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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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Företag/förening: 250:-/år, Skola 250:-/
år.

Vårt Bankgiro är 232- 4283 
Org nr: 802459-8339
Swish: 123 530 23 69
Bolagsform: Ideel förening. 

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. 

Interiör från Utsjövallens såg och kvarn. I bakgrunden till vänster ses den runda träkonstruktionen som döljer 
kvarnstenarna. 

Av Bente Mellquist Danielson

Spiralräfflade kvarnstenar är vanligare 
söder om Dalälven än norr om Dalälven. De 
spiralräfflade kvarnstenarna är gjorda för 
vattenkvarnar eller skvaltkvarnar och är ofta 
mycket stora, upp till 150 cm i diameter var 
inte ovanligt. Själva räfflornas uppgift var 
att krossa sädeskornen innan de kommer in 
i malzonen, att underlätta mjölets transport 
och att lufta stenarna. Att räffla stenen 
ersatte inte bearbetningen med att hacka 
upp ytan med pickhacka, utan de räfflade 
stenarna hade både räfflor och upphackad 
yta mellan räfflorna. 
 De räfflade stenarna kom till 
Sverige under tidig medeltid tillsammans  
med hjulkvarnarna. På den vägen fördes 
tekniken med räfflade stenar över till de 
mindre vattenkvarnarna de så kallade 
skvaltkvarnarna.
 Men det tog ganska lång tid  
innan de spiralräfflade kvarnstenarna slog 
igenom. Sverige låg i Europas utkant när det 
gäller ny teknik och nya uppfinningar, men 
under 1800-talet sprids tekniken fort. 
 I Tyskland var tekniken att göra 
spiralräfflade kvarnstenar kända sedan 
1600-talet. Här fanns noga föreskrifter 
hur en sten skulle räfflas för bästa 

malningsresultat. Det finns teorier om att 
det redan under det romerska riket fanns 
spiralräfflade kvarnstenar, men att tekniken 
sedan glömdes bort i och med Västroms 
fall för att inte komma tillbaka förrän på 
1600-talet. 
 Lidan Härjevads kvarn i Skaraborg 
ägdes på 1800-talet av överstinnan Juliana 
Stiernsparre. Överstinnan hade stora 
planer för kvarnen och fick beröm för sina 
ansträngningar att göra kvarnen modern. 
Hennes mjölnare Lars Eriksson såg till att 
stenarna i kvarnen var spiralräfflade så de 
kunde mala både rå och torr säd. 
 I södra och mellersta Sverige spred 
sig tekniken under 1800-talet. Det blev 
mycket populärt att räffla kvarnstenarna 
då man kunde mala rå säd och slippa 
momentet med att torka säden på plåt innan 
man malde. Istället kunde man nu mala rå 
säd och det berättas att man malde så ångan 
stod högt i tak i kvarnarna på grund av den 
fukt som den råa säden genererade. 
 Det var viktigt att räfflorna var 
gjorda perfekt, svängarna skulle vara i 
45 grader. Om man inte gjorde räfflorna 
perfekta och efter konstens alla regler kunde 
säden bli svedd och hela arbetet var ogjort. 
 I norra Ångermanland byggdes en 

tullkvarn i Husum 1880. Mjölnare Jonas 
Petter Sjödin och hans söner ville testa den 
nya tekniken och började hugga räfflor i 
kvarnstenarna och blev glatt överraskade 
av resultatet. Från att bara använt hacka 
för att “rugga” upp ytan på stenarna blev nu 
malningen avsevärt bättre då det var mycket 
mindre risk att stenarna skulle gå varma 
och det kunde börja slå gnistor som antände 
kvarnen. 
 
Källa: Tore LIndström, Skvaltkvarnar i 
Sverige, 2000.

Kvarnstenarna i Lisskvarn i Öje.
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Spiralräfflade kvarnstenar

Bäcken vid Utsjövallans såg och kvarn i Västra Utsjö i 
Malung. Här fanns för länge sedan 11 stycken kvarnar 
längs den branta bäckens flöde. 

Mekanisering 

Under 1800-talet och början på 1900-talet 
förändrades många yrken då mekaniseringen 
och tekniken utvecklades inom många 
områden. De nya uppfinningarna och 
maskinerna tog större plats i fabriker och 
utomhus och krävde även utbildning för att 
kunna skötas. 
 Även inom kvarnnäringen 
kom många nya uppfinningar som skulle 
underlätta för människan men även för 
att kunna producera mer mjöl och möta 
det behov och den folkökning som inträtt 
under 1800-talet. Både freden, vaccinet 
och potatisen hade gjort att fler föddes och 
fler överlevde till vuxen ålder i Sverige och i 
övriga världen. 
 I Malung mekaniserades inte 
kvarnarna i så stor utsträckning, av de 
kvarnar som finns kvar idag är Utsjövallans 
såg och kvarn den som är  mest mekaniserad. 
 För att bli mjölnare kunde man 
gå utbildning. I detta nummer kan du läsa 
om Nordiska Kvarnskolan i Mariestad som 
utbildade mjölnare mellan 1938-1987. 
Byggnaden är magnifik och renoverades 
senast 1892. 
 En kvarnsten kunde se ut på olika 
sätt. En del var räfflade för att mala bättre. 
Tekniken att spiralräffla stenarna krävde sin 
specialist. I detta nummer av nyhetsbrevet 
får du veta mer om just spiralräfflade 
kvarnstenar. De är ju även väldigt vackra att 
beskåda. 
 Utvecklingen från huggna 
stenar till gjutna stenar hänger ihop med 
industrialiseringen och tekniken. Plöstligt 
kunde man tillverka kvarnstenar mycket 
snabbare än tidigare. Att gjuta en sten tog 
endast några timmar, till skillnad mot att 
hugga som kunde ta veckor och då kunde 
arbetet vara ogjort om stenen sprack. 

Trevlig läsning! 

       Bente Mellquist Danielson
              

        

Bente Mellquist Danielson, redaktör

Till vänster den spiralräfflade kvarnstenen i Lisskvarn i Öje. Kvarnstenen är huggen i Lugnås kvarnstensbrott i början på 1900-talet. Till höger just-
erar mjölnare Mats Andersson, Öje, kvarnstenarna i Lisskvarn. 



Mellan 1938-1987 fanns i Mariestad 
en utbildning för att bli mjölnare.  År 
1967 kunde man läsa i branschtidningen 
Jordbrukaren att “Mjölnaryrket är 
ett förnämligt yrke!” Utbildningen för 
Kvarnskolans experimentverk var förlagd 
i stadskvarnen i Mariestad. 

Stadskvarnen i Mariestad
Byggnaden, som är i rött tegel och mycket 
vacker, uppfördes i nuvarande skick 
1892. Redan i början på 1800-talet ska 
det ha funnits kvarnar på platsen. År 
1892 byggdes en om- och tillbyggnad 
på den gamla kvarnen, det tillkom en 
våning och ägaren lät utrusta kvarnen 
med fyra generatorer varav den ena gav 
så bra kraft så det räckte till att pumpa 
vatten till hushållen i staden. De övriga 
tre generatorerna drev kvarnens maskiner 
och försåg kvarnbostaden med elektrisk 
belysning. Elström var en lyxvara, en 
kilowattimme kostade 25 öre vilket 
motsvarade en timlön på den tiden. 
 År 1938 startade Mariestads 
kommun Nordiska Kvarnskolan i 
byggnaden. Utbildningen var tvåårig och 
varje årskull hade tolv elever. Kvarnskolan 
var den enda i sitt slag i Norden. Eleverna 
kom från Finland, Danmark och Norge. 
År 1987 var elevantalet så lågt att 
kommunen var tvungen att lägga ned 
kvarnskolan. Kvarnutrustningen hade 

blivit omodern och sliten. 1988 såldes 
kvarnen till en privatperson som fortsatte 
med kvarnrörelsen fram till 1994. Idag ägs 
kvarnen av VänerEnergi AB och används 
som förråd. Stadskvarnen är försedd med 
q-bestämmelse i detaljplanen och har 
rivningsförbud.

Kvarnskolan
Nordiska Kvarnskolan hade samarbete 
med Svenska Lantmännens Riksförbund 
och Statens Kornförretning i Norge, vilket

var ett gott samarbete som ledde till 
gynnsamma lärlingsutbildningar inom 
mjölnaryrket. Både terminskurser 
och veckokurser anordnades. 
Även påbyggnadskurser för 
lärlingsutbildningarna planerades 1967. 
Dåvarande rektor på skolan, Tage Larsson, 
ser ljust på framtiden men vill ändå 
påpeka och önska att fler arbetsgivare och 
branschen i stort borde inse värdet av en 
yrkesutbildning. Många kurser var fulla 
inför läsåret 1967,  men en kurs var svår
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att få sökande till, nämligen kursen på 
36 veckor. Den kursen var i första hand 
avsedd för lärlingar, där skolan och eleven 
tecknade ett treårigt lärlingskontrakt med 
någon kvarn. Efter att eleven fått ett års 
praktik på kvarnen skickades eleven till 
Nordiska Kvarnskolan i Mariestad. Un-
der sin utbildning fick eleven lön som då 
var cirka 240 kr i veckan och som finan-
sierades av kvarnindustrin. Utbildningen 
kunde sökas av både pojkar och flickor 
från 16 - 25 års ålder. 

Vill ha fler sökanden
Artikeln i Jordbrukaren om kvarnskolan 
visar att elevtrycket inte är så stort som 
skolan eftersträvar. Rektor Tage Larsson 
säger: 

Visserligen har storkvarnarna börjat inse 
nödvändigheten av utbildning, men fort-
farande är intresset för kvarnyrket mycket 
liten bland ungdomen. Att så är fallet torde 
bl.a. bero därpå, att många inte känner till, att 
mjölnaryrket är ett förnämligt yrke, som är 
lika bra som de flesta andra yrken. Det gäller 
därför för kvarnindustrin att sprida känne-
dom om och propagera för yrket i fråga. 

Experimentförmalningar
På skolan gjordes så kallade experiment-
förmalningar. Det innebar att lära elev-
erna att sköta valsstolarna (istället för 
kvarnstenar) i kvarnen, att skumma och 
sortera de olika produkterna och att sort-
era och värdesätta de olika mjölsorterna. 
Eleverna vägde och sorterade samt tog 
prov på mjölsorterna. Eleverna undersök-

te olika mjölsorter i ett laboratorium. Man 
undersökte askhalt, proteinhalt, gluten-
halt, vattenhalt och enzymatiskt tillstånd.
Provbakning av de olika mjölsorterna 
gjordes också. Man fotograferade sina 
bröd och jämförde olika resultat. Experi-
mentförmalningen gjordes av olika elever.

 

Den 22/8 1943 gjorde eleven Erik Tidstedt 
experimentförmalning på 40 kg korn och 
40 kg råg. Lärare och kvarnmästare Otto 
Öströms ord efter experimentet var “Bra 
malning och god sortering”. BMD

Källor:
Jordbrukaren, nr 26, 1967
Kraften i vattnet, Länsstyrelsen Götaland, 2016
Kvarnskolans elevtidning, 1943

Bild från den svenska stumfil-
men “Kvarnen” 1921 med Gösta 
Cederlund och Anders de Wahl.
Mjölnaren Clausen och drängen 
Jörgen vid sitt arbete i kvarnen.
Fotograf okänd. Wikipedia.

Ur skriften Jordbrukaren 
nr 26 1967. Rektor Tage 
Larsson vill ha fler elever till 
Nordiska kvarnskolan.

Mjölnarutbildning

Tabell och fotografier från experimentförmalning av elever på Nordiska Kvarnskolan. Ur skriften 
Kvarnskolans elevtidning, 1943. 



Under 1800-talet blev det en 
förändring inom kvarnnäringen 
som banade väg för teknik och 
mekanisering.  Jordbruket ökade sin 
produktion, skråväsendet blev upplöst 
och en friare handel tog sin början, vilket 
ledde till att det blev möjligt att anlägga 
nya kvarnar utan hänsyn till konkurrensen 
med tullkvarnar. Detta ledde till en 
utveckling inom  kvarnstenstillverkning. 
Den nya tekniken som kom i och med 
industrialiseringen som innebar många 
olika maskiner och att vissa även började 
gå på elektricitet gjorde att det gick 
rasande fort med ny teknik. 
 En av de fabriker som bildades 
under denna expansiva tid var Enköpings 
Kvarnstensfabrik, som såg dagens ljus 
1907. Här specialiserade man sig på 
konstgjutna kvarnstenar. 

Konstgjutna kvarnstenar
Redan under senare delen av 1800-talet 
hade man börjat konstgjuta kvarnstenar 
på kontinenten. Detta spred sig snabbt 
till Sverige vilket omgående konkurrerade 
ut de handhuggna kvarnstenarna. I 
Malung slutade man hugga kvarnstenar i 
kvarnstensbrottet vid 1880-talet. Då var 
de huggna stenarna helt utkonkurrerade 

av de gjutna. Lugnås kvarnstensbrott 
utanför Mariestad höll ut till 1920-talet. De 
hade en fördel då järnvägen underlättade 
transport och då de producerade stora 
stenar som de allt större kvarnarna 
krävde. De gjutna stenarna behövde 
mindre skötsel och malde även bättre, 
men framförallt så gick tillverkningen av 
dem mycket snabbare. 
 Råvarorna som ingick i de gjutna 
stenarna var Naxos smärgel, fransk flinta,
magnesit och karborandum. Allt köptes 
genom speciella importfirmor t. ex. 
Malmström och Bergwall i Stockholm. 
Arbetet med att gjuta kvarnsten var tungt. 
Först gjordes en malmassa av smärgel (en 
mineral) och Ointa som sedan blandades 
med magnesit och gipslake, det tog cirka 3 
till 4 timmar att göra massan. Gjutningen 
av stenen tog sedan lika lång tid. Man 
använde skyfflar och krattor för att blanda 
massan ordentligt innan den skyfflades 
ned i en gjutform av plåt. Det gällde 
att vara snabb då massan stelnade fort. 
Sedan gjöts en grov massa av grus och 
karborandum cirka 12-15 cm tjock ovanpå 
malmassan. Vissa stenar gjordes enbart av 
flinta och man kunde få stenen antingen 
höger- eller vänstergående. I löparstenen 
gjordes urtag av trä där seglet skulle sitta 

och på baksidan gjordes fyra hål där 
det fästes balansvikter. Kvarnstenarna 
tillverkades i olika storlekar och vikten på 
dem varierade mellan 950 och 1150 kilo. De 
gjordes på beställning och produktionen 
utgjordes av en till två stenar i veckan. De 
såldes både enstaka och i par.
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TEKNIK - Kvarnstenstillverkning
Interiör från Utstjövallans 
kvarn idag minner om hur ut-
vecklingen gick framåt under 
1900-talet. 
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Driftig fabrikör
Kvarnstensfabrikens ägare Carl 
Johansson var mycket intresserad av 
den tidens teknik. Han åkte till Tyskland, 
Österrike-Ungern och Schweiz för att se 
hur kvarnstensindustrin såg ut där och 
för att ta del av det allra senaste inom 
kvarnnäringen. Han knöt många viktiga 
kontakter inom kvarnmaskinsfabrikanter. 
Redan denna första resa 1913 mynnade ut 
i import av valsstolar och rensmaskiner. 
 En av döttrarna, Ann-Mari 
Kekonius, berättar om sin far Carl 
Johansson: “Han var en öppen och 
frimodig natur och väldigt omtyckt över 
allt. Han tyckte om att spela bridge, men 
var däremot inte alls intresserad av idrott. 
Han var en profil i Enköping. Han kallades 
‘Kvarnsten’ av alla. Bara ‘Kvarnsten’, inget
mer.”
 Carl Johansson gjorde även egna 
konstruktioner. Han konstruerade och 
patentsökte för en frisvängande plansikt 
för mjölsiktning. Plansikten blev en succé 
och blev en av de större produkterna som 
tillverkades i Enköpings Kvarnstensfabrik. 
Man framställde ca 15-20 stycken varje år 
fram till 1930-talet då efterfrågan planade 
ut. 
 Första världskriget gjorde att det 
tillfälligt blev stopp i produktionen för 
gjutna kvarnstenar, men produktionen 
var igång igen 1932 då efterfrågan 
på kvarnstenar var stor. Men efter 

tio år fick fabriken problem med 
råvarutillgången och 1942 framställdes 
den sista kvarnstenen på Enköpings 
Kvarnstensfabrik. 

Arbetsförhållanden
På 1930-talet såg arbetsförhållandena 
helt annorlunda ut än idag. Arbetsveckan 
var 50 1/2 timme, arbetsdagen började kl 
07.00 och slutade kl 18.00. Mitt på dagen 
var det matrast med medhavd matsäck. 
Man åt inne i verkstaden. Lönen var 1.15 
i timmen för en svarvare och 90 öre i 
timmen för en grovarbetare. Semester 
hade man en vecka om året på sommaren. 
Under arbetet var man klädd i blåställ 
som man fick skaffa själv. Det saknades 
skyddsanordningar i verkstaden, remmar 
från maskiner och mekanik var helt 
öppna. Trots det så hände sällan olyckor. 
Men hörseln försämrades nog med tiden 
då det var mycket bullrigt i verkstaden 
och hörselskydd på det sättet som idag 
används inom industrin fanns inte. 

Mekaniseringen tog över
Den revolution i teknik och mekanik 
som 1800- och 1900-talet innebar för 
kvarnstenstillverkningen och kvarn-
näringen i stort, ändrade arbetssättet i 
grunden för stenhuggaren och mjölnaren.  
Kvarnstenshuggare som yrke försvann 
helt medan mjölnaren som yrke blev mer 
specialiserat och krävde även ett tekniskt 

 

 

kunnande för att kunna sköta alla de nya 
maskiner som skulle få plats i kvarnen. 
Idag är det en känsla av lyx om man 
gör bröd på stenmalet sädesslag. Det 
vanligaste är stora stålvalsar som krossar 
kornen och där underhållet är oerhört 
mycket enklare än med kvarnstenar i sten. 
BMD

Källa: Tuula Autio, Enköpings 
Kvarnstensfabrik 1907-1984.  

Fabrikör Carl Johansson vid 
sina varor - kvarnstenar, kvar-
nhackor, magneter och
remmar - på Hantverksut-
ställningen i Västerås 1908.

Interiör från Utstjövallans kvarn som visar att 
industrialisering och mekanisering tog över i 
kvarnarna. 

Enköpings Kvarnstensfabrik någongång på 
1980-talet, strax innan fabriken stängdes. 
Foto: Tommy Arvidson, Upplandsmuseet. 
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Kristina Ekero Eriksson är 
journalist, informatör och 
författare med ett förflutet som 
arkeolog. Hennes senaste bok Gamla 
Uppsala - människor och makter i 
högarnas skugga ger en helt ny bild av 
Sveriges mest kända fornlämningsområde 
under forntiden. Forskare och arkeologer 
har hittat lämningar efter storslagna 
byggnadsverk som en jättelik hall på 600 
kvadratmeter. Dessutom har det upptäckts 
två kilometerlånga stolprader som idag 
framstår som mystiska och svårtolkade. 
I Gamla Uppsala har även funnits en 
forntida by där en mångfald av olika 
grupper av människor levat. Här fanns 
aristokrater tillsammans med krigare och 
slavar. En mix av olika samhällsgrupper. 
Vad har utspelat sig i byn under vendeltid, 

vikingatid och medeltid? Detta och mycket 
annat kommer Kristina Ekero Eriksson att 
berätta om den 7 oktober när hon kommer 
till Malung. Missa inte det!
 Kristina Ekero Eriksson 
har tidigare gett ut Årstafruns dolda 
dagböcker (2010) och Vikingaliv (2007) 
tillsammans med Dick Harrison. Hon har 
också författat läromedel i historia, bland 
annat Modet genom tiderna (2007), 
Skeppet Vasa (2011) och Flicka fröken fru 
– om Agneta Horn (2011).
 Kristina Ekero Eriksson har 
många järn i elden  och att förmedla 
historia har löpt som en röd tråd genom 
hela hennes yrkesverksamma liv, oavsett 
om hon guidat en skolklass, gjort 
utställningar, jagat historienyheter för 
tidningar, varit programledare i tv eller 

författat böcker. 
 Kom ihåg att boka den 7 oktober 
i kalendern och få den senaste kunskapen 
om Gamla Uppsala och de människor som 
bodde där innan medeltiden! 
 

 

 


