
~~~-~~~
Gränsen mellan Ludvika och

Smedjebackens kommuner har
varit en källa till många bekym-
mer ändasedanLudvika skiljdes
från Grangärdeoch bildade egen
församling.År 1994har Ludvika
fIrat 75-årsjubileum som stad,
men att en stor del av tätortens

nuvarande område år 1919 låg i
Norrbärke socken är de flesta

Ludvikabor lyckligt okunniga
om.

Ludvikas prästgård låg i
Norrbärke

När Ludvika Ulrika kyrka stod
färdig på Brukets mark år 1752,
gick sockengränsenbara ett sten-
kast från kyrkan.Då var Marnäs
gräns byn i Norrbärke, och
rågången gick längs nuvarande
Högbergsgatan.(Dess första del
från forsen till Kyrkskolan har i
senare tid försvunnit vid

sporthallsbygge och trafik-
omläggningar). Komministern
bodde till att börja med i Sörvik
långt från kyrkan, men år 1800
köpte Grangärde församling en
avstyckad liten gård i Marnäs
som pastors boställe. År 1842
lyckades man inköpa den gamla
bergsmansgård, som låg vid for-
sen alldeles öster om kyrkan.
Den gårdenblevprästgård i över
hundra år, tills mangårds-
byggnaden revs i början av
1960-talet, men på samma tomt
ligger nu pastorsexpeditionen
och församlingsgården.
Det märkliga i sammanhangetär
alltså,att Ludvikas präster i nära
200 år inte bodde i sin egen för-
samling utan i Norrbärke. Den
första organisten vid kyrkan
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köpte förresten också en av
bergsmansgårdarna i Marnäs.
Prästerna kyrkobokförde dock
sig, sina familjer och organisten
i Ludvika, så de slapp delta i
Norrbärkeprästernashusförhör i
Marnäs.

Marnäs och Harnäs vill
till Ludvika

År 1863 blev Ludvika egen
socken, och tio år senare gick
invånarna i ÖvreMarnäs (västra
delenav bynnärmastkyrkan)till
kungs och begärde,atthela Mar-
näs och Harnäs skulle överflyt-
tas från Norrbärke till Ludvika
socken. Norrbärkeborna

spjärnade emotnär det gälldeatt
lämna ifrån sig skatteunderlag,
och deras makthavare var duk-
tiga i vad som nu för tiden kal-
las lobbying, varför Kungl.
Maj :ts beslut blev, att endast
Övre Marnäs skulle få ingå i
Ludvika.Beslutet trädde i kraft

år 1878. En ny ansökan 1897
från invånarna i Nedre Marnäs

och Harnäs stupade åter på
Norrbärkes motstånd.

Att Harnäsby ocksåville tillhöra
Ludvika sammanhängde med
byns gränser. Till på 1630-talet
hörde Harnästill JonasHalvards
bergsmanshemman i Nedre
Marnäs, vars byggnader nu ut-
gör Ludvika Gammelgård. Vid
ett arvsskifte skedde då en hem-

mansklyvning och utflyttning,
och en ny gård byggdes i Har-
näs. Skogsmarken skiftades
också tidigt, och Harnäsborna
fick b1.a.en remsa utmark längs
mitten av Biskopsnäset, som är
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landtungan mellan sjöarna Går-
lången och Övre Hillen. Vidare
fick de en slog (slåtteräng)
insprängd bland Övre Marnäs
inägor och ett område på Nedre
Marnäs Biskopsnäsremsa vid
västra Hillenstranden, där går-
den Stora Hillänget snart bygg-
des. Gränsen till Biskopsnäset
räknades efter landsvägen, dvs
nuvarande Östra Storgatan, och
efter den växte under 1800-talet
allt mer bebyggelse upp, en hel
del alltså på Harnäs utmark.

Municipalsamhället
Marnäs

När Ludvika stad kom till 1919,
blev det riktigt invecklat för in-
vånarna i Marnäs och på Harnäs
utmark. De som bodde utanför
stadens gräns ålades att bilda
municipalsamhälle.En del Mar-
näsbor tillhörde därefter Lud-
vika stad, en del Ludvika
socken,många hörde till Marnäs
municipalsamhälle, men av de
senare skulle somliga också
skatta i Ludvika socken och
somliga i Norrbärke socken. År
1925 löstes problemet med att
municipalsamhället inkorpore-
radesmed staden.Det innebaratt

Harnäs "utmark" på Ludvika-
sidan nu ligger i Ludvika kom-
mun, medan Nedre Marnäs
obebyggda ytterskog, som ald-
rig innefattades i municipal-
samhället, fortfarande hör till
Smedjebackens kommun.

Gränsproblemen består

Om Marnäs före 1925en tid var

en delad by, så är det nu Harnäs



som har de bekymren. När byn
växte ut till ett litet villasam-

hälle, skedde det på båda sidor
om gränsen.Nästanalla i bynhar
sitt arbete i Ludvika, men flerta-
let bor på Smedjebackssidan.
De Harnäsbor, som hösten 1993
och våren 1994 deltagit i
hembygdscirkeln om sin by,har
på tisdagskvällarna åkt in till
SKS lokal i Ludvika.Men vi har

befunnit osspå gammal Harnäs-
mark, i det som vid storskiftet i
byn 1817-1821 kallades
"Storwällns slog". Nu är det
stadskvarteret Hytthällstäppan.
Och av deltagarna är tre stycken
ägare till bergsmansgårdar, som
gått i arv i många generationer.
De har sina skogsskiftenkvar på
den obebyggda norra delen av
Biskopsnäset. Det har hänt att

Ludvikakommun harhört av sig
och vill köpa, eller att fritids-
förvaltningen huggit ner av de-
ras skog för att röja skidspår i
tron att allt där är stadens mark.
1600-talets historia har följder
ända in i vår tid,även om man
inte känner till den. Än har Lud-

vika kommun inte helt lyckats
utplåna spåren efter de gamla
bergsmännen

Berit Odnegård
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Erik Nilsson och hustru Anna
-urinnevånarna i Harnås

Det är långt ifrån alltid man
lyckas ta reda på hur en by kom-
mit till och vem som var den för-

ste bebyggaren på platsen. Ofta
finns det inte några dokument
kvar som kan berätta. Vad Har-
näs beträffar, är vi emellertid
lyckligt lottade. I bergsmans-
gården StoraHillänget, som från
1700-taletsbörjan räknades som
huvudgård i Harnäs, sparades
alla gamla handlingar. (Sam-
lingen fmns nu i Uppsala lands-
arkiv).
Våra förfäder skötte sina både
små och stora tvister vid tinget,
och just tingsrättens protokoll
och utslag i olika mål germånga
upplysningar om deras förhål-
landen. Det äldsta dokumentet
från Harnäs berättar i korthet

följande:
-Till sommartinget i Norrbärke
socken den 5juli 1661kom Erik
Nilsson, själv nämndeman. Han
visade en "attest" underskriven

och försedd med sigill av fram-
lidne kyrkoherden i Norrbärke,
GustafUlphonis. Skrivelsen var
daterad den 6 juni 1657 och be-
rättade först om att Erikvarit all-

varligt sjuk och tydligen trott, att
slutet var nära.Han hade skickat

efter prästen och sin granne, Jo-
nas Halvarsson i Marnäs. Erik
och Jonas hade varit oense om

gränserna mellan sina byar. De
båda förliktes nu vid Eriks sjuk-
bädd. Prästen skrevner hur grän-
sen skulle gå såväl mellan in-
ägornasom i skogenuppåtNors-
berget och på Biskopsnäset.
Rätten överlade och konstate-
rade, att Erik Nilsson var "rätt
bördesman" (=arvinge)i Marnäs
hemman, och att han hade fått
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Erik Nilssons gamla enkelstuga i Harnäs, nu ägd av familjen
Bengt Eriksson. Foto: K-E Forsslund 1922

de andra bybornas samtycke till
att söka sig ett nytt boställe ut-
anförbyn för sindel ihemmanet.
Det hade Erik gjort, och han
hade kallat gården Harnäs. Ef-
tersom parterna var ense fast-
ställde rätten också gränserna
som hade överenskommits.
När Jonas och Erik bestämde

sinabygränser,hördeju bådaby-
arna till Norrbärke socken, men
så här långt efteråt kan vi kon-
statera,attde bådagubbarnafak-
tiskt drog upp en del av den nu-
varandekommungränsenmellan
Ludvika och Smedjebacken.
(Substantivet har betyder stenig
strand.ochHarnäs betyderalltså
näset med stenig strand.)
Av en bevarad handling i arki-
vet till Ludvika Gammelgård,
som är Jonas Halvarssons forna

gård, vet vi, att denne som själv
var måg i Marnäshemmanet,
köpte en svägerskas arvedel år
1635. Tydligen hade det då va-
rit arvsskifte,ochav allt attdöma
ärvdeErikNilssonshustru Anna

liksom sina systrar en tredjedel
i gården, och det var den delen
som i fortsättningen utgjorde
Harnäs ägor. Erik och Jonas
tycks alltsåha varit svågrar,även
om det inte direkt sägs i tings-
handlingarna.Att Erik vid tinget
kallas "rätt bördesman" i Mar-

näshemmanet är i sin ordning
efter den tidens sed, eftersom
hustrun var omyndig och man-
nen alltid förde hennes talan.
Att Harnäs hemman kom till i
slutet av 1630-talet stämmer

också medjordeboken. År 1634
finns ingen gård i Harnäs, men
år 1642 är Erik Nilsson uppta-
gen där och skattar för en fjär-
dedels hemman.
Vi förstår attErik var en betrodd

man i bygden, eftersom vi fm-
ner honom som nämndeman vid

Norrbärketinget från 1646 till
1663,som var åretförehans död.
Bondeståndets riksdagsmän ut-
sågspå den tiden bland nämnde-
männen.
År 1647blev Erik sänd till riks-



dagen i Stockholm som bygdens
representant, och det var säkert
hans livs resa. Ekonomiska pro-
blem att dryfta i riksdagen sak-
nades intepå dentiden heller, ef-
tersom Sverige då var inblandat
i 30-åriga kriget.
MöjligenhadeErik hemifrånfått
med sig driftighet och en del
kunskaper utöver genomsnittet.
Hans far var nämligen bergs-
fogde och bodde på det andra
Mamäshemmanet, som då ännu
var kronohemman. Fadern hette
Nils Nilsson, och den gården
friköptes senare under l600-ta-
let och kallades därefter Nils
Nils hemman.

Byn växer.

Erik ochAnnahade en storbarn-
skara. De måste ha haft minst
åtta barn som nådde vuxen ål-
der, eftersom arvet efter dem
skiftades i femton systerdelar.

Syster ärvde ända till 1845hälf-
ten mot broder. Vi känner nam-
net på sex av Eriks och Annas
söner. Dessa skulle alltså till-
sammans ha tolv systerdelar,
men för att det skall bli femton
sådana, måste det ha funnits an-
tingen tre döttrar eller en dotter
och en son till.
En av Eriks söner fick studera

till präst. Han hette Lars men
kallade sig senare Laurentius
Erici Barchius.Han blev student
1645,prästvigdes 1654och slu-
tade sina dagar som komminis-
ter i Dingtuna.
Från slutet av 1600-talet finns
några husförhörslängder för
Norrbärke socken och från
samma tid och framåt finns åt-
skilliga tingshandlingar, som
förvarats i Stora Hillänget. Det
är alltså möjligt att följa utveck-
lingen i byn.
Eriks son Johan övertogför-

äldragården.Samuel fick år1671
rätt att" sig utbygga av gamle
bolbyn och - - - sig nedersätta
utvid Marnäsbåthusen", d.v.s.
han byggde gården Stora
Hillänget. Yngste sonen Olof
gifte sigmed en soldatänka 1679
och flyttade också ut från den
gamla gården ett stycke österut.

I våra trakter var man noga med
att alla barnen skulle ha sin
rättmätiga del i arvet efter för-
äldrarna. Jorden delades, eller
också måste den som övertog
gårdenlösaut eventuellasyskon.
Samuel i Hillänget visade sig
vara den driftigasteav ErikNils-
sons söner, eller hade han kan-
ske gift sig rikast?
Vid slutetav 168O-taletägdehan
sju av systerdelarna, Olof fyra
och Johans söner fyra. Samuel
och Olof"Erssöner" förekomvid

Norrbärketinget flera gånger för

Stora Hillänget på 1890-talet.
Mitt i bildensitterden ungaägarinnanKarinPettersson Fotot taget senast 1898
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att få lagfart på inlösta syskon-
delar, och de processade till och
med inbördes om vem som-
skulle få lösa in sådana - tvister
som Samuel i regel vann, efter-
som Olof var skuldsatt.
Vis av skadan förberedde

Samuel så småningom själv
generationsskiftet på sin gård.
Den delades på två av sönerna.
Samuel Samuelsson blev kvar i

Hillänget,ochBenjaminflyttade
ut och byggde en ny gård i Har-
näs, ett stycke söder om Olofs.
SonenErik Samuelssonsåldesin
andel till bröderna och blev

framgångsrik bergsman i Saxe.
Vid 1700-talets början fanns nu
fyra gårdsbildningar i Harnäs.
Någon annan bebyggelse fanns
ännu inte.

manet i Marnäs, som vid
arvsskiftet tidigare på 1600-ta-
letvarit dubbeltså stort.Erikoch
hans barn hade tydligenvarit fli-
tiga nyodlare, men så fick de
också påökt på skatten. Harnäs
upphöjdes nu till ett halvt hem-
man och vardera gårds-
bildningen räknades i fortsätt-
ningen som ett åttondels-
hemman. I en handling från bör-
jan av 1700-taletomtalasJohans
gård (= Eriks ursprungliga) som
"den gamla huvudgården".
Hillänget var den nya.
(Arun.Den insatte blir möjligen
undrandeövernamnetHillänget,
eftersom det fanns två gårdar
med det namnet. Lilla Hillänget
var granngård, men låg på Mar-
näs mark. Stora Hillängetsägare

Av Benjamins gård återstår mangårdbyggnaden med adress
Harnäsvägen 17.Husetfinns medpåstorskifteskartanfrån 1817.

Foto: Bengt Eriksson 1994

processade till och med mot
Lilla Hillängets innehavare
1731,därförattdenneocksåbör-
jat kalla sin gård Hillänget. Den
gården skulle rätteligen heta
Marnässveden.)
Vad indelningsverket beträffar,
var Harnäs aldrigegenrote, utan
bildade sådan tillsammans med

Marnäs, Räfsnäs och Dag-
karlsbo. Soldaten hade sin bo-
stad i Marnäs.

På Karl XI:s tid infördes indel-
ningsverket, dvs systemet med
soldater som skulle underhållas
av bönderna ute i byarna. I 1688
års s.k. generalmönsterrulla för
Bergs kompani i Västmanlands
regemente finns förteckning
över Västerbergslagens hem-
mans åkerinnehav. Harnäs för-
fogade då över hela 37 spann-
land(=c:a 10ha), bara ett spann-
land mindre än ursprungshem-
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Karl XI försökte lagstadga att
gårdar inte fick klyvas till min-
dre än 1/4 mantal, men i Kop-
parbergs län och Norrland sat-
tes gränsen till 1/8.
Det var också den storlek Har-
näs gårdarna hade. Men som
sagt,arv skulledelasrättvist, alla
skulle ha sin försörjning, och en
bergsmansson ville inte gärna
degraderas till dagkarl eller
dräng åt de andra. Hillänget,
Benjamins och Olofs gårdar för-
blev odeladehela 1700-taletige-
nom. Värrevar det på Johan Ers,
den gamla huvudgården.
Tre av Johans söner stannade

kvar hemma. Det byggdes fler
bostadshus, stall, fähus, loft-
bodar, lador, logar och övrigaut-
hus. Antalet hus på backarna
runt den gamla gården måste ha
varit nära nog oräkneligt. En bit
in på 1700-talet delade två brö-
der i huvudbyggningen, Per och
Lars Larsson, sin del, och dess-
utom byggdes en gård på
utmarken borta i Marnäs. Den

var minst och bara på 1/64man-
tal. På Johan Ers 1/8 hemman
fanns alltså som mest fem olika
brukare.

Bergsmännen var järn-
producenter.

De små åkrarna i Harnäs kunde

inte ge sinaägaretillräckligtmed
spannmål, utan sådan måste till
stor del köpas utifrån. Men
bergsmännen hade ju också an-
dra försörjningsmöjligheter än
att bara leva av vad jorden och
kreaturen gav. Deras uppgift var
också attproducerajärn, som se- .

dan såldes för attvidareförädlas.

Järnftamställningen var mycket
arbetskrävandeoch skulle ha va-
rit än kostsammare för bruken,
om de helt skulleha stått för den.



Kronan försökte därför under

1600- och 1700-talen upprätt-
hålla den arbetsfördelningen, att
bergsmännen skötte gruv-
brytningen och tackjärns-
blåsningen, medan bruken fram-
ställde stångjärn. Järnexporten
gav dessa århundraden landet
goda inkomster.
För att bergsmännen skulle
kunna producera järn måste de-
ras äganderätt till skog och jord
vara ordentligt reglerad. Järn-
framställningen krävde stora
mängder träkol, och därför skif-
tades skogen här redan på 1600-
talet mellan hemmanen. Det

finns åtskilliga handlingar från
Marnäs och Harnäs, där
byamännen tillsammans med
"gode män" är ute och gör upp
om gränsdragningen och
råmärken, som falli~i glömska.
Ofta hade då någon huggit ett
fall på "fel" mark och måste er-
sätta den rätte ägaren.
Ända fram till 1810 fanns det
särskilda bestämmelser om
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bergsmansjord. Om en bergs-
man kom på obestånd, vilket så
småningom ofta hände, gällde i
första hand bördsrätten. Den

innebar att nära släktingar, som
hade sitt ursprung i gården,hade
förköpsrätt. I andra hand gällde
attjorden skulle säljas till någon
annan ihyttelaget.I Harnäs fInns
flera exempel på att dessa regler
tillämpades.
Ända sedanErik Nilsson bosatte
sig i Harnäs, var bergsmännen
där delägare i Marnäs
bergsmanshytta och bergsmans-
smedja. Hammarsmide var ing-
enting som kronan uppmuntrade
bergsmännen att syssla med,
men vid Ludvikaforsen höll

bergsmännen ut i sin smedja in
på 1860-talet. Dock ser man i
tingsrättens småprotokoll, att
smidesrätten var det första de

....

mindre bergsmännen sålde när
de fick det ekonomiskt kärvt,
och det var heller inte något
olagligt.
De små jordägarna i den gamla
huvudgården med 1/32 mantal
ägde på 1700-talet 1/120 i
hyttan. Andelenräckte till c:a ett
dygns blåsning om året. Kolhus,
malmhus och rostgrop delade
två eller flera av Harnäsbergs-
männen på.
Den äldsta bevarade blåsnings-
journalen från Marnäs hytta är
från 1842. Då deltog alla Har-
näs bergsmän i blåsningen, och
antalet inbrukare var samman-

lagt något över 40.
Vid mitten av 1800-talet upp-
hävdes privilegierna för bergs-
männen. Tiderna för hyttor och
järnbruk var sämre, och de min-
drebergsmännensåldesinahytt-
andelar till de större bergs-

Denne var väl känd av Harnäs-

borna, eftersom han hade börjat
sin karriär här i trakten som
brännmästarevidNorsbro (kalk-
ugn?). Han hade gift sig med en
Harnäsflicka av Erik Nilssons
ätt, skomakardottern Johanna
Norling. Det var faktor Sörman
som var långivare åt fl era av
Harnäsbönderna.

Bergsmännen hade en mängd
körslor att utföra. Kol och malm
skulle köras till hyttan och jär-
net därifrån. Här kunde de min-
drebergsmänneni Harnäs skaffa
sig extrainkomster genom frak-
ter åt andra.
Det är ont om inlämnade och be-

varade bouppteckningar i
Västerbergslagen från 1700-ta-
let ochbörjanav 1800-talet,men
från en av de små gårdarna i Jo-
han Ers hemmansdel finns så-

dana upprättade 1755, 1793och

Erik August och Albertina Eriksson framför sin halva av "Jan
Jansöners" gamla stuga från omkr. 1800-talet.

Foto: Gustav Eriksson omkr. 1920

männen eller bruken. I en för-

teckning över tiondetackjärnet
vid Marnäs hytta år 1867 finns
av Harnäsbönderna bara Hill-
ängsbondenJ.J.Pettersson med.
Förmodligen hade de andra sålt
sina andelar till hyttfogden, fak-
tor Johan Sörman i Marnäs.

1815.De tre bouppteckningarna
gällde far, son och sonson och
allatre hette JanJansson. "

I den äldstanämns atthuset ägde
1/3 i vardera av två "järnbåtar,"
den ena i Leran. I de senare

bouppteckningarna anges bara
del i en "järnbåt".
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Ett gammalt "järnvägs"-
dokument

Före utskeppningen av järnet
från Vik i Söderbärke måste det
under sommartid lastas om flera
gånger mellan hästskjutsar och
båtar. Bland dokumenten som
sparats på Stora Hillänget fmns
ett tingsprotokoll från 1726, där
man rar intressantaupplysningar
om järnfrakterna. I modernise-
rat språk står där följande:
- Bergsmännen på västra sidan
Lernboströmmen besvärade sig
vid Norrbärketinget över folket
från Väderbacken, Harnäs,
Stimmerbo, Österbo och östra
Lembo, därförattdessa om som-
rarna med sitt 'j ärnförande" från
Hagge båtstad ställde till stor
skada och intrång på Lembos
ägor.När denvanligavägen blev
för uppkörd, gjorde de vägar
över Lernbobornas bästa slog
och lindor. Lemboboma anhöll

om att nämnda byars "åboer"
skulle åläggas att underhålla
"genomvägen".
De instämda sade sig vara vil-
liga till detta, bara den blev rätt-
vist uppdelad. Vägen hade ju
använts i över tjugo år och sa-
des vara helt nödvändig för hela
Västerbergslagen. Men Lembo-
borna borde tillhållas att flytta
in sina gärdsgårdar på bägge si-
dor, för nu var gatan så trång, att
om två kärror möttes, så kunde
de inte komma förbi varandra,
utan den ene körkarlen måste
draga häst och lass tillbaka. Vi-
dare klagade de över att last-
platsen vid Lernbo var för trång
och liten, så attjärnposterna ofta
blandades, och det blev stor
oreda bland ägarna. För övrigt
hade fordonen förr brukat en

annan väg ifrånPersbo, men den
var så backig, att man för länge
sedan hade övergett den.
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I rättens resolution sägs att den
här vägen "för järnets förande
om sommartiden" ansetts så

nödvändig, att smedjorna god-
villigt hade påtagit sig attunder-
hålla den. Men Lemboborna
måste flytta in sina gärdsgårdar,
så att två kärror som möttes
kunde komma förbi varandra.
Länsman Erik Gunnarsson och
nämndemännen Samuel Jo-
hansson och SamuelAbrahams-

son skulle "första dag ställa allt
sådant uti verket" ochjämväl se
till att båtstaden i Lernbo utvid-

gades. Den av Lembos jordä-
gare som motsatte sig detta,
skulle få böta tio silvermynt.
Samma vite skulle drabba
"åboema" från Väderbacken,
Harnäs, Stimmerbo, Österbo
och östra Lembo, om de i fort-
sättningen det minsta skadade
Väster Lernbos inhägnade
mark, ochvägen åladesde också
att underhålla. -
Tydligen slapp smedjeägama
det besväret i fortsättningen.

Skuldsatta bergsmän

Under hela 1700-taletfannsErik

Nilssons ättlingar kvar på alla
gårdarna i Hamäs, men kring
sekelskiftet 1800 började för-
ändringarna i byn. De fem små-
bönderna på den gamla huvud-
gården hade skulder upp över
öronen till handlare, faktorer
och bruksägare.Den lilla gården
Lugnet på utmarken i Mamäs
gick på exekutivauktion 1802
och köptesförst av bergsmannen
på Hammarfallet i Marnäs men
såldes vidare till mästersmeden
Petter Storväll. Två av de andra

smågårdarna köptes av bergs-
mannen Jan Persson i Stora
Hillänget.
Per Danielsson i den gamla
huvudbyggningen måste också
gå ifrån sin gård år 1811 på
grund av skuld. Det blev auk-
tion, och gården inropades av
Olof Persson från Gustafs. Han
övertog för övrigt inte bara går-
den utan också lösöret och
fosterdottern i huset. Hon var

Gustav Danielsmora rensar lingon.
Hennes man hade fått den lilla gården Ny täppan vid Nors-
bergsvägen avstyckad från den gamla huvudgården 1870.

Foto: K E Forsslund 1922



endast 18 år och hette Greta
Larsdotter, och Per Danielssons
hustru var hennes moster. Olof
kundeår 1836ocksåköpatill Jan
"Jansönernas" gård efter andra
konkursen där under det seklet.
Olofs och Gretasättlingarhar se-
dan dess bebott och ägt de här
två gamla gårdarna, som nu är
sammanlagda till en. Bengt
Eriksson som nu förvaltar
fädernearvet, är deras sonsons
dottersons son.
Ar 1811 ledde ekonomiska be-

kymmer i OlofErsgården också
till en försäljning, förmodligen
till stor del beroende på stora
barnkuliar i några generationer.
Bröderna Anders och Per An-
dersson hade delat och överta-

git gården och skulderna av för

till bostad, och i bodar och ut-
hus hade man ofta hälften var.

Per Andersson ättlingar har
sedan ända in i vår tid bott i

vardagsstugan och Jan Larssons
i söndagsstugan.Den sista gene-
rationen bor dock i nyare villor
bredvid, men loftboden delar de
fortfarande.
Den här gården har oftast gått
från föräldrar till dotter, och
Kerstin Harneås, som nu äger
Per Anderssons del, är hans
sondotters dotterdotter. Den har
alltså tillhört ErikNilssons släkt
ända sedan 1600-talet.
Den andra gårdshalvanav "Olof
Ers" som Jan Larsson från

Gonäs köpte 1811, ägs nu av
dennes sonsons dottersons son,
Bror Risberg.

Maria Jansdotter och hennes

man Erik Andersson i Laggar-
udden. Han blev den siste bergs-
mannen på Benjamins gård.
Många arvingar på båda gårds-
delarnagjorde,attdessa mot slu-
tet av 1800-talet helt styckades
sönder till småbruk och tomter,
när lagstiftningen då medgav ett
sådant förfarande. Knappast nå-
gon nu levande Harnäsbo har,
tills vi började vår studiecirkel,
vetat om att det legat en bergs-
mansgård vid Harnäsvägen 17.
En annanbergsmansgårdsom nu
är helt försvunnen är Stora

Hillänget. Den förblev odelad
också under 1800-talet och utö-
kades ju också med en del av
gamla huvudgårdens mark. Där
kom kraschen 1926 genom eko-

Risbergs och Norströms år 1922
Gården, som klövs i början av 1800-talet, byggdes ursprungligen av Erik Nilssons son Olof i
slutet av 1600-talet. Loftboden t.h. har båda gårdarnafortfarande del i.

ä1drarna1807.Anders del måste
snart säljas och köptes av Jan
Larsson :frånGonäs.
"Olof Ers" var som många andra
gårdar i trakten byggd i fyrkant
och innehöll både vardagsstuga
och helgdagsstuga. När gården
klövs, tog ägarna var sin stuga

Benjamins gård drabbades av
konkurser senare än de andra.
Också där deladetvå bröder går-
den, och förbåda slutadedet illa.
Den östra gården, där huvud-
byggnadenfortfarandestårkvar,
kunde dock 1847köpas tillbaka
av deras yngsta syster Anna

Foto: K E Forsslund

nomiskt lättsinne :frånden siste
ägarenssida.Ägare är kanske fel
ord. Han hade gift sig med den
unga ägarinnan. Gårdsplatsen-
ligger nu inom Ludvika kom-
mun, som planerar att dra den
nya riksvägenjust över den mar-
ken.
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Backstugusittare
jordlösa

och

På storskifteskartan över Övre

Marnäs inägor, som gränsadetill
Harnäs utmark, står en notering
på norra sidan av landsvägen
(=Östra Storgatan) vid nuva-
rande Marnäs torg. Där står
"Utbyggare och backstuguåboer
på Harnäs ägor". Från slutet av
l700-talet fickbyn ett antalj ord-
lösa, bl. a. bergsmän som mist
sina gårdar, och de fick slå sig
ner i byns utkanter, antingen i
Norsbro eller på utmarken i
Marnäs. En och annan hantver-

kare kunde också få bygga sin
stuga där. I de flesta fall skedde
sådanabyggenpå ofrigrund,och
man var beroende av mark-
ägarens goda vilja.

Bergsmännen blev bön-
der.

Under senare delen av l800-ta-

letupphörde bergsmansgårdarna
att fungera som sådana, men de
kvarvarande ägarna kunde i stäl-
let mer utveckla sin andra nä-
ring, jordbruket. Detta underlät-
tades av att storskiftet hade ge-
nomf6rts i byn åren 1817 - 21,
och brukningsdelama hade där-

igenomblivitstörre.

Nu är också jordbruket
nedlagt

Det var på Kålholmen, i äldsta
tid kalladLögholmen, ute i Övre
Hillen. Bror Risberg minns att i
hans barndom odlade hans f6r-
äldrar fortfarande kål där. Nu år

1994har sornrnarstuguägarenpå
ön äntligen kunnat få friköpa
marken, men det har tagit tid att
utreda ägof6rhållandena, inte
minst genom att holmen också
krympt några hundra kvadrat-
meter genom vattenreglering i
sjön.

Numera bedriver ingen i byn ak-
tivt j ordbruk längre, även om en
del åkrar fortfarande sköts, men
de sistakoma f6rsvannpå 1970-
talet.

Kålholmen

På en plats behöllallajordägarna
vid storskiftet sitt eget lilla land.

Sommarstugan på Kålholmen 1926.

På trappan förrådsförvaltare G.A. Eriksson med hustrun Mia
och dottern Birgit

Historik och sammanställare: Berit Odnegård

Kursdeltagare i SKS hembygdscirkel om Harnäs hösten 1993 och våren 1994

Kjell Andersson Ulla Andersson
Bengt Eriksson Hans Hansson
Kerstin Harneås Marianne Jonsson
Bror Risberg

Källor: En mängd olika arkivhandlingar samt vad faktauppgifterna beträffar
Maria Sjöbergs doktorsavhandling Järn och jord.
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Förklaringar till kartan

1. Erik Nilssons ursprungliga gård, senare kallad Johan Ers, i vår tid Bengt Erikssons.
2. På l600-talet OlofErssons gård, i början av 1900-taletRisbergs och Norströms, i vår tid Bror

Risbergs och Kerstin Harneås gårdar.
3. I början av l700-talet Benjamins gård, nu Hamäsvägen 17.

Namn på områden i byn:

a) Hundbergstegen
b) Bastutäppan
c) Stortäppan

d) Båthusviken
e ) Mormorstäppan
f) Getingbacken

g) Morbottenstäppan
h) Stortäkten
i) Sandtäppan

j) Nytäppan
k) Gatusven
I ) Per Staffanstorp

11
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/.906' (det officiella namnet var Marnäs skola)

Småskoleklasserna med lärare framför skolbyggningen.

Stående från vänster: Anna Berglö/, Anna Norström, Hulda Nilsson, Emil Danielsson, Erik Lindström, Verner Nilsson,
Kalle Berglö/, Erik Hammarbäck, tre okända, Hilda Eriksson, okänd, lärarinnan Anna Morin, okänd ung dam.
Sittandefr. v.: Agnes Edman, Anna Granberg, okänd, Linnea Nyberg, Signe Jansson, Hulda Granberg.

~wIan /.9// (nybyggd 1910på samma plats som ovan)

ÖVre raden fr. v.: okänd, Agnes Edman, Hulda Granberg, okänd, Hilda Eriksson, okänd, Anna Granberg, Signe Jansson,
okänd, Betty Danielsson, Johan Romlin, folkskolläraren Anders lmmanuel Hedblom.
Mellersta raden: Emil Danielsson, Sofia Jansson, Margareta (Greta) Gustavsson, fem okända, Erik Lindström.

Främre raden: okänd, Verner Danielsson, okänd, Johan Norström, Hjalmar Nyberg, Johan August Jansson, Kalle Berglöf
och Verner Nilsson.

12
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Hillängsskolan lades ner 1928. Skolhuset har sedermera hyst skiftande verksamheter:
Hillängsbadens Pensionat - STF vandrarhem - Speceriaffär - och nu säljs där husvagnar.

(foto Anders Eriksson 1992)

Ar 1932 inköpte Ludvika missionsförsamling ett stycke av Hundbergstegen i Harnäs, och
ungdomsföreningen byggde där ett sommarhem, som stodfärdigt i slutet av 1930-talet. Det har
senare byggts till i två omgångar 1963 och 1983.

(foto från 1940-talet)
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En fin uppväxtmiljö

Med släktrötter flera hundra år
tillbaka har mina tidiga barna-
och ungdomsår varit knutna till
Norsberget och Harnäs by i då-
varande Norrbärke socken, ett
naturskönt område mellan

Biskopsnäset i Ludvika och
Norsbro i nuvarande Smedje-
backens kommun. Sjön Övre
Hillen och sundet mellan Övre
och Nedre Hillarna var ett vack-
ert och användbartfritidsområde

för fiske, båt, bad och sport av
flera slag både sommar och vin-
tertid som utnyttjades flitigt.
Det var en vacker och behaglig
uppväxtmiljö i Harnäs by och
Norsbergets befolkade norra
sida, med en idog och strävsam
befolkning som i stor utsträck-
ning levde på självhushållning,
men med inslag av industri-
arbeten. Hillängsgruvan syssel-
satte ett flertal innevånare och

kalkhyttan i Norsbro med lin-
banestationer och utlastnings-
kajer sysselsatte flera personer
tillfälligt eller säsongsvis. Alla
familjerodlade potatis och grön-
saker för husbehov, och djur-
hållningvar vanlig med gris, kor
och, i vissa fall, häst. Jordbruk
för egna behov, skogsarbete,
fiske, bärplockning och tillfäl-
liga industrijobb drygade ut för-
sörjningen under 30-40-talen.
ASEA blev senare en alltmer

dominerande sysselsättnings-
faktor.

Naturen var öppen och vårdad
med hagmarker och åkerbruk
som gav en trevlig och omväx-
lande miljö och med klart friskt
vatten i vattendragen så att man
kunde se bottnen på 5-6 meters

14

djup. En utbredd sommarstuge-
bebyggelse med bad- och båt-
verksamhet sommartid och

issporter och fiske vintertid gav
liv åtvattenområdena.Det fanns

gott om gädda, abborre, mört,
löja och kräftor och vintertid
användes sjöarna som genvägar
fOrhästtranssporterna.Det före-
kom även upptagning av den
flera decimeter tjocka isen för
hotell och affärers räkning. Från
konsumaffären i Marnäs (KVB
Västerbergslagen)utkördes för-
beställda varor till hushållen i
Hillänge,NorsbergetochHarnäs
och även bryggerier utförde le-
veranservissa dagar.Det skedde
tidigare med hästtransport och
senare under 30-talet med bil.

Skolgång

Bilens genombrott som
kommunikations-och transport-
medel, medförde också att den
skola som Ludvika stad bedrev
i Hillänge (vid nuvarande
husvagnsförsäljningen) lades
ner och Norrbärkes skolbarn

transporterades med buss från
Norsbro till Lernbo skola. Jag
själv gick första och andra klas-
serna i Hillänge, med fröken
Thelin som lärarinna. Buss-

transporterna ombesörjdes med
den första personbuss som
Hammarbäcks busstrafik i
Gubboanskaffade.Detvar en T-
ford lastbil som försetts med

kabin på flaket. Sittplatsernavar
träbänkaruteftersidorna.Bussen
fördes av åkaren Folke Jansson
och hans far i Lernbo.

Intressanta utflykter
Ett av mina bästa minnenfrån
barndomenär attjag en gång

fick åka med konsumchaffOren
Albin Andersson ända ner till
Smedjebackens hamn för att
hämta varor som kommit dit per
ångbåt via Strömsholms kanal.
Det var en ytterst intressant upp-
levelse för en 5-6-åring med re-
dan uppväckt starkt intresse fOr
all teknik. En annan stark upp-
levelse var att gå eller åka med
mammas cykel till Ludvikajäm-
vägsstation och se på ångloken
ochväxlingarnasamt ångbåtarna
GrangärdeochTyr vid Väsmans
kaj. Annars var den underbara
anordning som kallas vedbod en
av de käraste vistelserna. Där
tillverkades leksakerna, bilar,
båtar,gevär,pistolerochallt som
behövdes för våra lekar och

nöjen. Det är synd om alla barn
som inte haft tillgångtill en ved-
bod i ungdomen.

Hillängsgruvan gav
arbete
Min far och morfar arbetade vid

Hillängsgruvan och även jag
själv i ett par ungdomsår. Jag
minns attunder depressionsåren
på 30-talet,tog gruvbolagethem
tunnor med kokkorv på järn-
vägsvagn som fördelades bland
de anställda. Om det betalades

med avdrag på lön vet jag inte.
Min morfar var spelstyrare och
kompressorskötare vid gruvan
och min far var tidigare borrare
och senare spelstyrare och det
var en fantastisk upplevelse att
få se det stora gruvspelet och
övriga maskiner.

Fri tidssysselsä ttningar

Sotnmartid var Hillängens bad-
plats ett kärt tillhåll för oss barn-
och ungdomar och Lövhyddans



festplats satte fest och glans på
helgerna. Ett par enkla fotbolls-
planer fanns och vintertid spela-
des bandy på isplaner som poj-
karna själva snöröjdepå sjöarna.
Ett av de främsta nöjena för ung-
domaroch medelåldersvar att gå
på bio i Ludvika, och det värsta
ofog som ungdomar utförde där
var att kasta kolapapper på gol-
vet.
Min morfar var en av de första

som byggde radioapparater i
bekantskapskretsen. Det var i
början av 3D-taletoch det var s.k.
kristallmottagare med hörlurar
och senare separat högtalare. Att
för en mörkrädd 13-14-åring i
höstens beckmörker gå nerifrån
Harnäs upp till morfars stuga på
Norsberget, för att lyssna på den
knastrande och ibland tjutande
radion, var spännande men värt
besväret. "Morfars" hade också
ett välfyllt bibliotek med de
gamla goda indian- västern- och
detektivböckerna ochjag var en
flitig läsare av dem. Det var sä-
kert nyttigt för de var välskrivna
i motsatstill nutidens andefattiga
serietidningar.Att cyklablev allt
vanligare och mot slutet av 30-
talet var varje ynglings dröm att
skaffa sig en egen cykel.

Harnäs blir villasamhälle

ASEA:s expansion och bilis-
mens utbredning medförde en
kraftig utbyggnad av Harnäs-
området närmast Ludvika-

gränsen. Det växte upp ett villa-
område och en konsumaffår an-
lades. Harnäs by antog alltmer
karaktären av förort. När sedan
riksvägens sträckning genom
byn flyttades till nuvarande
sträckning, återgick Harnäs by
till att vara en landsortsidyll.

Arne Jansson

Hillängsgruvans lave.
Gruvan ägdes från 1916 av ett tyskt bolag, innan den, år 1930, såldes till
Ställbergs Grufaktiebolag. Laven och maskinhuset som vi ser på bilden
byggdes 1924 och revs i början på 50-talet.

Lövhyddan i början av 1930-talet.
Ett litet hus nästan på kommungränsen mellan Norrbärke och Ludvika sock-
nar. I backen nedanför låg dansbanan med samma namn.

Johanna Jansson

utanför sin stuga på
Norsberget 1922.
(Farmor till Arne
Jansson)

Foto: K-E Forsslund
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Om Norsberget ovanför Harnäs danskens händer täcktes det lilla fann han, så Gustav Vasa blev
fmus en gammal sägen, som för- gruvhålet över med grenar, ris inte lottlös som väl var för byg-
lorar sig ända ner i medeltiden. och jord. Den eller de som mu- den utan han kunde anlägga sitt
Norrbärke lär då ha tillhört Stora tat in silvergruvan, fick av nå- kronobruk där.
Tuna socken och redan bröts sil- gon anledning inte möjlighet att Enligt gammal folktro var värl-
vermalm i Väster Silvberg. fortsätta brytningen, och det den full av övernaturliga väsen.

Utsikt från Norsberget mot Nedre Hillen.

Damen t. h. är Linnea Nyberg. Fotofrån 1930-talet

Där levde och verkade en tid en
tysk, somhette Belgztinger,men
folket i trakten kallade honom
Bälgstinn eller Bälgstinger. Han
sägs också ha brukat en givande
silvergruva på Norsberget. Det
berättas att han var så rik att han
skodde sina hästar med silver-

skor.Efter Bälgstinns död glöm-
des gruvan bort. Inte så konstigt
kanske, förde bofasta i våra trak-
ter var då för tiden lätt räknade.

En variant av sägnen om silver-
gruvan berättar, att det var på
150O-taletsom någon (på nytt?)
börjatbryta silverpå Norsberget.
Det var under Gustav Vasas be-
frielsekrig och strider pågick
mellan svenskar och danskar.
För att silvret inte skulle falla i

16

glömdes bort var gruvan fanns.
Men sägnenom silvret levdevi-
dare.

Kanske hade självaste Gustav
Vasa hört talas om skatten i

Norsberget. År 1544 skrev han
brev till bergsfogden vid Sala
silvergruva. Han skrev att han
hade hört attdäruppe i "Berchie
och Grengie" socknarskulle det
förutom i Silvberg finnas
fler sköna silvermalmstreck.

Kungen bad bergsfogden skic-
ka upp en karl till Västerberg-
slagen, någon som var kunnnig
i bergsbruk. Dessutom skulle
denne leta efter hyttströmmar.
Den utsände fann inget silverpå
Norsberget (om han nu var där
och letade), men Ludvika ström

I skogen fanns skogsrået och
vättarna, i stall, hyttor och ham-
rar fanns tomtar, i forsen näcken
och i gruvan bergrået. Männis-
korna förrvisstenaturligtvis ing-
enting om malmers och bergar-
ters uppkomst. För dem var det
en naturlig tanke, att gruvorna
ägdes och brukades av ett berg-
rå på samma sätt som bonden
äger och brukar sin åker. Var
gruva hade sitt bergrå eller sin
gruvfru (som hon också kalla-
des) j a, inte bara gruva, utan
också varje obearbetad malm-
fyndighet. Höll man sigväl med
henne och visadehenne aktning,
kunde hon hjälpa människorna
och peka ut var det fanns god
malm. Men talade man illa om



henne eller bar sig olämpligt åt,
då var det farli!rt.

berget. Lika så nämnes i Krooks
Relation 1624 en Grufwa, som

Gruvfrun är välvilligt inställd och pekar ut en malmfyndighet.
Teckning: Lennart Jansson

Gruvfnm som vakar över silver-

fyndigheten på Norsberget har
inte varit god att tas med. Många
har hon gäckat eller till och med
slagit med död eller olycka. Åt-
skilliga är berättelserna om dem
som försökt fmna hennes skatt.

När Abraham Hulphers år 1757
reste i Dalarna och besökte
Norrbärke, hörde han också ta-
las om silvergruvan på Nors-
berget (han kallar det Norr-
berget). Jag citerar ordagrant ur
hans dagbok:
"I Norr-berget emellan Hagge
och Marnäs är emot dess högd
Silwer-malm yppad. Här hafwa
någre förgäfwes eftersökt en
omtalt rik igentelnad Grufwa,
hwarom äro åtskillige berättel-
ser. En Soldat som i sådant
ärende någon viss dag tänkt
träffa detta fynd, har blifvit
skrämd af en Hare och fått slag.
1 Mich. Henrichss. berättelser

1619,säges:Att Gods Swen skal
fordomdags uptagit en Sölf-
GrufwawesteromHagge iNorr-

heter Norr-grufwan, hon ligger
vid en sjö, som heter Hillen, och
up uti ett berg, som kallas Norr-
berget. Den är fördold, och har i
fordom tid warit brukad af ho-

nom, som de kallat Bälgstinger,
och bodt på Silfbergs gård".
En historia förtäljer, att en man
frånHillboen dagvandradeöver
Norsberget. 1handen bar han ett
spett, som han kände sig för
med. Plötsligt försvann spettet
ner i underjorden,ochhan hörde
ett klingande ljud. Genast för-
stod han, att han funnit silver-
gruvan. Han fortsatte sin vand-
ring men beslöt att gå tillbaka
nästa dag och närmare under-
söka platsen. Samma natt dog
han. Inte fullt så illa gick det för
de två Harnäsbor, som var ute
och letade efter gruvan. Också
de hadeett spettmed sig,ochrätt
som det var försvann det ner ge-
nom marken. Nu hade de hittat
den igensatta silvergruvan,
trodde de. Nästa dag gick de till-
baka till skogen försedda med

lämpliga redskap. men de män-
nen måtte bergrået ha villat bort
alldeles,för de kunde aldrighitta
tillbaka till den plats, där spettet
försvunnit.

Många mutade in silver-
gruvan.
1de tre kvarvarande bergsmans-
gårdarna i Harnäs fmns det gott
om gamla mutsedlar. En hel del
av dem rör inmutning av silver-
malm, så drömmen om att hitta
rikedomen tycks ha hållits
levande. År 1876 lämnade
hemmansägaren P.G. Norström
och bergsmannen Eric Jansson
en ansökan till "Bergmästare-
Embetet i Gefle-Dala Bergmäs-
tare-Distrikt" om inmutning av
silvermalm på ett område vid
Åkertäppan längst upp på
"Norskogen" nära trehemmans-
röset mellan Hamäs, Hagen och
Nedre Marnäs. Den tilltänkta

gruvan gavs namnet "Nya För-
söket".

Bergsman Eric Jansson f 1818
Fotofrån 1850-talet

Skattletningen fortsätter
Det "försöket" lyckades lika lite
som alla andra i den vägen, men
det var ingalunda det sista. Ra-
dio-Fredrik, klurig uppfmnare
och radiohandlare i Ludvika på
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1940-talet,blev besatt av tanken
på att hitta silverskatten. Han
konstruerade egna instrument
för att söka efter silver, men ef-
tersom hans geologiska kunska-
per var bristfälliga, försökte han
också intressera gruvfogden
K.G. Hansson vid Hillängs-
gruvan för saken. Sonen Hans
Hansson minns de hemlighets-
fulla samtalen vid köksbordet
om kvällarna. Men Radio-Fred-
rik flyttade från trakten innan
han funnit skatten.

På 1960-talet var det ännu en

entusiast som tog sig an saken.
Han hette Einar Eriksson och

bodde någonstans ute på Lud-
vika Gårdsområdet. Han påstod
sig ha funnit en mycket gammal
bok med beskrivning över
var skatten skulle finnas.
Gruvfogden var då död, men
Einar kom till sonenHans för att

få hjälp att hitta uppe på skogen.
Åjo, Hans kunde nog hjälpa Ei-
nar att gå efter beskrivningen
ftån Törnblomslada åtHästfalls-

berget till, men innan det blev-
tillfälle att ge sig ut och leta, var
Einar död.

Silverskattenpå Norsbergetvän-
tar fortfarandepå sin återfinnare.
Att ingen ännu hittat den, beror
förmodligen på att herrarna som
letat inte varit tvillingar och all-
deles för gamla. Sägnen påstår
nämligenmycketbestämt, attdet
skall vara ett par tvillingpojkar,
som fInner skatten.

Berit Odnegård

Sventäppan - Harnäs

En liten gård vid riksvägen där K. G. Andersson hade hönseri på 1940- och 50-talen. Ladu-
gården har rivits 1994.
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Harnäs

Linberedning hos Norströms i
början av i930-talet.

Lovisa Norström och t.h. hennes
dotter Ester. Damerna i mitten är

okända. Bastun finns fortfarande
kvar.

Damerna forslade linet till går-
denper bil.

Chauffören och damen med
skäktkniven är okända, till höger
sitter Ester Norström.

Harnäs

Erikssons kohagepå i930-talet

Samma plats i994,
Harnäsvägen 23

Foto: Bengt Eriksson
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