


Kalla Jonas Ersson - kvarnbergsgubbe i Böle 
Kvarnstenshuggaren Kalla Jonas Ersson bodde på Kallabacken i Böle. Han föddes 1818 av 
föräldrarna Kalla Erik Jonsson och Ollas Kerstin Olsdotter. Han gifte sig 1851 med Ustu Kerstin 
Ersdotter från Storbyn. Kalla Jonas bodde under hela sitt liv på samma gård - littera N i Böle. Kalla 
Jonas och Ustu Kerstin fick elva barn, varav sju pojkar. Fem av barnen dog innan de blev vuxna. 
Ustu Kerstin födde två tvillingpar, men tre av dessa barn dog i späd ålder. 1887 avled Kalla Jonas 
och efterlämnade sin hustru och flera barn. 

Kalla Jonas dotter Kalla Brita Jonsdotter tog beslutet att emigrera till Amerika när hon var över 60 
år och hon var ogift. Hennes bror Kalla Erik Jonsson (Karlén) kom hem på besök till Sverige 1913, 
och då övertalade han sin syster att följa med tillbaka till Rich Valley i närheten av Edmonton i 
Alberta, Kanada. Många grannar och vänner ställde sig undrade över hennes beslut att emigrera vid 
hennes ålder, och de trodde att hon skulle gripas av hemlängtan. Då sa Kalla Brita:”Tror ni att jag 
kommer att längta tillbaka till den här torra Kallabacken?”. Kalla Brita lär dock ha vantrivts i det 
nya landet som var ett prärielandskap. Det var väl alltför olikt hennes hemtrakter i Böle i Malung. 
Kalla Brita åkte tillsammans med sin bror Karlén på ångfartyget Salmo via Grimsby till Edmonton. 

Kalla Jonas gård på Kallabacken i Böle. Fr v troligen Kalla Brita och Kerstin Jonsdotter födda 
1853 respektive 1861.  De var barn till Kalla Jonas. Kalla Brita hade en bror som emigrerade till 
Amerika 1893. Några år senare, 1914, emigrerade också Kalla Brita till Amerika. Bilden var en 
namnsdagsgåva till Karolina Persson. Foto: okänd ca 1900-1913. 



Jôga Ola utanför sitt hem i Gärdås. Han kom att bli Malungs siste kvarnbergsgubbe, och han högg 
sina kvarnstenar i Gärdås. Foto: Magnus Siljesvärd omkring 1910. 

Jôga Ola - ett riktigt bygdeoriginal i Gärdås 
Jôga Ola, eller Lias Olof Jonsson som han hette, föddes 1835 i byn Gärdås och han kom att bli 
Malungs allra sista kvarnstenshuggare. Det finns många historier om honom, och han var ett riktigt 
byoriginal. Det berättas bland annat att Jôga Ola eldade i sin stuga med rå tall under kalla vintrar. 
Detta berodde på att han ständigt låg efter med vedhuggningen. Att elda med rå tall var inte precis 
ett effektivt sätt för att få upp värmen i stugan. 
 
Jôga Ola högg sina kvarnstenar i Gärdås kvarnstensbrott. Där hade han en stuga i sten som 
fungerade som både smedja och värmestuga. En av de sista kvarnstenarna Jôga Ola högg var till 
Nykvarn, en kvarn mellan Idbäck och Jägra med årtalet 1907 inristat ovanför dörren.  
 
På äldre dagar fick Jôga Ola synproblem. Han ”behandlade” sig själv med en blandning som bestod 
av stenmjöl från en slipsten som han gnuggade in i ögat. Det hjälpte knappast och han blev på Falu 
lasarett starropererad. Efter detta såg han lite bättre än tidigare.  
 
Det berättas också att han skulle gå till Nissången en sommar, men han tappade bort glasögonen på 



vägen. Jôga Ola lyckades inte komma tillbaka till sitt hem i Gärdås den kvällen. Byborna blev 
oroliga och trodde kanske att han hade gått vilse. De ordnade en skallgång och det dröjde inte lång 
tid innan de fann Jôga Ola. Han hade hunnit ända ner till västra Malungsfors. Jôga Ola ville nog inte 
erkänna att han hade irrat omkring i skogen så han gick till synes bekymmerslös på vägen mot sitt 
hem. En av personerna som var med på skallgången sa då följande:  
 
- ”Ja, nu är vi alldeles säkra på att du kommit bort. Så nu får du väl sluta med att vara ute och gå i 
skogen.”  
 
Jôga Ola blev irriterad av detta och svarade:  
 
- ”Men hur kan ni vara så förbannade dumma. Tror ni verkligen att jag skulle gå bort mig?”  

Jôga Ola höll inte bara på med kvarnstenshuggning, utan han gjorde också andra hantverk som 
korgar och skidor som han sålde till folk i bygden. Ola var ogift, men det fanns en kvinna, änkan 
Björk Kari, som han hade ett gott öga till. Hon hade en son som hette Erik som ibland fick följa 
med Jôga Ola på fiske och fick lära sig hur man gjorde korgar av honom. 

Ola var stundvis ganska fattig och ibland var det brist på mat i stugan. Då brukade han gå till 
granngårdarna och klaga över huvudvärk. Grannarna förstod dock att det var för att han var 
hungrig. Jôga Ola ville inte tigga, och han fick sannolikt dåligt samvete när han fick mat i 
granngårdarna. Ibland sa grannarna att de tänkte slänga maten om inte han ville äta den, och då åt 
han upp maten med god aptit.  
 
Jôga Ola var delägare i Gärdåssågen. Delägarna hade ett sammanträde och Jôga Ola närvarade. Det 
föreslogs att de skulle ha en sågföreståndare som bland annat tog hand om nyckeln och alla delägare 
skrev under, förutom Jôga Ola. Han yrkade på att han själv skulle få använda sågen. De andra 
delägarna nekade honom detta och Ola skulle först fråga sågföreståndaren innan han fick såga. Jôga 
Ola tyckte inte om förslaget och sa ”i såg ändå”. Det gjorde han också, för han gick till sågen, slog 
sönder låset och sågade sitt eget virke. Eftersom han var delägare i sågen ansåg han sig ha rätt till 
detta. Jôga Ola blev efter detta stämd och blev dömd 1880. Han fick lov att böta 10 kronor enligt 
strafflagen samt 1 krona och 50 öre för låset han förstörde. Därtill fick han lov att betala 14 kronor 
för rättegångskostnaderna.  
 
En annan historia var när ytterdörren till stugan föll ut. Det hände mitt under den kalla vintern, men 
Jôga Ola var inte särskilt bekymrad. Han spikade fast ett åkklä (åkkläde) över dörröppningen och la 
sig i sin säng och somnade. Man kan förstå att byborna blev bekymrade, stugan var dragig och det 
blev kallt därinne.  
 
På äldre dagar hälsade riksdagsmannen Fredrik Aarnseth på Jôga Ola. Aarnseth föreslog att Jôga 
Ola skulle flytta till ett ålderdomshem. Han berättade att det var varmt och skönt i rummet, men då 
svarade Jôga Ola: 
 
”Män hä ská i säg däg, du Arnfält, att varmär stuggu hän o jer finns int.”  



Jôga Ola hamnade till slut på ett ålderdomshem, men blev bara kvar en kort tid. Han rymde från 
hemmet till sin stuga i Gärdås. Kort därefter så dog han, den första april 1921 i sitt eget lilla hörn av 
världen. 

Gärdås kvarnstensbrott var vid storskiftet ett gemensamt undantag. Skol Lars Larsson (f 1859) och 
kusinen Skol Lars Olsson (1864-1956) skulle där ha huggit kvarnstenar till Pellkvarnen 
(Ulvkvarnen). Det är oklart om dessa personer har huggit ett större antal kvarnstenar. 

I Östra Utsjö höggs inte bara kvarnstenar 
Under det sista skedet av kvarnstensbrytningens historia i Östra Utsjö höggs inte bara kvarnstenar. 
Bland annat höggs milstenar på 1850-talet av Magnil Mårten, och Britt Per högg skorstenshällar. 
Skorstenshällarna band man ihop med järnband. I Magnil Mårtens gård i Böle finns en gammal 
sättungshäll bevarad och på Malungs hembygdsgård finns det ett stenföremål som i det närmaste 
liknar en ho, eller ett kar att kyla ner smidda föremål i. Det finns också dokumenterat att man högg 
spishällar. En del av dessa stenprodukter gjordes av restprodukter efter kvarnstenshuggningen. 

Exempel på ett stenföremål som höggs i kvarnstensbrottet. Den finns på Malungs hembygdsgård. 
Det är en typ av ho, eller ett kar för nedkylning av smidda redskap. Den är huggen av sten från ett 
av Malungs kvarnberg. På föremålet finns det en delvis svårläst inristning som lyder ”P P S 1756”. 
Om vi förutsätter att det är en kvarnstenshuggare som ristat in sitt namn så kan han vara identiskt 
med kvarnstenshuggaren Per Persson i Backa, delägare i Thomsbrottet och Lissel Anders brott i 
Gammalberget på 1740- och/eller 1750-talet. Foto: Eskil Olsson 2016. 





Omkring 120 milstolpar finns bevarade i Dalabergslagen. En av de två äldsta kända milstolparna i 
Sverige är från Dalarna, med årtalet 1652 inristat. Syftet med milstolpar var att lätt kunna räkna ut 
kostnaden för resersättningar. Av denna anledning utgick mätningen från Stockholms slott. 

Gamla landsvägen vid Lugnet går nära älven. 
Vid denna väg står det en milsten, gjord av sten 
från kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, med 
inristningen ”1/4”. Det är en så kallad 
fjärdingssten. Magnil Mats Jansson i Böle högg 
den. Foto: Eskil Olsson 2016. 

Milsten i närheten av Vallmogården i Vallerås. 
På milstenen står det inristat ”1/2 1856”. Det är 
en halvmilssten från 1856, huggen av Magnil 
Mårten. Foto: Eskil Olsson 2016. 



Bredmejsel och pikmejsel. Dessa redskap har sannolikt brukats av Magnil Mats Jansson när han 
högg kvarnstenar. Bakom mejslarna syns ett kvarnstensämne. Man kan se att det är en liten 
markering på mitten av kvarnstenen för att markera kvarnögat (mittenhålet). Foto: Bente Mellqvist 
Danielsson 2015. 
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Nu har slagen efter kvarnbergsgubbarnas hackor tystnat, och mossan lägger sig som ett vackert 
täcke över skrotstenshögarna. Skogen återtar det landskap där malungsbor har arbetat under tusen 
år. Kvarnstensbrottet påminner om forna generationers slit och det kan ses som ett storslaget 
monument över Malungs ärorika historia och en avslutad tusenårig epok. 



En husgrund i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Foto: Eskil Olsson  2015. 


