
Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö,fem 
kilometer söder om Malungs 
centrum, är ett av nordeuropas största 
kvarnstensbrott.  I över tusen år högg 
människan i berget och formade 
kvarnstenar av den gråröda sandstenen 
med inlsag av kvartskorn. Längden på 
kvarnstensbrottet är 1700 meter och 
bredden varierar mellan 50-170 meter. 

Kvarnstensbrottet är uppdelat i nya 
och äldre delen, varav den äldre delen 
som återfinns längst söderut, består 
av vattenfyllda dagbrott och djupa hål 
omgärdad av gammal granskog. Hos 
den äldre delen finns värdefull flora 
som enbart växer i speciella miljöer. 
Violettgrå tagellav, skuggblåslav 

och kötticka är några av de sällsynta 
växterna. Både i den äldre delen och i 
den nyare delen av kvarnstensbrottet 
finns gott om övergivna kvarnstenar 
som lämnats på grund av att sprickor 
uppstått. 

Inom området finns fem husgrunder, 
tre av dem återfinns i nya delen, 
den norra. Även liggmilor finns i 
kvarnstensbrottet. En liggmila är en 
variant av kolmila där veden ligger ned 
istället för att stå upp. En av liggmilorna 
har daterats till intervallen 1455-1527 
och en annan liggmila har daterats till 
intervallen 1557-1632.  Inom brottet 
finns även spår av vägsystem för 
transport av skrotsten 
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Quarnstensgrufvans vänners nyhets-
brev utkommer cirka fyra gånger 
om året. Ansvarig utgivare är Bente 
Mellquist Danielson.

Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till
prenumeranter. Prenumerara på vårt 
nyhetsbrev? Maila bente@delta.se så får 
du nyhetsbrevet på din mail.

Vill du bidra med texter som har 
anknytning till kvarnstenshistoriken i 
bygden? Maila bente@delta.se, eller ring 
070-207 88 28.
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Länge användes olika typer
av handkvarnar för att 
undgå skatt vid de stora 
tullkvarnarna.

Innan de gjutna kvarnstenarna
kom på 1800-talet och
innan industrin tog hand om
malningen av olika sädesslag,
var malningen av sädeskorn
människans vardagliga syssla.
Med små handkvarnar eller
med större kvarnar som
skvaltkvarnar eller väderkvarnar 
malde sädeskornen till mjöl mellan
två stenar.

Mölleplikt eller kvarnplikt
tvingade befolkningen att mala
sin säd på en speciell tullkvarn.
Detta för att en statlig
överhöghet skulle ha kontroll på
hur mycket som maldes för att
kunna ta ut skatt.

I Sverige var det den jordägande 
aristokratin som tog upp en viss 
skatt. När Gustav Vasa  kom till 
makten under 1500-talet förstärktes 
tullkvarnarna, nu var präster, borgare 
och bönder förbjudna att mala på andra 
kvarnar än kronans egna tullkvarnar.
Hur det var i malungsbygden
är osäkert, men någon tullkvarn 
fanns inte i bygden förrän 
på 1800-talet. Så kan hända 

malungsfolket var förskonade från 
tullkvarnar under hela medeltiden. Men
helt förskonade från tull/kvarnskatt 
verkar malungsbygden inte ha varit. 

År 1664 fanns 73 kvarnar i Malungs 
socken, denna uppteckning
låg till grund för registrering för 
skattläggning av kvarnar i landet. Före 
1600-talet verkar Malung och
västerdalarna under medeltiden
varit en region utan egentligt
styre, åtminstone så hade makten inte 
alla sina armar närvarande i området.
De viktigaste platserna för skvaltkvarnar 
(en mindre form av vattenkvarn som 
återfinns vid bäckar och mindre åar) 
i Malungs socken verkar ha varit vid 
Utjsövalla, Ellingeån och Edet. Så 
många som elva skvaltkvarnar ska 
ha funnits längs Utsjövallan och lika 
många vid Ellingeån. Åtta skvaltkvarnar 
ska ha funnits vid Edet.

Länge användes olika typer av 
handkvarnar för att undgå
skatt vid de stora tullkvarnarna.
På 1600-talet förbjöds hushållen
att använda handkvarnen eftersom 
staten på så vis gick miste om skatt. 
Alla skulle tvingas mala i tulllkvarn.

Vi vill uppmärksamma kvarnstens-
hantverket 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. Malung har en 
unik attraktion och förutsättning för att 
paketera turistattraktioner och events. 
Här finns en intressant historia som i
samarbete mellan forskning, företag,
föreningar och individer kan lyftas till
riksintresse. Föreningen vill fungera 
som ett nav i den här verksamheten 
och bidra till utveckling och 
marknadsföring av de aktiviteter som 
skapas. Nyare forskning har visat att 
kvarnstensbrottet i Ö Utsjö är från 
700-talet. Verksamheten slutade 1880. 
Här har vi således en tusenårig näring 
som banat väg för handeln med 
skinnvaror, hästar och smide och den 
därpå följande skinnindustrin.
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Kvarteret Örtedalen i Uppsala
sluttar ned mot Fyrisån. Här gjordes 
en arkeologisk utgrävning år 1984. Den
äldsta byggnaden daterades till 1400-
talet och är en ekonomibyggnad med
flera rum. En ekonomibyggnad kunde
vara ett förråd eller ett magasin som
användes i produktion och/eller
förvaring av säd eller djurfoder. En
ekonomibyggnad kunde även vara en
ladugård. I denna ekonomibyggnad
hittades en mycket sliten och använd
handkvarn från Malung. Den var 52
centimeter i diameter och cirka tre
centimeter tjock. Mittenhålet var sju
centimeter stort.

Kvarnstenen återfanns längs en
vägg. Under golvplankorna hittades en
häst begraven. I detta kvarter återfanns
även fler byggnader från 1400-talet.
Gödsel visade på att djur funnits på
gården. Men även träflis och tegelflis
visade att andra aktiviteter pågått. En
passage med stenläggning har funnits,
kanske det var gårdinfarten med
gångstenar.

På 1500-talet har det troligtvis
funnits en såg i kvarteret. De flesta
fynden bestod dock av skofragment,
cirka 350 stycken. Kanske har det varit
ett skomakeri. Fynden är många, bland
annat återfanns fynd av spännhakar,
armborstpilspetsar, hammare, isbroddar
och mycket mer. Det visar att
aktiviteterna på platsen varit intensiva
och att människor bott länge på samma
ställe. I detta sammanhang återfinns
alltså en handkvarn från Malung.

Uppsala uppvisar kvarnstensfynd
från Malung på flera ställen. I kvarteret
Domen har ett fragment från en
handkvarn påträffats, och från kvarteret
Bryggaren har en komplett löpare
(översten) återfunnits och daterats till
cirka 1000-talet. 

Uppsala har varit bebott ända sedan 
äldre järnålder. På 1000-talet skrev 
Adam av Bremen ned en skrift om 
Hamburg-Bremenstiftets historia, 
och där även Uppsala nämns som ett 

förkristet maktcentrum. Men
Adam besökte inte själv Uppsala så
hans uppgifter är inte självupplevda 
och ska tas med en viss osäkerhet.

Hur Uppsala under vikingatiden
såg ut när det gäller styre och makt
diskuteras. Det som framgår är att
Uppsala redan under 500-talet var en
viktigt plats för folket som bodde där,
det visar de tre gravhögarna som finns
vid Gamla Uppsala. 

Att arkeologer hittar handkvarnar i 
jorden är inte så konstigt. Människan 
i äldre tider var tvungen att mala 
säden för att få sitt dagliga bröd. Det 
häpnadsväckande är att så många 
återfunna handkvarnar faktiskt är 
tillverkade i Malung

                                        

arcu. Aenean dictum metus in lorem 
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Kvarnstenar från Malung 
i Uppsala kulturlager

Det häpnadsväckande
är att så många återfunna
handkvarnar faktiskt
är tillverkade i Malung.

Uppsala högar.



Vad säger äldre skrifter om 
kvarnstenshantverket i Malung? 
Källorna är få,  men de finns. Från tinget 
i Malung år 1652 är den äldsta kända 
källan som skriver om kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö. Här noterar man att 
folk från Yttermalung och Myckelbyn 
har sålt kvarnstenar till guvenören i 
Dalarna. Kvarnstenarna leverades till 
Stora Tuna. 

År 1698 står det skrivet i ett 
domboksprotokoll från Malung att 
en person från byn Gärdås bytt en 
kvarnsten mot en häst i Värmland. 
Här får vi indirekt veta ett ungefärligt 
värde på en kvarnsten och även 
värdet på en häst. Både häst och 
kvarnsten var nödvändiga i det gamla 
bondesamhället, så båda värderades 
högt. I ett annat domstolsprotokoll 

från år 1699 i Malung går det att läsa 
om kavrnstenshandel med en person i 
Säter. 

I Zacharias Holenius avhandling om 
Dalarna år 1722 nämns kvarnstenar 
från kvarnstensbrottet i Östra Utsjö och 
även kvarnstenar från kvarnstensbrottet 
i Byråsen. Holenius ansåg att 
kvarnstenarna från Östra Utjsö var av 
bättre kvalite och påpekar också att 
kvarnstenshandeln gick ut till hela 
landskapet och in i Västmanland och 
Värmland.

1700-talet uppvisar flera skrifter om 
Dalarna och om kvarnstenshanteringen 
i Malung. Reinhold Näsman skrev en 
avhandling om dalamålet år 1733 
och i förbifarten nämner han att 
västerdalsbor säljer kvarnstenar. Året 

efter, 1734, gör så Carl von Linné sitt 
besök i Malung och även ett besök 
till kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. 
Linné skriver att kvarnstenarna såldes 
“vittomkring”, och att kvarnstenar 
höggs från Mikaelisdagen på hösten till 
vårens ankomst. Av detta kan man dra 
slutsatsen att kvarnstenshuggningen 
i Östra Utsjö till stor del förlades på 
vinterhalvåret. 

Linné skriver vidare om hur 
äganderätten i kvarnstensbrottet 
förbryllade honom. Här fanns ingen 
chef som basade över gruvorna, utan 
bönderna ägde dem individuellet eller 
gemensamt. Flera protokoll från olika 
domstolsböcker från tiden visar att 
tvister förekom ideligen om äganderätt 
till en viss gruva

Äldre skriftliga källor berättar om 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung

Olof Schallrooths karta 
från 1677 med kvar-
nstensbrottet som 
benämns “Quarnstens 
Grufver” . Lantmäteriet.                                        
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Ett dokument från år 1593, som hittats 
i Riksarkivets källarvalv, kan ändra på 
hela historien om hur Gustav Vasa 
skidade genom västerdalarna julhelgen 
år 1520. Hertig Karl, son till Gustav 
Vasa, gav prästen i Malung Herman 
Pålszon i uppdrag att ta reda på vilken 
väg Gustav Vasa skidade. Herman 
Pålszon, som var präst i Malung åren 
1566-1618 (52 år!) gick grundligt 
tillväga. Sin rapport lämnade han 
sedan till en fogde i Järnbergs-lagen 
och Vesterdalarne den 18 maj 1593, en 
rapport som skulle till kungen. 

Detta brev eller denna rapport är den 
enda kända källan till Gustav Vasas färd 
från Mora till Sälen. Herman Pålszons 
rapport visade att Gustav Vasas resa 
gått via Malung. Prästen besökte folk 
i Lima och Sälen, och en del mindes 
den unge Gustav, eftersom främlingar i 
bygden noterades av alla. Enligt Arnold 

Joos text Gustav Vasas “Vasalopp” 
gick via Malung i Skinnarebyggd från 
år 2012, kan man läsa hur Gustav 
Vasa gått på skarbågar, och även fått 
skjuts med hästforor som färdades på 
vintervägarna vid tiden. 

Gustav Vasas färd skulle alltså ha 
gått via Mora-Sollerön- Kättbo- Öje- 
Malung- Fors-Lima-Transtrand och 
Sälen där han till sist blev hejdad av två 
män, Engelbrekt och Lars från Kättbo. 
Att man valde två män från Kättbo att 
skida ikapp Gustav borde bero på att 
Gustav tagit vägen via Kättbo. Gustavs 
tanke var nog att fortsätta in i Norge 
efter Sälen. 

Idag går Vasaloppet nästan som en rak 
linje mellan Sälen och Mora, via bland 
annat Mångsbodarna och Oxberg. 

Källa: Arnold Joos, Skinnarebygd 2012. 

hade                                         aliquet 
viverra vitae, ultrices eget nisl. Proin 
auctor facilisis congue. Etiam venenatis 
tempor suscipit. Aenean eget ipsum 
mauris. Cras non arcu lectus, vel 
scelerisque erat. Nulla dui ligula, 
mollis nec lobortis sed, rutrum quis 
magna. Pellentesque id vehicula libero. 
In porttitor ultrices lorem, at iaculis 
metus vehicula vitae. Donec porta 
semper leo a vehicula. Donec interdum 
condimentum ante, eget elementum 
elit ultrices sit amet.

Fusce volutpat congue bibendum. 
Maecenas at sem eget ipsum ultricies 
lobortis sed et massa. Vivamus at sapien 
nec libero vulputate fermentum id id 
dui. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Cras scelerisque pharetra 
facilisis. Nam mollis, magna sit amet 

Gick Gustav Vasas “Vasalopp” via Malung?

Vasaloppet Sälen-Mora 
har flera tusen deltagare 
varje år. Men vilken väg 
skidade Gustav Vasa egen-
tligen?  Bild Vasaloppet.se.                                        
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Vilken väg färdades 
Gustav Vasa?





Upplev och ta del av ett kulturarv. 
Kvarnstenshantverket har i Östra Utsjö 
i Malung har en tusenårig historia. 
Guidningar kan ordnas från att snön 
smält på våren, ända tills snön täcker 
marken på höst/vintern. 

Är din förening, ditt företag eller 
du och dina vänner nyfikna på 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö och dess 
historik? Kontakta oss i föreningen så 
fixar vi en guidad tur som anpassas till 
gruppen. 

Du kan även strosa själv i 
kvarnstensbrottet och häpna över 
de många skrotstenhögar som 
kantar stigarna. För att komma till 
Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö tar 
du av vid Malungs Hembygdsgård, 
riksväg 71, en skylt visar vägen. Bilväg 

går ända fram till brottet. Det finns en 
handikapsstig, men vill du uppleva 
det storslagna är det att rekomendera 
stigen som ringlar sig fram i brottet. 

Grovt räknat så har minst 
30  000 kvarnstenspar brutits i 
kvarnstensbrottet. Själva brottet är 
stort, 1700 meter långt och mellan 
50-170 meter brett. Berggrunden 
benämns som sedimentär nära gränsen 
till angärnsande granitberggrund. Den 
sedimentära bergareten består av en 
skffrig sandsten med inslag av upp 
till 4 mm stora klara kvartskorn. Detta 
gjorde berget i Östra Utsjö ypperligt 
till kvarnstenar i och med att kornen 
gjorde stenen självslipande och man 
slapp hugga upp malytan med jämna 
mellanrum.

 

Den nyare delen av brottet visar 
häpnadsväckande skrothögar på båda 
sidor om brottet. Kvarnstensämnen 
som brustit och gått sönder under 
arbetets gång har lämnats kvar för 
eftervärlden. Överallt vilar en tyst 
arbetssam stämning, ett slt och en 
möda. 

at malesuada nisi. Donec elementum 
pellentesque elementum. Sed 
dolor nibh, feugiat at sagittis eget, 
vestibulum ac dui. Quisque tortor 
metus, sollicitudin in tincidunt quis, 
imperdiet eget erat. Cras vulputate 
tempor scelerisque. Suspendisse orci 
elit, ultricies at mollis sit amet, auctor id 

                         - Vill du ha en guidad tur i 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö?

Guidad tur i kvarnstens-
brottet i Östra Utsjö i 
Malung. Överallt syns 
skrotstenshögarna som 
kantar stigen. 
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Bergets skarpa kant och skrot-
sten som lämnats vid dess fot. 

 Sista sidan


