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Malungs sista kvarnbergsgubbar                 
Av Eskil Olsson

                                   
Tack vare daterade fynd av kvarnstenar vet vi att kvarnstensbrottet 
i Östra Utsjö var igång redan på 700-800-talet. Det var alltså 
så tidigt som Vendeltiden. Tiotusentals kvarnstenar har sedan 
dess huggits i Malung, och det var en gång i tiden en stor och 
betydelsefull industri som sålde kvarnstenar till många platser i 
landet. Mer än hälften av alla kvarnstenar man har hittat under 
arkeologiska utgrävningar i Uppsala härstammar från Malung. 

1600-talet var lite utav en guldperiod för kvarnstensindustrin i Malung. 
Man sålde tusentals kvarnstenar till många olika platser i landet. På 
1700-talet började dock försäljningen av kvarnstenar successivt att 
minska.
I Malung var det förr svårt, ibland omöjligt, att få tillräckligt med mat från 
åkrarna och gårdens djur. Därför var behovet av en bisyssla nödvändig 
för överlevnaden. Under missväxtåren, bland annat 1867, var det extra 
många Malungsbor som högg kvarnstenar. Då kunde åkrarna omöjligt 
ge tillräckligt med föda för att försörja den svårt svältande befolkningen.
 
I Malung fanns det på 1700-1800-talet andra bisysslor än kvarnstens-
huggning såsom skinnhantverk, smide och gårdfarihandel. 
Skinnhantverket blev mer betydelsefullt under 1800-1900-talet och 
många skinnfirmor grundades. Efter storskiftet under 1800-talets mitt 
började skogsindustrin att ta fart, och den omsatte massor med pengar. 
Samtidigt påbörjades enorma projekt med utdikningar, och man lyckades 
på så viss effektivisera jordbruket och få mer ut mer föda från åkrarna.

Man hade helt enkelt inte längre behov av kvarnstenshuggningen 
för att försörja den växande befolkningen. Under denna tid höggs 
kvarnstenar mestadels för socknens eget bruk, och till grannsocknarna. 
Samtidigt var det konkurrens med andra kvarnstensbrott som Lugnås 
och Selbu. Under 1700-1800-talet började nya kvarntyper att komma 
i bruk, som ångkvarnar och motordrivna kvarnar. Fram emot andra 
halvan av 1800-talet började de huggna kvarnstenarna ersättas av gjutna 
kvarnstenar. Kvarnstenshuggningen blev helt enkelt överflödig.

Under andra halvan av 1800-talet var det nästan ingen som högg 
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kvarnstenar i Malung, men några personer vägrade att ge upp och 
fortsatte att hugga precis som förr. Det är dessa personer som artikeln 
ska handla om.

Magnil Mårten, Vickes Per och Britt Per arbetade tillsammans

Malungs sista kvarnstenshuggare skulle ha varit Magnil Mats 
Jansson (”Magnil Mårten”) och Kalla Jonas Ersson i Böle, Vickes 
Per Isaksson och Britt Per Halvarsson i Grimsåker samt Lias Olof 
Jonsson i Gärdås som högg kvarnstenar i Gärdås kvarnstensbrott. 
 
Britt Per och Vickes Per var grannar i byn Grimsåker. Vickes Per föddes 
1798 och var son till Nissbell Isak Nilsson och Brita Andersdotter. Han 
hade en bror, som var en av flera Malungsbor som år 1808 stupade i fält. 

Vickes Per gifte sig 1827 med Brita Persdotter, men äktenskapet blev 
barnlöst. Paret hade en lösning, och det var att skaffa sig en skötsloman. 
Han hette Vickes Per Persson och han kom att ta över hela hushållet. 
Vickes Per Isaksson avled 1873 av ålderdomsbräcklighet och hustrun 
Brita avled 1875.
Det berättades att Vickes Per Isakssons arbetskamrat Britt Per 
Halvarsson i Grimsåker brukade ta hem kvarnstensämnen till sin gård 
för vidare bearbetning. På gården hade han ett upplag varifrån han sålde 
kvarnstenarna.

Utdrag ur storskifteskartan över Grimsåker från 1855. Littera E ägdes av Britt Per 
Halvarsson och littera D av Vickes Per Isaksson.
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Britt Per hade en sonson som hette Britt Olof Halvarsson. Sonsonen 
följde med Britt Per en dag till gruvan i Gammalberget när han var barn. 
De gick upp till kvarnstensbrottet så tidigt att de fick lov att använda 
stickbloss. Vid brottet fanns en stuga där de övernattade. Detta var efter 
Mikaeli, under hösten.
Britt Per gifte sig 1820 med Karin Larsdotter från Hole. Det dröjde 
inte många år innan hon avled, för hon dog redan 1821 av ”gikt 
i magen. Colic” enligt dödboken. De hann få ett barn - Halvar. Britt 
Per gifte sig på nytt 1824 med Brita Olsdotter från Östra Utsjö. 
Paret fick många barn, och de flesta nådde vuxen ålder. Britt Per 
blev änkling på nytt 1866 och dog 1880 av ålderdomsbräcklighet. 

Britt Pers och Vickes Pers arbetskamrat Magnil Mårten föddes 1798 
på Jannesgården i Tällbyn. På den tiden stod det på gården en påkostad 
parstuga, nu kallad ”Jannesstugan”. Den finns nu att beskåda på 
Malungs hembygdsgård. Magnil Mårtens namn som ogift var Jannes 
Mats Jansson och han var sonson till skolprästen Martin Arhusiander i 
Grimsåker.
Magnil Mårten gifte sig 1820 med Nissjers/Magnil Marit Olsdotter i 
Böle. I samband med vigseln flyttade Mårten till sin hustrus hem, 
Magnil, och det var därför han kom att heta Magnil i gårdsnamn. Av 
Magnil Marits bouppteckning att döma så var de ganska förmögna. 
Magnil Mårten fick överta gården efter sin svärfar Olof och stod som 
ägare till gården vid storskiftet 1846. Då var Magnilgården (littera A) 
den största gården i hela Böle. Sannolikt var Magnil Mårtens svärfar och 
svärfars far också kvarnstenshuggare.
Magnil Mårten och Marit fick 8 barn varav 6 barn nådde vuxen ålder. 
Marit blev bara 47 år eftersom hon dog i en tragisk olyckshändelse. I 
dödboken finns det information om hennes tragiska död. Magnil Marit 
och Mårten hade varit borta hos Nirs Kerstin Olsdotter i Grimsåker och 
de blev kvar där länge. Till slut blev det mörkt och Marit gick ut i förväg, 
troligen för att leta efter båten. Detta hände under hösten och älvkanten 
var hal av snöslask. Troligtvis halkade hon ner i älven och drunknade. 
Det berättas i dödboken att hon var hushållsam och hjälpsam.
I bouppteckningen för Magnil Mårtens fru från 1850 får vi reda på att de 
hade en andel i ”Gammal bergs Grufvan med värktyg”. Antagligen menar 
de en gruva i Gammalberget och inte hela Gammalberget. Gissningsvis 
var de också delägare i en värmestuga där man kunde övernatta och 
förvara verktyg.
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Jannesgården i Tällbyn. Parstugan är idag flyttad till Malungs hembygdsgård. Stugan 
byggdes omkring 1750 och den andra våningen är påbyggd 1843. Det var på den här 
gården som kvarnstenshuggaren Magnil Mårten föddes. 
Bilden är hämtad ur Karl-Erik Forsslunds bok ”Med Dalälven från källorna till 
havet”.
Efter storskiftet som gjordes på 1840-1850-talet hamnade gruvorna i 
kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i socknens gemensamma ägo. Det var 
alltså fritt fram att hugga var man ville i brottet. Det var ändå sed att man 
inte utan tillstånd fick hugga i en gruva som någon annan färdigställt. 

Kvarnberget delas upp i Gammalberget och Nyberget. Båda delarna var 
vid bruk på 1860-talet. Enders Lars Larsson från Grimsåker (född 1858) 
berättade om sitt första besök i kvarnstensbrottet:
”Under missväxtåren 1867 före potatisupptagningen, då jag som 
nioåring gick i skolan för Åskon Per i Lisslerk i Östra Utsjö, gick jag 
upp till Kvarnberget för att plocka islandslav, som vi använde till föda 
på den tiden. Det var första gången jag såg Kvarnberget. Det var liv och 
rörelse där då. Kvarnstenshuggningen pågick för fullt i Gammalberget 
och det var mycket folk i gruvorna. En del sprängde, andra hackade. 
Man sprängde med bergkrut. På platsen var en smedja i gång, där 
kvarnstensgubbarna själva vässade sina redskap. En timrad stuga fanns, 
där arbetare bodde, och ej långt därifrån en kolbotten. I gruvorna lade 
jag särskilt märke till Vickes Per Isaksson och Britt Per Halvarsson 
från Grimsåker samt Magnil Mats Jansson (’Mårten’) från Böle, vilka 
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arbetade tillsammans. Senare såg jag att Britt Per tog hem ’ämnena’ 
till sin gård och högg kvarnstenar där. Så gjorde även flera andra 
’kvarnstensgubbar’ på äldre dagar. Britt Per gjorde också skorstenar 
av hällar från Kvarnberget. Hällarna ihopbundos med järnband. Under 
brytningens senare skede arbetade Kalla Jonas Ersson från Böle i 
Kvarnberget. Kvarnstensbrytningen var ett hårt yrke, och det var ej 
att undra på, att arbetarna med årens lopp blevo tämligen ’krokiga’.” 
 
Enders Lars berättade också att det under hans farfars (Enders Lars 
Jonsson 1800-1851 i Västra Utsjö) tid var odlat ända från Brånen ovanför 
Grimsåker upp till kvarnstensgruvorna i Östra Utsjö. Det var fullt med 
potatistäppor och små åkerlappar på norr-östra sidan av vägen. Det 
gick också att köra med vagn där och det var ett slätt och fint landskap. 

Enders Lars Larsson, född 1858 i Grimsåker. Han hade mycket att berätta om 
kvarnstensbrytningen i Östra Utsjö. Enders Lars svärfars far var kvarnstenshuggaren 
Britt Per.          Foto: okänd

Magnil Mårtens barnbarns barn berättade att Mårten hade en skinnhätta 
som var kort upptill samt skinnbrackor. Han var rundklippt och 
varje gång kyrkklockorna ringde gjorde han korstecken. Med tanke 
på att kyrkan var inom synhåll från Magnilgården lär han ha hört 
klockslagen många, många gånger. Mårten brukade också äta messmör 
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vid ett fällbord. Jannes Mats kom och fyllde ner honom ibland. 

Magnil Mårten var väldigt förtjust i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, och 
höll på med kvarnstenshuggningen nästan in i det sista. När han var 
bortåt 82 år slutade han att hugga kvarnsten men trots allt så gick han 
”hit var dag med säcken på ryggen, till slut för att bara titta åtminstone 
— han hade svårt att skiljas från Gruvon”, skriver Karl-Erik Forsslund.

Karl-Erik Forsslund skriver en del om Magnilgården i sitt verk ”Med 
Dalälven från källorna till havet”. Så här skriver han:
”Också från Bölsbyn syns kyrkan bortom älven, även här ligger en del 
av gårdarna uppe vid bygatan, men flera på en ås nerefter stranden. 
Särskilt vid nordligaste gården ramas landskapet med älven och 
kyrkan vackert med älven och kyrkan vackert in av husknutarna; 
ena stugan har ett trevligt trapphus, enastående i Över Malung - 
typen förekommer enstaka i Ytter Malung och talrikt i Äppelbo. Här 
bodde Magnil Jan Matsson, död 1923 vid nära 92 års ålder, en duktig 
jordbrukare och verklig hedersman. Han kunde berätta om gruvorna 
i Kvarnberget - hans far Magnil Mårten (egentligen Mats Jansson, död 
på 80-talet över 80-årig, sonson till skolprästen Martin Arhusiander) 
var den siste som arbetade där.”       

Enders Lars Larsson i Grimsåker berättar i augusti 1958 följande för 
Niss Hjalmar Matsson: 
”Där var väldigt mycket folk i Kvarnberget. Men det var dåligt 
betalt för arbetet med kvarnstenarna. Man fick tolv kronor per sten, 
och då skulle man lägga in den i Vallan. Med de enkla redskap, som 
”kvarnbergsgubbarna” hade, vållade det dem stora svårigheter både 
att hålla gruvhålen så pass fria från vatten, att brytningen kunde fortgå 
och att man kunde få upp de lösbrutna blocken ur de djupa hålen. De 
vindade upp dem. Och de hade inte ens några starka kättingar. Vattnet 
ha de väl också haft mycket stort besvär med. Man fick försöka att med 
träbyttor länsa hålen så gott det gick med hjälp av diken. På ett ställe 
kan man se, att man har lyckats dika bort vattnet så pass effektivt från 
ett gruvhål, att det faktist har bildats ett litet kärr, där diket mynnar 
ut. Varpet ifrån gruvorna kom i stor utsträckning i bruk vid husbyggen 
i bygden, annars skulle varphögarna, som finnas kvar ha varit ännu 
mycket större. En massa spismurar i byarna omkring ha byggts med 
Kvarnbergssten.”
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Bildtext 4: Lisra Anna 
Persdotter från Hole 
och Magnil Jan Matsson 
från Böle. Fotot är 
taget i nya stugan på 
Magnilgården i Böle. 
Magnil Jan är son till 
Magnil Mårten.   
Foto: okänd ca 1915

Magnilgården i Böle. Sittande fr v: Lisra Anna Persdotter och bredvid henne Magnil 
Jan Matsson. Längre bak, längst fr v: Per Jansson, Marit Jansdotter, Maria Eriksson 
(Marits dotter) och Anna Jansson. Magnil Jan Matsson var son till Magnil Mårten som 
bodde på Magnilgården. Kyrkan skymtar i bakgrunden. Lägg märke till trapphuset 
som Forsslund skrev om.   
           Foto: okänd ca 1915
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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
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Jôga Ola - ett riktigt bygdeoriginal i Gärdås

Jôga Ola utanför sitt hem i Gärdås. Han kom att bli Malungs siste kvarnstenshuggare, 
och han högg sina kvarnstenar i Gärdås. Jôga Ola ägde inga finare kläder, och han 
behövde snyggas upp inför fotograferingen. Lund Karin Larsson lät då sy upp en 
skjorta av en vit väv som hon gav till Jôga Ola. 
            Foto: Erik Siljesvärd, Gärdås, omkring 1920

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 
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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 det så 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 
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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.
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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

1883-1884 restaurerades Malungs kyrka, både interiört och exteriört. I samband 
med restaureringen satte man sandstenshällar runt grunden av kyrkan. Sandstenarna 
kommer från olika platser, men några av hällarna är huggna i kvarnstensbrottet. 
                 Foto: Eskil Olsson 2016
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Huggningen av milstenar i Malungs socken 
Under början av 1800-talet fanns det många milstolpar av trä i Malung. 
Med åren började de att ruttna, och det blev ett problem. Saken togs 
upp på sockenstämman och man beslutade att man skulle införskaffa 
milstenar och sätta upp dem. Kronolänsmannen G. M. Bystedt gjorde 
ritningar och kvarnstenshuggaren Magnil Mårten i Böle skulle hugga 
dem för en summa av 4 riksdaler riksgäld per sten. Siffrorna fylldes i 
med stenkolsolja. Vid Värmlands-vägen satte man upp milstolpar av 
trä med plåt på, för att skydda dem från fukt. 
 
Magnil Mårten högg milstenarna av sten från Kvarnberget. Han bröt 
sina kvarnstenar i gammalberget i Östra Utsjö.
Fram emot andra hälften av 1700-talet blev det allt vanligare med 
milstenar. Det var också mindre underhåll med en milsten, till skillnad 
från en milstolpe i trä som ruttnar med tiden. Under 1800-talet 
utvecklades gjuttekniken och då började man med gjutna milstolpar. Det 
blev väldigt vanligt, och det var billigare än att hugga en milsten. De 
gjutna milstolparna fick man dock lov att behandla för att de inte skulle 
rosta.

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
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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
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