 
de forntida benen var 11-16% starkare än 
elitroddarna och 30% starkare än typiska 
Cambridge-studenter. 

Tusenårigt arbete
Under många tusen år maldes spannmål för  
hand med en sadelkvarn eller mellan två stenar 
på något sätt. Än idag finns samhällen, om än 
få, som maler spannmål på samma sätt som 
människan i Norden gjorde för ca 6000-1500 
år sedan innan vridkvarnen gjorde sitt intåg. 
Hos de samhällen som fortfarande använder de 
uråldriga metoderna att mala, är ett dagsverke 
för att få tillräckligt med mjöl ca fem timmar. 
 Forskarna noterade att den rörelse 
som armen upprepar vid malning är liknande 
som rörelsen vid rodd. Dock påpekar man att 
den neolitiska kvinnan även gjorde annat arbete 
som krävde armstyrka som hämtning av vatten, 
bearbeta mjölk, kött och omvandla hudar och 
ull till textilier. Man använde helt enkelt sina 
armmuskler mycket mer än vad både män och 
kvinnor gör idag. 

Variation av arbete bakom jordbruket
Benanalyserna visar en variation av arbete som 
de första jordbrukarna ägnade sig åt på gårdar 
och marker. Forskarna menar att det kan vara 
den stora variationen av arbete som kvinnor 
gjorde var en avgörande drivkraft för de tidiga 
jordbruken. Att mala varje dag i fem timmar 
visar på en otrolig vilja att försörja sig och den 
grupp man tillhörde. 
 Eftersom det var förenat med 
hårt arbete att få fram mjöl av spannmål var 
säkerligen själva sädeskornet och odlingen 
status och bevis för välmående och rikedom. Att 
visa upp för grannar och andra folk i sin närhet 

sina odlingar och det bröd eller den dryck man 
gjort av sädeskorn var viktigt. Under järnålder  
och särskilt under vikingatiden var det av vikt 
att ha dryck beredd av spannmål (mjöd) och 
bröd. Man var frikostig och bjöd på mat och 
dryck för att visa sin rikedom och makt. 

Analys av armben och benben
Mjödet fick med tiden en framträdande roll 
under bronsålder och järnålder. Ett av de äldsta 
fynden där mjöd ingår är ett näverspann med 
mjöd som är bryggt på vetekorn, tranbär och 
honung och andra växter. Näverspannet med 
mjödet återfanns i en ekkista som var en ung 
kvinnas grav från 1300-talet f.Kr i Egtved på 
Mittjylland i Danmark. 
 Om kvinnan från Egtved malde 
sädeskorn med sadelkvarn eller om hon 
överhuvudtaget behövde mala vet vi inte. 
Någon analys av hennes armben har inte gjorts.
 Men de analyser från den studie som 
gjordes av armben och benben från benrester 
av neolitiska kvinnor visar att kvinnornas 
benben var något mindre muskulösa än dagens 
idrottande kvinnor. Forskarna tolkar detta som 
att dåtidens kvinnor använde armarna mer i 
hushållet än sina ben, det vill säga kvinnorna 
fick slita hårt med sina armar men de vandrade 
eller använde sina ben i arbetets utförande inte 
lika intensivt som armarna. BMD

Källor:  
 
Alison A. Macintosh et. al. (2017), Prehistoric 
women’s manual labor exceeded that of 
athletes through the first 5500 years of 
farming in Central Europe, I: SCIENCE 
ADVANCES.

Britt-Marie Näsström (2018), Vad drack man i 
Norden under vikingatiden?

Kalmar läns museums hemsida

 

Bild från kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i 
Malung. Flera kvarnstenar gömmer sig under 
mossan i skogen. Två par stenar, en understen 
och en översten, bildar en handkvarn. Handk-
varnen ersatte sadelkvarnen på 500-talet e.Kr.

Kvinna som mal sädeskorn med en sadelkvarn, 
1900-talets början. Arbetsställningen gjorde att 
armar och rygg användes, medan benen inte 
användes lika mycket. Foto från Internet, fotograf 
okänd. 



Mellan åren 1668 och 1676, under Karl 
XI:s regeringstid var det masshysteri 
i Sverige. Plötsligt blev en mängd kvinnor, 
men även några män anklagade för häxeri 
och trolldom. En fruktansvärd tid som går 
under namnet “Det stora oväsendet” eller 
“Blåkullabullret”. 
 Att bli anklagad för häxeri eller 
trolldom fanns från 1492 fram till 1704. 
Åren mellan 1668-1676 avrättades ca 280 
människor för trolldom medan under hela 
perioden 1492-1704 avrättades ca 400. Det 
stora oväsendet startade i Härjedalen då 
barnvittnet Gertrud Svensdotter anklagade 
Märit Jonsdotter för häxeri 1668. Det ledde till 
den uppseendeväckande häxprocessen i Mora i 
Dalarna. Bibelversen “En trollkona ska du inte 
låta leva” (Andra Mosebok 22:18) var den enda 
lagtext som domstolen hade till grund under 
häxprocesserna.
 Det förekom flera häxprocesser i 
Sverige under Karl XI:s tid. En annan kvinna 
som blev anklagad för häxeri var Helena 
Olofsdotter även kallad “Sjumans-Elin” från 
Stockholm. 

Helena Olofsdotter
Helena Olofsdotter hade varit gift många 
gånger. Under tiden för anklagelserna mot 
henne var hon en fattig änka med tre barn. 
Hennes öknamn “Sjumans-Elin” hade hon 
fått på grund av de många giftermålen. 
Kyrkoherden vägrade ge henne tillstånd till 
att gifta om sig ännu en gång vilket gjorde 
att Helena hade svårt att försörja sig och sina 
barn. Hon sålde säd som hon malde med en 
handkvarn. För att få en extra inkomst var hon 

även verksam som “klok gumma”. Hon var 
särskilt duktig på att bota rosfeber. Rosfeber är 
en infektion i huden som orsakas av bakterier. 
Feber uppstår och huden blir röd och svullen. 
Illamående kan också uppstå samt kräkningar.  
Idag behandlas rosfeber med antibiotika, men 
på Helenas tid fanns inte antibiotika utan olika 
huskurer användes för att häva infektionen. 
Ibland lyckades det, ibland inte. Rosfeber kan 
gå över i blodförgiftning vilket på den tiden var 
lika med döden.

Handkvarn för magiska riter
En av Helenas patienter var Jöran Nilsson Galle 
som hon behandlade för syfilis, en könssjukdom 
som var relativt vanlig under Helenas tid. 
Galle åtalades för häxeri och ombads att peka 
ut andra personer för häxeri. En av dem Galle 
pekade ut var Helena. 
 Kloka gummor och kloka gubbar 
använde sig av olika ramsor i sitt arbete med att 
bota sjuka. Det var trollramsor där även Guds 
namn inkluderades. Detta var något som bröts 
mot kyrkans lagar. Det var förbjudet att använda 
Guds namn i sådana sammanhang, det var att 
vanhelga Guds namn. Galles dotter vittnade 
om att hon sett och hört Helena använda sin 
handkvarn för magiska riter och ändamål. 
Bland annat hade Helena rått en kvinna att 
mala en bit av en skjorta som tillhörde en 
misstänkt tjuvaktig piga. Då skulle pigan lämna 
tillbaka det hon stulit. Rådet från Helena ska ha 
fått effekt, enligt Galles dotter, redan samma 
kväll ska pigan ha återlämnat det hon stulit. 

Helena blev förskräckt över dessa anklagelser 
och var mycket ångerfull och ursäktande. Hon 
ville bara hjälpa andra människor må bättre och 
använde Guds namn som en del i detta. Helena 
sade att de som ville bli hjälpta och trodde på 
det hon sade blev hjälpta medan de som inte 
trodde på besvärjelserna inte blivit hjälpta. 
 Rätten tillrättavisade Helena och 
menade att hon använt Guds namn för fel 
ändamål samt lockat människor till vanhelgd 
och förtappelse. Helena hävdade sitt oförstånd 
och lovade bättring. Helenas rykte var gott och 
flera grannar vittnade till hennes förmån. 
 Helena Olofsdotter dömdes till 
skam- och kyrkostraff vilket innebar att stå vid 
skampålen på Norrmalmstorg i två timmar före 
och efter middagstid med orden “besvärjelser 
och vidskepelse” skrivet på en skylt över sitt 
huvud. Sedan skulle hon bikta sig offentligt i 
Katarina kyrka tre gånger och sist förvisas från 
staden. 

Konflikt om en kvarn urartar
Kvarnstenar och kvarnar förekommer flera 
gånger i olika häxprocesser. En konflikt om 
en kvarn som helt urartade var häxprocessen 
på Vegeholm 1653-1654 i det då danska Skåne 
(Ängelhom). Konflikten var mellan godsägaren 
Krabbe och mjölnarparet Jörgen Jörgensen och 
Kerstin Knudsdotter. Mjölnarparet tillhörde 
de mest välbärgade bönderna i trakten och var 
ägare av kvarnen som fanns inom deras område. 
Godsägaren Krabbe ville dock att traktens 
bönder skulle använda godsets krossverk. 
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Kvarnar och trolldomKvarnar och trolldom

Under “Det stora oväsendet” 
eller “Blåkullabullret” gick 
rykten i byarna om häxkon-
ster och trolldom och vilka 
som utövade dem.  
Bild: Nationalmuseum
“Byskvaller”, målning gjord 
av Ernst Josephson (1851-
1906).
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Krabbe saboterade Jörgen och Kerstins kvarn 
med att riva bort luckan mot kvarndammen. 
Paret var även i konflikt med godsägaren 
Krabbes kusk Olle, då de ansåg att kusken 
påverkat Krabbe att sabotera kvarnen och att 
allmänt behandla dem illa. Jörgen och Kerstin 
började få nog och smidde nu egna planer på att 
hämnas godsägare Krabbe.

Anlitad svartkonst
Strax efter nyåret 1653 anlitade Jörgen och 
Kerstin Inger Pedersdotter Amme för att göra 
svartkonst mot Krabbe, Krabbes maka Edela 
och Krabbes kusk Olle. Inger och Kerstin 
gjorde en vaxdocka som föreställde en man 
som Kerstin sedan begravde vid Krabbes gods 
Vegeholms trädgård. Vaxdockan grävdes sedan 
upp av Inger i vittnens närvaro och via ritualer 
antände dockan för att döda den person dockan 
föreställde, i detta fall Olle kusk som rätten 
sedan missförstådde som Krabbes hustru 
Edela. 
 Flera olika ritualer pågick under 
denna tid. Bland annat gjorde Inger på hösten 
ett magiskt knyte som hon gömde i dörrkarmen 
till Krabbes hustrus sovrum på Vegeholm. Edela 
hade efter detta blivit sjuk och sängliggande. 
Rykten gick och ganska snabbt ville lösdrivare 
tjäna pengar på konflikten mellan paret och 
godsägaren. Jörgen och Kerstin försåg en 
av lösdrivarna med material för trollkonster 
och att på det viset utföra förbannelser på 
godsägaren, hans hustru och kusken Olle. Nu 
gjordes en “långhalmsdjävul” föreställande 
Olle kusk, sedan grävde Jörgen ned tretton 
tennstycken kring kvarnen för att rituellt gräva 
upp dem igen. Kerstin genomgick en rituell 
fasta för att förbanna Olle kusk och Krabbe. 
 Krabbes hustru Edela kräktes upp 
en vaxkula under sin sjukdom som läkare 

bedömde vara ett magiskt objekt och orsakad 
av trolldom. Nu började rykten på allvar ta fart 
i bygden.

Häxprocessen
De lösdrivande i bygden som hjälpt Jörgen och 
Kerstin med diverse trolldom och besvärjelser 
mot Krabbe och kusken Olle försvann från 
bygden när rykten om häxeri och trolldom 
nådde myndigheter. Krabbe stämde paret för 
trolldom och en av de lösdrivande anhölls i 
Sölvesborg och fördes till Vegeholms slott. Fler 
anhölls och häktades och även Jörgen, Kerstin 
och Inger satt nu i förvar bakom lås och bom. 
 Inger var snabb att samarbeta och 
förklarade att hon inte kunde trolla utan bara 
hade utfört det som paret ville hon skulle 
göra mot betalning. Både Jörgen och Kerstin 
erkände att de bedrivit trollkonster i uppsåt 
att döda Krabbe och kusken och erkände även 
de förbannelser de lagt på personerna. Kerstin 
erkände att hon hade anlitat Inger för att utföra 
trollkonster mot Krabbes maka. I dörrkarmen 
till Krabbes makas sovrum hittades också ett  
magiskt objekt i form av en bit tyg svept om 
nålar, naglar, hår, jord och fjäder. 

Hårda domar
Häradstinget var inte nådig. Domarna blev 
hårda och fick statuera exempel på hur det 
kunde gå om man satte sig upp mot godsägare 
på detta viset vid denna tid. Det som hade 
börjat som ett uppror mot godsägarens motvilja 
mot att paret använde sin egen kvarn istället för 
den stora kross som godsägaren ville bönderna 
skulle använda och betala för, ändade i ren 
förskräckelse. 
 Den 5 juli 1554 dömdes Kerstin till 
avrättning genom halshuggning, Jörgen till 
livstids straffarbete på Bremerholm och Inger 

till förvisning från Danmark-Norge. 

Häxeri i Dalarna
I Dalarna, liksom i övriga landet brändes häxor 
och trollkarlar. Under det stora oväsendet åren 
1668-1672 ser statistiken ut så här för Dalarna:
 Älvdalens socken: 30 anklagade, 
sju avrättade i maj 1669. Mora socken: 60 
anklagade, 23 avrättade i 24 augusti 1669. 
Andra gången cirka 60 anklagade, ingen 
avrättad i december 1669. Orsa socken: 
åtminstone nio anklagade, sex avrättade 1671 
samt en avrättad i januari 1672.
 Rättvik socken: 60 anklagade, 
ingen avrättad, tre dömdes till döden, men 
avled i fängelse 1671. Leksands socken: 
åtminstone 14 anklagade, åtta avrättade, 
en död i fängelset före avrättning 1671. 
Lima socken: En avrättad 1672. Stora Tuna 
socken: En avrättad 1672.    
 Ingen statistik om Malungs 
socken finns. Gick häxprocesserna helt förbi 
västerdalarna, förutom den personen som 
blev avrättad i Lima? Eller är de anklagade 
och avrättade från Malung inräknade i Moras 
statistik? BMD
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Häxprocesserna är ett av historiens värs-
ta rättsskandaler. I Europa och Amerika 
avrättades tusentals oskyldiga människor 
anklagade för att ha umgåtts med djävu-
len. I Sverige pågick häxprocesserna 
mellan 1668-1676 “det stora oväsendet”. 
Mellan 1492 och 1704 avrättades ca 400 
människor i Sverige för häxeri varav 280 
under “det stora oväsendet”.

Illustration av Howard Pyle, 1893.

Handkvarn i träställning. Här samlades mjölet 
runt stenen i ställningen. Notera den höga träpin-
nen som användes för att dra runt överstenen. 
Foto Malungs hembygdsgård.



I septembernumret av Quarnstens-
grufvans vänners nyhetsbrev berättades 
det om skålgropar. Här fanns även en 
beskrivning om skålgropar som finns mitt 
i gångstigen från fäbodstället Lyberget till 
Lybergsgnupen i Malung-Sälens kommun.  
I septembernumret fanns inga bilder 
på skålgroparna på väg upp till Gnupen 
men föreningen blev kontaktad av Patrik 
Olsson som tagit bilder vid annat tillfälle 
på skålgroparna och som även var den som 
fann dem och rapporterade in dem som 
fornlämningar. På Fornsök går att läsa:
Skålgrop? mitt på ovansidan av sten, ca 
0,47x0,31 m stor del av stenen sticker ovanför

marken. Den möjliga skålgropen är ca 5 cm 
i diam och några cm djup. Intill gropen finns 
två till mindre gropar på rad med den stora. 
På annat ställe på ovansidan av stenen en 
fjärde grop, vilken ser ut som gropen efter en 
urlossnad sten i ett konglomerat. Den möjliga 
skålgropen kan från början vara en sådan 
urlossning som sedan ser ut att kunna vara 
bearbetad av människa.

Platsen för skålgroparna, mitt i gångstigen, är 
ju lite märklig. Kanske inte gångstigen fanns 
när skålgroparna gjordes? En vandring till 
Gnupen för att se dem är givet. Vet du mer om 
skålgroparna? Kontakta oss.  BMD
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Patrik Olssons bilder av skålgroparna i 
stenen i gångstigen från fäboden Lyberget 
på väg till Lybergsgnupen. Skålgroparna är 
inte så stora men verkar vara bearbetade av 
människa. I vilket syfte är höljt i dunkel.   
Foto Patrik Olsson.

Ovan visas gångstigen och stenen med skålgropar-
na. De syns tydligt på stenen mitt i bild. Bilden till 
vänster visar flera av skålgroparna i stenen. Totalt 
fyra stycken. Foton av Patrik Olsson. 


