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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. 
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Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev 
utkommer cirka tre gånger om året. 
Ansvarig utgivare är Bente Mellquist 
Danielson. Som medlem får du 
nyhetsbrevet i postlådan. 

Vill du bidra med texter som har 
anknytning till kvarnstenshistorien i 
bygden, eller andra texter om Malung? 
Maila i såfall  bente@delta.se, eller ring 
070-207 88 28. 

Kika gärna in på föreningens hemsida 
www.quarnstensgrufvansvanner.se

Text och bild Bente Mellquist Danielson 
om inget annat anges.c dignissim nulla ut 

quam ultrices mattis. Donec dui lectus, 
pellentesque at bibendum vitae, 
dictum sed augue. Vivamus mollis 
massa quis felis blandit fringilla. 

Tallört. En växt som saknar klorofyll därav sin bleka färg. Detta fina exemplar återfanns vid Trollbacken, den gamla 
tjärfabriken längs E45. Av fabriken finns endast ruiner kvar. Besöket gjordes sommar 2020 då Quarnstensgrufvans 
vänner hade en skogsfärd med Lars och Anna-Britta Henriksson som guidade och visade hur människan brukat 
skogen förr. 

Av Bente Mellquist Danielson

Hallsjökvarn är en typisk skvaltkvarn, 
som var mycket vanlig i skogsbygder som 
Malung i Dalarna. En skvaltkvarn är en 
variant av vattenkvarn som istället för att 
ligga vid en sjö återfinns vid bäckar och 
mindre vattendrag. I Malungs socken år 
1664 fanns det 73 stycken skvaltkvarnar 
registrerade.
 Hallsjökvarns ålder är något 
osäker. På en av dörrarna till kvarnen 
ska det finnas ett årtal inristat 1798. 
Så kvarnen är troligtvis från slutet av 
1700-talet. Att ha kvarnar som malde 
sädeskornen var förr en nödvändighet. 
Idag köper vi ju mjölet i en påse i butiken. 
Men för flera generationer sedan malde 
man sädeskornen själv. 
 Det finns två kvarnrum i 
Hallsjökvarn, varav endast det norra 
har hjulstock och kvarnstenar kvar. 
Bredvid kvarnen har det funnits en 
såg, den revs på 1950-talet. Men sågen 
använde också vattenkraft för att 
kunna såga timmerstockar till bräder.  
 Stugan intill kvarnen är en 
kvarnstuga eller mjölnarbostad. Här 
bodde mjölnaren när han malde säden åt 
bönderna.

 På 1950-talet såldes Hallsjökvarn 
på auktion till direktör C O Eriksson 
i Malung, som sedan skänkte den till 
Malungs hembygdsförening mot att både 
kvarn och mjölnarbostad blev renoverade, 
vilket gjordes. Ännu en renovering började 
2006 och blev klar 2008 med nya tak på 
kvarn och mjölnarbostad och ny skorsten 
på mjölnarbostaden.
 Den senaste renoveringen 
gjordes 2015 av bröderna John-Erik och 
Lars-Olov Johansson (Loktäpp-pôjkon), 
som lagade och reparerade mekanismen 
med skovelhjul och drivaxel under 
kvarnen, så det idag går att mala med de 
stora kvarnstenarna i kvarnen.  
 På den här platsen fanns 
ursprungligen fyra kvarnar. I dag 
återstår två, varav en numera fungerar. 
Kvarnområdet ägs av Mobyns 
byamän, men kvarnen tillhör Malungs 
hembygdsförening. 
 Både kvarnsten till skvaltkvarnar 
och vanliga mindre handkvarnar höggs 
i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö här 
i Malung. Sannolikheten att just en 
kvarnsten från Östra Utsjö har funnits i 
Hallsjökvarn är relativt stor. De stenar 
som idag finns i kvarnen är troligen inte 

från Östra Utsjö. Däremot finns en trasig 
handkvarn som kanske är från Östra Utsjö 
kvarnstensbrott.

 
Kvarnstenen i Hallsjökvarn.

Handkvarnen i Hallsjökvarn.
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HALLSJÖKVARN

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö strax söder om Malung. 
Bilden visar en av de otaliga skrotstenshögarna som finns 
i brottet. Sensommaren 2020. 

Kulturmiljöer i Malung

Quarnstensgrufvans vänner tillsammans 
med Malungs hembygdsförening och Jägra 
kvarnar har tillsammans sökt pengar från 
Länsstyrelsen i Dalarna för att sprida 
kunskapen och historien om kulturmiljöer i 
Malung. De kulturmiljöer som här avses är 
kvarnstensbrottet, Malungs hembygdsgård, 
Hallsjökvarn och Jägra kvarnar. Bidraget 
ska gå till en broschyr och en hemsida för att 
få spridning för den kultur som dessa fyra 
områden bär på. 
 Det finns ju oändligt med 
historiska platser, människor och händelser 
som Malung och dess byar bär på. Det skrivs 
ständigt nya och intressanta artiklar och 
texter om Malung i exempelvis Skinnarebygd 
och Öfre Gädet (medlemstidning för Malung-
Sälens hembygdsföreningar). Ämnet verkar 
vara oändligt och blir aldrig uttömt.  Att ta 
fram och visa var några av dessa platser finns 
och att berätta och beskriva hur människor 
levde och arbetade fascinerar och lockar 
många besök. Arbetslivsmuseer runt om i 
vårt avlånga land får många besökare varje 
år. Likaså hembygdsföreningar. Ofta är det 
föreningar och ideell kraft som guidar, bakar 
fikabröd och säljer kaffe. Överallt finns små 
eldsjälar som brinner för just sin plats, sitt 
område och sin historia som är en del i ett 
större sammanhang.
 Detta år har ju varit ovanligt i och 
med Covid19. “Hemester” blev det vanliga 
och besöksmålen innanför de svenska 
gränserna fick ta emot många gånger fler 
gäster än normalt. Friluftsmuseer och 
naturleder av alla de slag blev populärt bland 
både barnfamiljer och andra. Plötsligt ville 
alla vandra i fjällen eller göra ett besök i ett 
kulturreservat. 
 Quarnstensgrufvans vänner har 
under 2020 varit tvungen att ställa in ett 
flertal arrangemang på grund av Covid19, 
men färden västerut “Människan och skogen” 
med Lars och Anna-Britta Henriksson blev 
en populär aktivitet i augusti. Långa köer 
med bilar ville hänga på färden mellan 
Dalarna och Värmland för att bli guidade 
i de djupa skogarna och få kunskap om de 
människor som en gång levde och arbetade 
där. I detta nummer kan du läsa om denna 
färd. 

Trevlig läsning! 

       Bente Mellquist Danielson
              Bente Mellquist Danielson, redaktör

Hallsjökvarn i Malung i byn Mobyn. Kvarnen är en så  kallas skvaltkvarn som var vanligt förekommande i Dalarna och Malung. 



Quarnstensgrufvans vänner inbjöd 
till en färd i skogens tecken den 
15 augusti. Lars och Anna-Britta 
Henriksson guidade en stor skara nyfikna 
som slutit upp i skogarna mellan Värmland 
och Dalarna. Här har människan länge 
arbetat och bott. Idag finns endast ruiner 
och andra spår som visar hur människan 
en gång slitit för sin brödföda i de djupa 
skogarna väster om Malung. Både fäbodar, 
järnframställningsplatser, flottning, vil-
stugor, smedjor och mycket annat finns 
att berätta om platsen. Gamla färdleder 
som användes i flera generationer för att 
ta sig till Värmland och vidare in i Norge 
finns idag kvar som skoterleder. Ofta gick 
färdlederna över myrar som vintertid frös 
till och blev som en bred motorväg för 
dåtidens slädtransporter. 

Trollbacken
Första anhalten som sällskapet stannade 
vid var den gamla tjärfabriken vid 
Trollbacken längs E45:an. Det var i början 
på 1900-talet som tjärfabriken anlades. 
Här utvanns även terpentin som bland 
annat användes till att späda ut målarfärg 
eller stryka på pärttak.  Ämnet destilleras 
fram genom att man utvinner de esoteriska 
oljor och kådor som finns i barrträd.      
Fabriken hade fyra tjärugnar. Trätjära är 
ett naturmaterial. Den framställs genom 
torrdestillation av kådrik ved. Tjära har 

använts förr som skyddsmedel på trä. 
Även inom hälso- och sjukvård har tjära 
använts. Idag används inte tjära som 
skydd på båtar eftersom de inte längre är 
i trä i samma utsträckning som förr, men 
den är fortfarande betydelsefull inom 
exempelvis byggnadsvård.
 Det var skogsarbetare som 
bröt stubbar till tjärfabriken vid 
Glimsjön på sommaren. Här användes 
stubbrytare och även en sorts dynamit 
“karlsonit”. Stubbarna lade man på hög 
sk kubikfamnar. För varje hög betalades 
12 kr. Olyckor hände vid arbetet och det 
berättas att stubintråden kunde hamna fel 
så skottet brann av för tidigt. 
 Själva tjärbränningen skedde 
på vintern då högarna med stubbar körts 
med hästar till fabriken. Arbetarna bodde 
vid Trollbacken. När sedan tjäran var 
klar tappade man den i trätunnor som 
transporterades ner till Malung med 
häst för vidare transport på järnväg till 
Göteborg.
  I närheten har även funnits en 
fäbod som länge sedan är borta. Fäboden 
gick under namnet “Trollbacka” och fanns 
på 1600-talet.

Gärsbubäcken
Sedan begav sig sällskapet till 
Gärsbubäcken och den plats där en gammal 
färdväg finns som idag är skoterled. Här 

färdades handelsmän och kvinnor med 
häst och släde för att bedriva handel med 
Värmland och Norge. Myrarna är stora 
och på sommaren var här myrslåtter. 
Man slog gräset på myrarna för att ha 
som kreaturfoder på vintern. I området 
finns också kolningsgropar som visar på 
människans aktiviteter. Kolningsgrop 
är en mindre variant av mila där veden 
långsamt får brinna till kol. 

Örtsåsen/Örsåsen
Ett mycket intressant område är Örtsåsen, 
eller som det står på kartan Örsåsen. 
Det ska ha varit socknens nordligaste 
finnboställe där Harlisa-torpet låg. Idag 
finns endast husgrunden kvar där stenarna 
är övertäckta av mossa. På 1800-talet 
fanns här en gård med jordbruk. 
 I anslutning till gården fanns 
även vid Åssjöälven en kvarn. Resterna 
av kvarnen går än i dag att beskåda. Men 
förfallet har hunnit långt. Till och med de 
stora kvarnstenarna är täckta av mossa 
och gräs. Här håller skogen på att ta över. 
I Åssjöälven går att se brädfodringen från 
timmerflottningen i älven. Här har varit 
full aktivitet för några generationer sedan. 
Överallt i skogen kan man se odlingsrösen 
som visar vilket slit och släp människorna  
på den tiden lade ned för att kunna odla 
och få en bra åkermark. I skogen finns en 
lång stenmur som omgärdat ägorna. 
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Medskogen
Lars och Anna-Britta Henriksson guidade 
vidare sällskapet till Medskogen där det 
finns en “Rya” (vilkoja). Här har man 
vilat ut efter att man slagit myrhö vid 
myren som finns intill, eller stannat till för 
övernattning efter en lång handelsresa. 
För länge sedan på 1600-talet ska Karl XI 
kommit ridande förbi och tappat sin hästs 
betsel. 
 Efter Medskogen stannade 
sällskapet för att fika vid Prästtjärn. 
Här ska för länge sedan funnits en 
försvarsanläggning. Ett system med 
vårdkasar (hög med ris som tändes vid 
fara) ska här anlagts för att i tid hinna 
varna grannar och andra om fara. Tjärnen 
är mycket vacker och det finns spänger 
som leder ända fram till vattnet. Omkring 
flög många trollsländor och fjärilar. 

Stora Näbbumyran
Vid Stora Näbbumyran har människan 
varit aktiv i att få fram myrmalm ur myren 
som finns alldeles bredvid. Här har man 
rostat malmen och sedan bearbetat den 
i en blästerugn. Än i dag syns rester av 
denna aktivitet. I området ligger slagg 
efter järnframställningen och området 
ligger fint i skogen med myren som utsikt. 
Att få fram bra järn var ett slit och ett 
arbete som krävde erfarenhet. Det skulle 
vara rätt temperatur på elden, tog man 
ut ämnet för tidigt eller för sent blev hela 
proceduren förstörd och det var bara att 
börja om från början. 

 Där myr- eller sjömalm återfinns 
är ofta bottnarna färgade rödbruna av 
malm. Det första man gjorde var att torka 
och rosta malmen. Själva ugnen byggdes 
på plats av lera. I ugnen lade man i malm 
och träkol (som framställts i kolgropen). 
Nu måste det blir varmt och då använde 
man bälgar för att få upp temperaturen i 
ugnen. Temperaturen måste upp till 1300 
grader, det är detta som kallas blästning. 
Järnet blir till en klump i botten av 
ugnen och är direkt smidbart. Slagg är 
biprodukten som lämnas kvar. Den är 
brunsvart och tung. Ofta ser man de 
gamla järnframställningsplatserna som 
överväxta slagghögar. 

Slättkölen
Vid Slättkölen vid Nissången finns en 
plats med tradition för både människa 
och djur. Här finns en stor älggrop som 
kanske även använts som kolningsgrop. 
Älgarna har sin vandring här och vandrar 
samma vägar som de alltid gjort. För länge 
sedan hamnade någon i en grop och blev 
till människoföda. På andra sidan vägen 
finn en bäck, Lerbäcken, där människan 
förr hämtade lera för att täta blästerugnen  
med. Området är vackert med fin tallås 
och omgivande myr. 
 Efter en dag i skogen med mycket 
historia om människan och skogen förr, 
tackade Lars och Anna-Britta Henriksson 
för visat intresse och sällskapet skildes åt 
vid Nissångens vackra vyer.

Då och nu
Det är svårt att ta till sig det arbete som 
människan förr gjorde i skogarna mellan 
Dalarna och Värmland. Idag finns här 
endast skog. Om det är någon aktivitet 
som förekommer så är det skogsmaskiner 
som avverkar. Skillnaden kunde inte 
vara större. Några maskiner hade inte 
människan förr. Det var inte snabbt gjort 
att få fram järn eller tjära. Att hugga ett 
träd gjordes inte på någon minut som 
idag. 
 De gårdar och odlingar som 
endast ett tränat öga kan se i skogens 
mossa var för länge sedan någons hem 
och bostad. Här fanns kreatur och familj, 
har fanns ordning och struktur. Tänk om 
vi mötte en av dem och kunde ställa de 
otaliga frågor som uppkom när vi gick runt 
stubbar och kvarnar, runt odlingsrösen 
och husgrunder. Med all säkerhet hade 
vi fått höra sådant vi aldrig trodde var 
möjligt och likaså hade de förundrat och 
skeptiskt lyssnat på oss om våra liv och 
hur vardagen ser ut idag. 
 En liten glimt av en förgången tid 
öppnade sig och lämnades åter. BMD

Källor:

Anteckningar från Lars och Anna-Britta 
Henrikssons guidade tur, 15/8 2020.

Malungsföretag.se. Alb Perssons 
Tjärfabrik 1909 - 1921. Lars Henriksson 
2017. 

Lars Henriksson berättar 
om området vid Åssjöälven. 
Här fanns både en kvarn och 
flottning av timmer. Än idag 
forsar vattnet frisk i ån. 

Lars och Anna-Britta 
Henriksson berättade för ett 
intresserat sällskap. Här vid 
Gärsbubäcken. 

Människan och skogen



År 2019 genomförde arkeolog 
Benedict Alexander från Länsstyrelsen i 
Dalarnas län en större inventering av kultur- 
och fornlämningar i Malung i samband med 
ett förarbete för eventuell omarrondering i 
byarna Rommarheden och Hole.
 Den 14:e november presenterade 
Benedict resultatet för markägarna på ett 
möte i bystugan i Hole. Här presenteras 
hans resultat av inventeringen. Allt har 
registrerats i Fornsök så det finns tillgängligt 
även där.
 I samband med inventeringen så 
har Benedict tittat på och bearbetat ett flertal 
historiska kartor. Utifrån dessa kartor har 
han sedan skapat en kartfil för Google Earth 
över de historiska färdvägarna som fanns 
redovisade på kartorna under perioden 
1840-1850. Det är de vägar som berördes 
av det aktuella undersökningsområdet. I 
Google Earth kan man importera KMZ-filen 
och då se de gamla vägarna överlagda på 
dagens karta i sin dator, telefon eller platta. 
Det går även att följa vägarna ute på plats i 
skogen via sin telefon.
  De områden som Benedict 
inventerat är längs E45:an mot Värmland. 
Ett område är skogarna som återfinns väster 
från Hole och Rommarheden och hela vägen 
mot Håberget. Områden kring och mellan 
Holselen och Håliden, ett större område 
söder om Lisskogsåsen samt ett område 
mellan v. Åssjön och Digerberget (se karta 

nästa sida). 
 Sedan tidigare var det 41 
registrerade lämningar i området. Efter 
att Benedict inventerat klart visade det 
sig att totalt 160 nya lämningar hittades. 
Av dem var 73 stycken fornlämningar, 
21 möjliga fornlämningar och resterande 
kulturhistoriska lämningar. en ökning med 
nästan 400%. Även lämningar utanför det 
registrerade området hittades. 
 Lämning efter människans 
verksamhet som är före 1850 klassas som 
fornlämning och då gäller kulturmiljölagen, 
efter 1850 klassas lämningar som 
kulturhistorisk lämning och då gäller 
skogsvårdslagen. 
 Inventeringen visade på många 
fäbodstigar och färdleder som fortfarande 
finns kvar och som nyttjas av vandrare 
och jägare. Inventeringen visade också på 
viloplatser, kvarnstensbrott, kolningsgropar, 
kvarnar, benstamp och fångstgropar. 
Människan har varit mycket aktiv i området 
under lång tid från förhistorisk tid (stenålder) 
till modern tid. En vanlig missuppfattning 
är att de många fångstgropar som är 
inventerade som just fångstgropar har visat 
sig i denna inventering vara kolningsgropar. 
Det här ger en ny bild av Malung och de 
människor som bodde här för länge sedan. 
Groparna som länge setts som fångstgropar 
visar nu en annan aktivitet där kolet och 
järnframställningen är i fokus. 

 För att säkerställa att 
fångstgroparna istället var kolningsgropar 
togs prov ur groparna. Det som visade sig 
var svart kol. Kolet skulle kunna gå att 
dateras så hade man även fått en datering 
när kolningsgropen användes. 
 Enligt Länsstyrelsen är kolnings-
gropar vanligen runda, 0,5–1 meter 
djupa och ett par meter i diameter, men 
de kan också vara fyrsidiga. Groparna 
omges av låga vallar och i bottnen, 
under vegetationen, finns spår av träkol. 
Kolningsgropar kan ligga ensamma eller 
i grupp. I groparna varvades tallved som 
kolades övertäckt med jord och torv. Inom 
två dygn var processen avslutad och kolet 
kunde samlas in. Det användes sedan för 
att framställa järn. Ibland finns lämningar 
efter lågteknisk järnframställning intill 
kolningsgroparna. De flesta kolningsgropar 
hör till järnålder och tidig medeltid. 
Kolningsgropar är fornlämningar.
 I augusti arrangerade 
Quarnstensgrufvans vänner tillsammans 
med Folkuniversitetet i Dalarna en färd 
västerut där Lars och Anna-Britta Henriksson 
guidade sällskapet runt skogarna mellan 
Värmland och Dalarna. Sällskapet färdades 
genom de skogar som inventeringen visar.  
Se föregående artikel. BMD

Källa: Benedict Alexander och Länsstyrelsen 
Dalarna. 
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Inventering av kultur- och fornlämningar i Malung 

Inventeringen visade bland 
annat ett myller av färdvägar 
som förr använts av männi-
skor i bygden. Bilden är från 
Google och skapad kartfil av 
arkeolog Benedict Alexander.
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Bilder från Länsstyrelsen i Dalarna. 
Benedict Alexander. 2019.

De blå prickarna var röda innan 
inventeringen och klassades som 
fångstgropar. De röda prickarna är 
fångstgropar. Efter inventeringen 
och provtatning på dem vet man nu 
att det är kolningsgropar och de blev 
blåmarkerade. Man kan ju undra 
hur många av de övriga röda prickar 
som egentligen är kolningsgropar? 
Det vore mycket intressant att 
fortsätta inventeringen runt Malung 
och få veta mer. 



I Knut Paul Olssons pärm om Jägra 
by kan man läsa om hur det kunde gå 
om man malde på sabbaten. Det var ju 
meningen att sabbaten var vila och ro, 
då skulle inga sysslor göras på gården 
eller annorstädes. Knut Paul berättar här 
vad som kan hända om man arbetar på 
otillåten dag, åtminstone vad som kunde 
hända för flera generationer sedan.

Traditionen förtäljer om en gubbe från 
Jägra, troligen från Gamla Finna, vilken 
gick under benämningen Finnggubben, 
som en Böndagsnatt drog i väg till 
kvarnen i Örarbäcken för att mala. 
Man varnade honom för detta okristliga 
tilltag. Böndagen var en mycket viktig 
sabbatsdag, som icke fick ohelgas med 
värdsliga sysslor. Drängen, vilken skulle 
vara husbonden behjälplig vid kvarnen, 
tyckte särskilt illa om att sitta vid 
kvarnen en helgdagsnatt, allarhelst som 
han då hade sina egna små bestyr att 
uträtta. Han smidde därför dolska planer 
på vad sätt han skulle få Finngubben från 
kvarnen.
 Planen gick ut på att sedan 
gubben startat kvarnen och gått in i 
kvarnstugan, skulle drängen oförmärkt 
lägga en spik i säden, vilken när den 
kom mellan kvarnstenarna skulle 
åstadkomma ett fruktansvärt oväsen med 

påföljd att gubben skyndsamt måste in i 
kvarnen och se vad som var å färde. När 
han var inkommen i den mörka kvarnen 
skulle drängen genom en liten glugg på 
baksidan av kvarnen föra in en käpp med 
ett ludet skinn påsatt i ändan av käppen 
och försöka nå Finngubben med detta och 
på så sätt skrämma honom. 
 Allt tycktes gå efter den 
uppgjorda planen. Det enda som drängen 
förbisett var att gubben skulle ha lyktan 
med sig in i kvarnen. Men drängen hade 
tur för just i dörröppningen kom ett 
kraftigt vinddrag med påföljd att lyktan 
slocknade. Detta gynnade också drängen  
på så vis att Finngubben på en gång 
fick för sig att onda makter var ute efter 
honom. Ty han hade inte helt kunnat göra 
sig fri från de varningar han fick när han 
for hemifrån. När nu samtidigt drängens 
käpp med det ludna skinnet påsatt nådde 
gubben trodde han det var Hin Håle 
själv som nafsade i honom. Övergivet 
kastade han sig på kvarngolvet och läste 
Fader Vår både fram och baklänges och 
lovade dyrt och heligt bot och bättring, 
alltemedan drängen touchade gubben 
med det ludna skinnet. När han tillslut 
kom på benen körde han skräckslagen 
hem i fullt trav. Kvarnen fick drängen 
stänga av och det gjorde han med stor 
förtjusning.

Om  han någonsin fick vetskap om 
falsariet med “Hin Håle” förtäljer ej 
historien. Det berättas dock att han aldrig 
mer fort till kvarnen under sabbatstid 
och att han aldrig ville höra talas om den 
olycksaliga natten där den “onde själv” 
tog stryptag på honom. 
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Gammalkvarn eller Här Lars kvarn i Jägra. Idag 
är här stilla och tyst. Annat var det för drygt 
hundra år sedan. Då snurrade kvarnhjulen dag 
som natt i perioder. 


