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Den lijrsLa rikliga handelsboden byggdes trolrgen av Carl Fahlen 1364. På den liden
var det onl om konlanler. Han tog emoL r-mör, osl och div. varor som han sedan
så lde.
Ifter hans död övertog sonen viktor handelsröre]sen. lllen han överlär rörelsen [i]l
P. Strand Rul och 0lof Estman överlog sedan affären. lg52 byegdes nytt. Den
gamla affären revs sedan.

JÄRBO HANDELS AB

1883'bjldades en förening i Järbosom kailades Järbo Hushållsförening. för att
därlgengm inhandja varor. ti11 ett-.billigl pris. lnträdesavgifien var 50 öre. Antalet
medlämmar sku)le begränsas till 100. De började att ta hem varor som sedan
fördelades vissa dagar i.veckan, som lokal användes en verkstadsbyggnad
tillhörande Per Lindström.
Antalet medlemmar växte, så den uppsatta gränsen på 100 medlemmar kunde inte
hållas. Verksi,adsbyggnaden blev för liten så 1884 byggdes ett magasin som per
Lindström åtog sig att ha öppet i,isdag-1ördag, mot en avlöring au Z% pä'. .omsättningen. 1891 ombildades föreninen till Järbo Handelsaktieboiag. Stö.r.
lokaler behövdes, så 1908 skedde en fullständig ombyggnad.
Sonen Erik Lind§tröm började tidigi jnom handeln. 1909 efterträdde han fadern
som förest,åndare. Han var en duklig affärsman och när arbetsdagen var slut för
den övriga personalen fick han fortsätta med kontorsarbete trll sena kvällen.
Erjk Lindström dog 1945, då övertog sonen Nils som var kvar till 1954.
Nils beräitade om hur han mindes den gamla affären. Där fanns en järnavdelning,
speceriavdelning och manufakturavde)nlng, och när häst med timmerlass åkte förbi
för atl fortsätta tilJ någon av de tre sägarna som fanns en bil bortom, När de
sedan kom tillbaka för att handla något med sig hem eller bara stanna till och

prala

liLe.

Däreft-er blev Paul Nord föreständar?. Han hade tidigare arbetal i affären.
Han-iöijade som springpojke 19?0 och 1939 var han förste man på järnavdelningen, men slut.ade och startade en egen butik på annan ort, Paul Nord
tyckte atl iJet var lämpligt all satsa på en affär vid Kungsforsvägen. 196i inköptes
Järbo lvljö1k & Speceriaffär som ändrades til1 självbetjäningsbutik. Den nya
centrumbutiken byggdes ut. Dii f)yttade 1964 speceriaffären och manufakturavdelningen. 1970 var ytterligare en ombyqg,rad gjord, specialavdelning med
husgeråd, slas m.m.
i975 såldes den Lrrsprungliga bul-iken. Där nu en aukljonshall finns
Nuvarande aLrkionisL är Anders \lvller

Filialer

Från nyåret 1Bg2 hyrdes nedre våningen i en gård tillhörande
Anders Jönsson
där.försäljningen pågick nagra ar.-En ny lokal byggdes och rar
1.frigrn1lte1
färdig ait tas i brlk i början på 1900-iålet
Filialen i Kvarnåker lades ned juni 1962.
Allleltersom yllefabriken utvecklades tiil orrens största indusi,ri ökades även
befolknrngen iFinnäs därför behövdes en ny alfär där. Det fanns en iiten
affär
tidis.are iFinnäs, Rydbergs Diversehandel, dir även de som bodde runtomkring
kunde hämta sin posi Men r maj rg37 öppnades en fillar i Iinnäs. Affären
utj
llq9T la 1950-talet med en charkuteriävdelning.
1937 lades affären ned.

I

Kungsberg öppnade Jöns iönsson affär i sin gård (Handlars). K.E.Lindfors
i
Kungsfors hade den som filjal etstag.

Andeis Andersson hade en liten affär i (rr nsshcro
Därefter övertog Albert Forsström den och byggde en annan affär en bit därifrån.
En tid fanns tre handlare i Kungsberg.
1931 övertog Järbo Handels AB Forsströms affär i Kungsberg.
Byggnaden var gammal och utsriten, så det byggdes .ii ny aiiar som var
färdi-g
Den nya filialen }yggdes på andra sidan oä lanasuågen ocl aen gamia-itt<
l.?38;

fjänstgöra somlagerlokal. Evald Larsson var föreståndarelör affären. isffi iir.riog
han den, och 1984 lades den ned.

KONSUM

1947 öppnade (onsum i Järbo i en militärbarack med specerier, året efter
utökades det.med mjölk och bröd 1948 hyrdes en lokal i Finnäs hos Karl Berglund
för manufakturvaror. I början pä 1g50-talet byggdes nya lokaler. Då samlad?s ailt
på q[ stäJ)e Därefter ti]lkom en-.yaiubuss som körde iunt i byarna. Och så
lyg$el'en ny affär, men det gic* inte bra, så den fick stängi.

AFFÄREN 1 KUNCSFORS

av 1900-tajet ägde 1(-E Ljndfors en affär i Kungsfors Han öppnade en
fi)ial i kungsberg vid Handlars. Det var på den liden då äet var myckei arbete i
skogen och många var inneboende ibyn. 19.38 överrog Norman alfären iKungsfors.
1.,!O1ja1

Han öppnade en filial i lvantjärn Posten Iämnades in-tre gänger i veckan j
Kungsfors affär De barn som var från Norrby hämtade poiten nä, de slutade
skolan. I affären i(ungsberg iämnades ocksä posten in. När det var dags för
pension var deL samling i nägra fas[igheLer i väntan på postbudel.

STAKTERIER

Jerners slakterr. som sraktade och sedan årite runr med
häst och sårde köLt och
Iläsk. På vintrarna hade han s.räde, och sommarrid en karra
med skäp som han
hade is. iför atl hälla kötlet kallt.

SKOMAKARE

Skomakare bliv vid din läst, säger ordspråket, och det har
även skomakarmästare
Johan Berglund i lärbo anammat. Johan Berglund var frän
en skomakarsläkt yikei
har gått i arv från far och farfar Han var född i Overbyn, och sedan I
skolaldlrn,
fick han börja atl hjälpa sin far.i verksiaden. net var pä den tiden
nävelskor.i parti, som säJdes.tiH'affärerna. och dessuiom nyiillverkning
han§3.artra skor 1924 byggde Jdran BergJund sig en fastigiret i samnätet
ocrr
öppnäde'ägen skomakerirörelse.

tilir;;k;i;;';;
.;;ll?-

BAGER]ER

Mitt emot Järnvägss ta Lionen fanns ett bageri. Magnusson var den som rorst
laae
det, däreJter vat det Sjölund- sedan övertog NorÅan, han hyrde ocksä
ut i,rn--Pressbyrån fanns ocksä där bredvrd
På Dalielssons Bageri bakades bröd till försäljning och även eti litet,
cafe ianns.
Bageriet brann på 1950-talet, men fortsatte ettei a.t. Där fanns en godisautomat
många minns från den tiden. De kunde lägga i en z5-öring och få en"
stor cocosboll. lhuset eller bageriet var ett bankkonlor, Handelsbanken. Det var Danielsson som hyrde ut lokalen.
Jerners bageri fanns

i

Finnäs. Där bakades matbröd.

1926.börjad-e AK-vägen

all
melJan Kungsberg och Stocksbo. Byggjobbare
.byggas
från Kalix, Dalarna och Skeilefteå bodde i baricker]och en d.l hyili"i;"h;;'befolkningen i Botjärn. samtidlgr öppnades ett cale vid Kvislas i Botjärn.
Dei var
Erika Händel son startade cafe'l Hon bakade siktkakor och limpor, iom saldes-'
för 15.och 25 äre styck vägbyggarna köpte det mesta av brödei r!{jöi revererades
från affären i Järbo i 100 kg säckar. Läsk köples ocksä hem till caie,t, och såldes
för 15-20 öre sly'ck. Cafe'l lades ned 1942.
Efler Kungsforsvägen fanns också etr cafe , Irias cafe'. Aven en modisL fanns i
samma fastighet. Dit flvtlade Sandvikens Sparbank sedan
Nedanför Bränne backe fanns et.i cafe. som hefie Solhyddan.

3

GÅRDI-FÖRSÄUARI

var många som åkte runL

i b,varna och r-ålde. En gubbe på lrehjuling "Slålnack"
symaskinsnålar Han begärde
öre, men sa : ;men för din skull får du den
Ior l0 öre"
In gumma sålde polkagrisar och andra sötsaker (gumman var lortig och snong).
men gotl var det hon sålde.
En gubbe från lIora sälde knivar.
Dessa människor kunde bo hos någon ibvn.
De

..'-ålde

ll

FRIPPES VAVERI

Pg$g.d. Bergkvist, startade en Ifuma med handstickning Företaget utveckrades
tillhikålabrik med stickmaskin tuh vävstolar. Mänga fiäk de mö"nstrade tröjorna

med dra[]edja därifrån. Efi,er Bergkvists död 1940 iåldes fastigheten. Frippes
Väveri startade. Varje våcka vävdei ca 50,000 meter bomulls- o.f., finnrffi
Firman gick i konkurs 1950.
Bernhard Bergkvist hade två bröder. En av bröderna hade en stor klädfirma i
Storvik. Den andra brodern åkte runt i byarna och sårde från trikåfabriken och
klädfirman i storvik..Han hade en liten lastbil med vidbyggi flak där klädernahängde. Han knackade på oC frågade: "Ska de va nåt i däg eiler ska jag gå
mesamma ?" Mlinga handlade av honom. När någon var in[resserad a, hiris
kostymer undrade han : "Ska det vara den blådieller den gråda ?,,.

VADDPABRlKEN

I ett mindre träskjul och med en rivmaskin

och ett kardverk, som inköok vid
Järbo Yllefabriks konkurs, start,ades Norrlands vaddlabrik av Anders Berggren i
J.a1bg; på sommaren 1901. Firman- b_orjade med lönngodsrivnrng och kardilng,
och
del-vgr:.många s.om på den tiden'vi!iha rivet iiu ått.r ,lrrdirarn,ivergicf man
ä-veri-til'l.iehandling av inköpt råäaterial med tilJverkning av fönstervadä,
tätningslister, täck- och limvadd m.m. Från början rimmädes vaddden för hand,
m.en 1921 inköptes en kombinerad lim- och torkmaskin. senare började man även
tillverka dyn.or av ollka slag, Anders Berggren avred 1912. Dä övertogs företagel av
sonen Augusl Berggren. som sedan tirgs över av sonsonen Rune Berggren som:.dT.uql chef för företaget. Fönstervadden ökade beryd)igt är r96ä"upp rjll 35000
kg Fabriken drevs med eget kraftverk, samL levererasdefström trll några hushäll
runL omkring
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YLLEIIABRIKEN

På platsen där Yllelabriken var fanns pä lB00-talet en kvarn,
där bönderna kom
för
eget brLrk När sedan en fabrik bvggrles upp på platsen hette
{9r.att ,milq
den
iärbo Yllelabrik där man började föra garn Men dä gick i'tont<urs Däreftei
var
det tvä slycken från cävle.som.satsadJpengar ifabriken. De saile igare
dl,ft.,
och den ökades ut. På lg20-taret kom disponent Larsson. Han rar ei
fr?mai"person och fabriken gick bra.
1910 Tjänade en vuxen man 035 kr/tim.
I(vinnlig vävare 0 15-0 l9 kr/tim.
Ungdom 8 5 öre/ilm.
49 kr på 14 dagar.
De som arbetade ifabriken hade vissa förmåner. De fick1.e.x.
bada gratis. Första
tiden var det.badkar r färgerlel;i{en efter en branden där fg+f UyggO.;;ti
;yii
badlus..med bastu och en liten bossäng De hade tänkt bygga ,tt rtooi.
luJrr*""
med bas§äng så skolorna skulle kunna nyrija dei. Även de i"om inte arbeiade
Jår
kunde gå dit och bada,'avgiften vai 50 öie.'
Den lilla. industn.n var mycket oansenlig i början av seklet. Närmaste
anledningen
till att den uppsiod var alt
i
bygden vilie ha ett stäile i grannskffi
-bönderna
dii de kunde lämna sin uli för
att lå garn. Den förädlingen gav meismak, man vile
ha,garnet beh.andlal pä rätt säti också och så kom de["sigätt a.i ur.,
en ,e.triiindustri. Den första delen byggdes redan 18g2, men brann ner tjil större delen
l91? Tillv,erkningen ulgJordliiiil större delen av torivrtyg.r, sportdiagonar och
jacquardfiltar bl.a

Man jobbade i 2-skifl och kapaclteten var då,omkring 2000 meter väv
om dagen.
Företaget hade 270 anställda och ca 60% var kvinnor]iädraän går ju utanför"
knuten så tndustrin var självförsörjande. på elkraft.
Gästriklands Yllefabrik lades ned årsskift'et 1966-62 Då hade man 109 anstäilda,
de llesta kvinnor.

JARBo'sPINNIR]

samtidlgl som Gästrikiands Yllefabrik AB i Järbo lade ner textiJproduktionen,
siartades etr nytl löreLag jen del av fabrikslokalerna.
Spinneriet slartade med 24 anstäilda, huvudparten kvinnor som tidigare
arbetade
iYllefabrikens spinneri. Spinneriet skall huvudsakligen utföra lönspå"nad för heminredning Dei rnnebär alt man sprnner malerial pibestäJlning från kunden.

PÅS[ABR]KIN

lryclieri och påsfabrili bildades lgl6.
Nya lokaler uppfördes islutel på 1gJ(]-Lalet. [abriken var på sin lid rien enda av
del slagel norr om stockholm. Del gjordes påsar och limpomslag med firmatryck
ien eller llera färger Även oms)agspapper gjordes. Det var omkiing l0 personer
AB Järbo

som arbetade där. trIen så kom plas[en och fabriken ]ades nu

SKRÄDDARVERKSTAD,

1g67.

en dotter berätlar

som 14-åring började iadern gå i sylärning hos en skräddarmästare. 1g1g skaffade
han sig elt eget skrädderi. Han,ipredde en verkstad på övie vånrngen isift hus.
Där-lpn hade nägra trampmaskjnrr. Hennes mor kom från ltittesj5 och vilje ha
sina:-tvä.kor med sig, De gick tiit Ockerbo. sedan äkte de på tageifitt Järbo. Egen
ladugärd fanns inte, utan korna var. vid en bekant. Många han iydde tijl kom
åkande med häst och vagn. De knöt fast hästen i ett träd uhnfår huset. De kunde
titta på tygprover hos skräddaren och sedan beställde han tyg frän firma 0lov
Cedergren i örebro. Knappar och foder besi.älldes från lyallent]n & Brolund i
Stockhoim. Några hade eget tyg med sig, det kunde vara vadmalstyg. Och dethände att någon kom med tyg som de sa att. var extra fint, av engelskt kamgårn,
men-dessa tyger var köpt av skojare, det var bara lump. Skräddaren hade äön
kunder i Sandviken. Det var ont om kontanter, sä när han sydde upp en kostym
delades-belalnin[en qpp pä flera gånger. Skrädda.., ati, sjålv ocir tjörnade som
de sa. Han kunde få 5-10 kronor yarannan vecka vid lön. Di kom skiäddare
gående från Vintjärn och ville hjälpa tili. hos skräddarmästaren. Hade dessa god
kondriion fick de stanna. Mästaren fick !e dem mat och logi. Den tillläiliga
§hjälpen hade öknamn. De hette Sluvbiten, Finnjack och lIaraton, med sinä glåda
ögon och var morgonplgg och även kallades Morgonfågel. De var duktiga ati
arbeta men när de fick sin lön försvann de oftast till Sandviken för ait fa iag i
brännvrn. 193lbyggdes ei.l nyli skrädderi på samma tomt. Skräddaren fori,sa-tte
alt sy til) 1964 då även skrädderi-ellades ned.

'.'

a

BENS]NSTAT]ONER

Culf öppnade sin bensinstation i deöember 1958. på fabrikör BertiJ lYigrens
fastighet i Norrbro. Tre pumpar fanns
Aven iKungsberg har det Iunnils en bensinmack vrd [rik Pers.

SÅCAR

Den enda ramsågen iJärbo ägdes av Jan"-sons Sägverks AB. Sågen byggdes 1936 av
firma Erjk Jansson & co. Tidigare hade företageL sågal siLL virke vid Järbo sågverksförenings såg, den sk Bondsägen, Aiex Nords sigrerk. l..lnder 1g30 ialellanns
fyra ramsågar i Järbo Annu en såg var Bergs såg Nords såg och Bergs sägen
köples av Bergvall som sedan drev Gäslrikehus, Gästrikehus fick en lysande period
på 1969/?0-ialet, då många egna hem blggdes i Järbo bl.a områdeL itingragin
och ldrottsvägen. Sedan 1930-talet har åtskillig ralionalisering skett vid sägverken.
Tidigare skulle allt vrrke bäras av stabbläggare upp på brädstaplarna. pä 1950talet användes maskjnella stabbläggare besiående av rolerande breda remmar,
som dr0g bräder och plank upp till staplarna.
Den äldst kända sågen som Xungsberg och Botjärnsborna haft, fanns vrd Sågvreten.
Denna såg omnämns i en inventering från 1699. lllen bönderna blev dä berodrade
att riva sägen eft,ersom den låg p$ BergsJagsalJmänningen. Ibörjan av 1g00-talet
hitt4des.:elL sågblad i SågvreLen fiän denna i.id.
.1764'begärde
bönderna att få bygga en säg pä nuvarande plats. Den 28 juni 1?65
var landshövdingen tlll Kungsberg och besiktigade byggnadsplatsen och gav
bönderna tilistånd att bygga sägen pä villkor att bönderna ej tog timmer från
allmänningen och ej heiler fick bönderna såga brädor till försäljning.
År 1823 hade elva bönder från Kungsberg och Botjärn en såg vid Kungsfors. 0m
bönderna hade två sågar på gäng samtidigt är ej käni. 1851 hade sågramen isågen
i Botjärn ett blad. Detta är känt genom en olycka som inlräffade när Lunt Anders
Ersson kiättrade upp på ramen för att smörja. Då öppnade en annan person
dammluckan ocli Anders klämdes till döds mellan taket och ramen. i886 inköptes
en ny sågram från Lingbo Verkstäder och den ramen frnns kyar fortfarande.
1945 startade en cirkelsåg i Kungsfors. Första året anställdes vana sågare från
Häisingland. lvlen med tiden blev de självä insatta och kunde anställa ett tiotal
arbetare lrån byarna runt omkring. 0mkring hälfien av det som sågades gällde
virke till Sandvikens Järnverk.
1957 såldes sågen till den som fortfarande har den.

S]VlEDJOR

Tldigt i600-lal starlade man en smedja i Fjnnäs. pJalsen heter än idag Hammars,
och det var finnar som siartade deLta. Det fanns två smedjor där. Den brunn som
finns kvar vid Hammars är grävd vid starien av smedjorna. 11,5 meler stenad. och
myckel bra vatten. Namn på gårdar som kom till jdenna punki är Seffres, Holms,
Frjds och frimodigs Verksamhet"en lades ned 1BB4 År 1839 började brultsdriflen
vid Kungsfors. ffier 1BB4 började den sr.rc,:iesivt minska, och lB95 utfördes det
sisla smidel vid bruliet. DeL var åmnen lill sJäggor, spadar m m som smrddes.
Smederna hade vanligasL ackordsarbete, och deras dagsfört1änst blev någol siörre
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än dagsverkarnas Pä 1870 talel kunde en smed komma upp till 100 kronor j
månaden. medan dagsverkarna hade g0 öre per dag under vrnten och 1.25 under
sommaren. Under den tid brulisdriften vid iiungslors stod på srn höldpunkt, fanns
eIL 25- tal ollka byggnader. ]Yilhelm Hedr-tröm var en dukLig smed, även en riktig
lrollgu bbe
Det var Johan Hedström som blev bysmed i Kungsberg. Han byggde en smedja vid
Lillån i Boljarn. Där sönerna Perdinand och Vilhelm fortsalte sin verksamhet till
Jångt in på 1900- ialet Ungdomarna i b_rn gick till smeden och fick skjdstavar
gjorda. Även tog man grammofonskivor med till smedjan och smälte ner som an-

vändes till skidvalla
I Finnäs fanns en smed som hette Jerner och kom ifrån Högbo. I smedjan tjllverkades hästskor och kärrhjul. Smedjan upphörde när smeden dog 1925.
,\lellan Dahls och Cullsjön finns det gruvhäJ. Vid gruvhålet miit emot Repkas har
Helge och Gösta Persson hiltat gam)a verklyg frän en smedja. Alli finns kvar, gömt
undei mossan. Dei är omringat fied etl siaket.
Vid.gruvåsen, norr 0m Nördkvistas finns också ett gruvhå1.

BERGSMANSHYTTAN

strax intill dess utflöde i Jädraån. Vatlenkraiten"fick
man från sjön Hälldammen. Irån Hyitan finns en vacker gängsiig som leder genom
skogen fram til],den dammanJäggning som då fanns vid sjön. Större delen av stigen
finns l<var, men behöver rensas upp.
Redan på 1600-talet fanns två hamrar i Järbo. Den övre hammaren som den
kallades 1åg efter Jädraån iFinnäs, och den nedre iKvarnåker. Hamrarna förädlade
köpetackjärn till siångjärn. De som drev.dessa hammare var bönder itrakten och
smidet blev ett näringsfång vid sidan av jordbruket. Utövarna kom att kallas
bergsmän och de kiarade sig i allmänhet bättre än de som endasi hade jordbruk
att lila tiil.
I februari 1740 erhö11 de båda smedjelagen i Järbo tillsländ ali uppföra ei masugn.
Den byggdes vid, som den då kallades, Lillån-numera Hyttån,
För-åJåsmaskrn och bokare behoifle; valtenkraft. men rnte alls sä mycket som för
smiflåshamrarna. Därför kunde man'nöja sig med en så pass lit,en å. Dessutom
användes Hålldammen som vallenmagasin, variör man där uppförde en enkel
dammbyggnad: Därav namnet Hålldammen. Vid hytlan uppfordes så småningom
åtskilliga byggnades såsom malmlavar, kolhus, järnbodar och kalkstensbodar. Pä
1840-talet fanns förulom hytta och.bokare.35 olika byggnader. De flesla låg
utefter den väg som från Hytlbron Iedde förbi Hyltån. Järbo h_ytta lär ha varit
sLörst i Sverige när del gäller anlalel delägare, som var 86 bergsmän
På 1860-talet visade det sig alltmera tydligt, alt de små hyttorna och hamrarna
hade spellI ul stn roll
Sisla gången del. blåstes i Järbo hyila var enlgl rapporlerna i874, men det är
möjligt att nägon delägare även föreLagit en eller annan blåsning även senare
HyLtan lick snarL förfalla och när kvarnen bvggdes om i början av 1900-i,alel,
revs den deleniLivl och de linL huggna stenblocken fraktades t,jll Kvarnäker.
Masugnen ligger efter Hyttån

i\r'en en del slagg korn till använrining vid vågbyggnarier, och så äterslorl endasl
en kLrlle, som snarL blev beväxL med skos.

hVARNÅR

Bönderna iNordanå byggde en kvarn som bönderna turades om att tröska i. Den
kailades Nordanå Maskin och fanns vid Hammarbrons Kraftverk. Byggnaden siod
ofla tom och det var elt bra brädgolv där så någon kom på iden äit där skulle
anordnas dans. Alllid var det någon som hade ett instrument med sig och kunde
stå för musiken. vid vårfloden 1916, segJade lröskmaskinen med ströämen och
hamnade vld Yllefabriken.
Flera skva^ltkvarnar (gammal benämning på mindre vatt,enkvarn), har funnits
efter-ån. År 16?0 siämdes Pål Erstons hustru Anna från Boljärn inför tinget, för
".a!1
hon läeit mjöl i kvarnen I böijan ar riOO-iäi.t iraäe Gimmelgård,
kuu.,
vid smeddammen och jacopas en kiarn nägra hundra meier nedanför. Strax
ovanför nuvarande kvarien fanns det en skvallkvarn kvar några år in på 1g00talei.
vid vannamylie nedanför bastun har det funnits en kvarn, och vid nedre kraftdammen hade Torpas sin kvarn. I mitten av 1880-taiet byggdes nuvarande kvarn
och tröskmaskinsbyggnad med turbindrjft. ä,ien en ny damm byggdes. Det var60.de)ägare fordelade på:r15 akljer. Bönderna hade mellan fem och tjugo aktier
och uthedes hade en-två aktier.
Kostnaderna för iröskmaskrn var ?.101 kronor, och 1.8g0 kronor för kvarnen.

,i

Där var också poJitiska möt,en före valet. Där visades också filmer. Del var en
person som hade bekanta i stockholm som ordnade filmer, Dä var affischerna så
stora att hela innehållet på filmen var med Där spelades också kort. Bänkarna
var pJankor. Dans ordnades ocksä där
Linbokare och slipdammar har funnits på fJera ställen, en vjd smeddammen och
en i bäcken vid Gretas, Den 24 oktober 1845 blev soldat per Bergs dotter Anna
kro.isäd i en ljnbokare, 11 år gamhål Jäders dammar användes"som shpdamm.
Torpas hdde en slipdamm iLaifoisbåcken där Janssons ladan stär. ljokkara
fanns en slipdamm nedanför tjärfabriken. ILaxforsbäcken vi Krokbron har det
varil en smäl[ugn för myrmalm.
1918 bildades två kraftverksbolag. Kungsberes övre och Kungsbergs nedre Krafr
och Belgsnings AB. Kostnaderna för tjvre AB fördelades efter penntngland med en
lolt för varje påbörjaL penningiand. Samt för varje 251{ gJödlampa, [re ]oller.
Effekterna var för nedre AB 11 88 kw och för övre AB ?.48 kw. Elpriserna på
1930-talel var för nedre A8.39 öre/kw för belysning och 15 öre,/kw lör,'liraft,,
Priset från övre AB var 26.5 öre/kw för belvsning och 12 öre,/kw för kralL lg33
års elfijrbrLrlining i b_r,arna var för belysninz 9218 kw.

JARB() NEDRE KVARNIORIN]NG U P.A

0mkring 1820 uppförde bönderna i södra Järbo en ny kvarn, där trdtgare gam)a
skvaltorna fanns. Den kallades "iärbo nedre lullmjölkvarn". Antalel andelar i
kvarnen var tjugofyra, som ägdes 112, Il4 eller 1/B andel av de flesta.
En andel var värd B0 Riksdaler, 1 mitten på l800-talet. en nksdaler är ca 96 öre.
1B9B/99 bygedes kvarnen om fuJJständigt. 15 november lB97 aniogs Järbo nedre
Kvarnförenings stadgar av l(ungliga Majestäts Befaltningshavande iCävleborgs län

Samtliga prolokoll finns kvar, även årsredovisningar.
Andelarna utgör nu 56? st. Antalet deJägare är 104 st.
Huvudsysslor i kvarnen idag är malning, krossning, rensning av olika sädesslag
m.m, iill lantbrukare. Försäljning av kraftioder, gödning. Elt utökal sorliment
för i år är, eget obesprutat vete, vetemjö1, grahamsmjöJ, korngryn och kornmjö1.
I kvarnen frnns en skyJi uppsatt där det står BYM FGLB 1899
Det betyder: Byggmästare Fritz Gusiaf Lindblom.
Xvarnen drivs av 0lle Gehöör och hans som Per-0lov, som handelsboiag.

BROAR

Bron över järnvägen och born över Jädraån i Ostby byggdes av l(alle Nordqvist,
kallad "Lång-Kalle". Han hade en egen smedja iYtterbyn. Stenarna hämtade han
i Västerhällarna, och körde hem dem med häst. Han högg sedan trll stenarna för
hand, därefter vålvades broarna. För detta arbete (järnvägsbron) fick han 300
kronor.
"Lång-Kalle'' var känd för att vara mycket stark. Hans söndagsnöje var atl sitta
på en stor sten och meta iJädraån inärheten av gamla bastun i Östby

FLOTTN]NC

Floltningen uppifrån skogarna ner till Kungsberg pågick in på 1920-talet. Därefter
kördes virkei med hästar ner till Krokbron och lades upp. Åkern nere vid Krokbron
kallades för Lassas D eftersom den hade lormen av etl D. Det kunde vara ända upp
till 100 hästar i en sådan karavan på väg ner tlll (rokbron Därifrån flollades
virket vidare ner till Järbo. Uppköparna hette Rost och 0l1rog.

KUNGSTORNET

Kungstornet byggdes år 1928 In vrg d es I maj-29 Efler en branl och slingrande
fäbodstig tog man sig upp till torn et. Mark och iornägare förbättrade denna stlg.
Men först sedan motorklubbelr gen0m arrende av vägen och ombyggnad tili
tävlingsbana, kunde tunsterna nästan ta srg upp till iornet med bil Det var ett
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finl

uLflykLsmäl.

[rån lornet kunde man s]iåda tvärs över hela CäsLrikland.

Man

såg den vackra Jarbobygden )igga utbredd med höga berg och djupa dalar. Kunde
se Ka rs kärsfabrikens skorsLenar sticka upp vrd horisonten, Sandvikens täta bebyggelse, Årsunda och Ovansjö kvrkan m.m. Tornet var 20 meter högt. Del var
placerat på själva berghäl)en. Del var järndubbar som fasthöll tornet, och mot
stommens påfreslning lanns stälviren som sträckte sig upp ifrän tornet ner j
berghällen Under krigei användes lornei för bevakning Sedan hade man del för
atl bevaka skogsbränder. Slulet av 40-talel jobbade fröken ingrid Jansson där.
timmar om dagen för 10 krldag. Tornel har även använts för
Hon jobbade
skjulbana, och ett cafe'drevs längsi ned pä botten där det även var dans pä
s0mmrarna.
Det var också kyrkomöten vid tornet. ifissionskyrkan hade Bergslester (bönemöten)
där.
1959- revs tornel. Den ende som,|ar sagt att det var i däligl skick var han som
lade.in ett anbud på det. Han fie-k köpa det för 100 kronor.

ll

UTSlKTSTORNET

På Kungsbergets topp fanns etl torn.
Vid starten av utsiklstornei. lades det ut en bok för besökare att skriva namnCn i.
Samman)agl firurs i denna bok 5000 namn under åren i929-1935.
Det fanns även er kafleservering vid tornet.

MOTORBACKEN

Bönderna började bvgga motorbacken 1928 1929 meddelade vägmästare C A
lvlallström, Gävle SlvtK styrelse, att han funnit plals lill en förstaklassig mgtorbacke
i Kungsbergei i Järbo. Motorbanan invigdes den 25 augusti 1929. 1930 förbättrades
molorbacken
Band_n v_ar 600 meler med en stilning av en me[er på var tredje meter.
För motoitävlingarna gjordes en,slaitplatta av betong. Där slartade motorcykJisterna sina lorden. Försi var ytan plan, men de lävlande krävde en ändring,
de ville ha en refflad yta. Nägra orlsbor gick dil och högg fram refflor pä plattan
så h.;ulen kunde få bättre fäste. Starlplattan finns nu vid Boljärns skola. Den var
6 meter )ång. Plattan har delals upp'i ire 2 melers längder och lagts framför
ingången till skolan. Ell finl "minnesmärke" som en stät)ig påminnelse om en
gången s[orhelstrd i Kungsbergel 1931132 var det nordiska mästerskap för
motorcyklar Till dessa byggdes en pressläktare och satles upp plankväggar som
skydd i den skarpa kurvan. Dä fanns sädana åkare med som Jvar Skeppstedt,
Cunnar Karlen. Harr.v Larsson. Sven Järring var med i radion och refererade. Ett
par år var deL även bilar med Inträdesbil.lelterna kos[ade 2.50 styck tilJ lävlingarna. Sålde de för 3000 kronor hade de en hacka på B kronor iförtjänst. Det var
mellan 7-10 tusen åskådare. När pojkarna kom upp och skulle träna och byborna

ytter)igare .

i1

hijrde dem, släpple de allL de hade och.i-piang upp. När t.ävlingarna var sluL för
dagen, och förarna skulle fara hem, fanns en bensinmack miLl emol banan. så
de fick tanka upp cyklarna. Bensinen fanns i slora fa[, som handvevarles upp. När
det skulle bJi tävlingar hissades Sveriges, Norges och Finlands flagga nere vld
Eskilsbron. I samband med täv)ingarna förekom fest)igheter vid B.1örkval)en med
dess ulomh usda nsbana.
1936 lades motorbacken ned.

KU

N

CSBTRCSBACKE\

I

Kungsbergsbacken hoppades 25-27 meler. När dei var hopptävlingar hade de som
var med och tävlade oftast slips och kavaj på sig. De hade sett att. de dukiiga
hopplrillarna var klädda så. Sten_:Uickelsson och lvlolin från Storvik m.m.
Dettdes ned mycket arb.ete för att göra i ordning backen, I'örst, lade de granris i

backön böh bar så bar de upp snö i säckar. Det fanns hoppbackar på inånga
ställen, Östby, Jäderfors; Åshammaroch Hofors.

inte alls är jika känt som nordsrdan. Det
är den fina alpina an1äggningen som gjort Kungsberget riksbekant. Förmodligen är
det ytterst lå besökare som vet att på bergeis baksida finns ett stycke unik natur.
Ei.i. stycke av Kqngsbergets sydsida. som

Den delen av berget, är i botanisiiska sammanhang känt som så kallad sydväxtberg. Där finns värmekrävande yäxier, som tack vare de gynnsamma yttre förhållandena som råder iomrädet vid och'intill Styggberget-,-ändå kan växa ien
typisk norrlandsmiljö, Temperaturmätningar. som gjorts, visar att det är hela tre
grader högre temperalur vid Styggbergets rasbrant och intilliggande områden, än
nere vid Jädraåns dalgång. Hela sydbergets mäktighet blir till en spännanäe
upplevelse, för där spelar naturen själv huvudrollen. I det sä kallade trädskiktet.
finqs-.gran, björk och rönn, i bu*slciktet finns även enstaka exemplar av hassel,
'skogstry, kanelros och vidrn:
måbär,
Dei är de värmekrävande örterna som växer
i fältskiklet som gör Styggbergets omräden så specieJla. Dessa örter har normalt
en sydljgare utbrednlng, och det är endasl vid exlreml gynnsamma ståndorlsförhållanden de kan växa sä här långt norrul. Vid de olika inventeringarna som
gjordes både innan och elter att lämstyrelsens beslutandenlS juni 1971. att göra
Kungsberget till elt natLrrreservat, påträffades för omrädet unika värmekrävande

örter,
Där fanns SLinknäva. Kungsljus, Tjärbiomster. Springkorn och Trolldruva. Andra
lypiska ängsväxLer är lvlidsommarblomsier", Eacktrav. Celrams, Skogssallal,
Liljekonvalj, Blåsippa, Ängsviol, Bergduvörl, Vippört, Skogsvicker, Flenört och
0rmbär.

12

CAMLA Sltr\L0li{BACKEN

I Början på 1930-taleL kom några bönder irån

Kungsberg på iden atl det skulle
bl"ggas en dansbana och serverrng på den fina plalsen vid Björkvallen. Där anordnades dans och de| fanns miinga spelm.in ib.v.gden. Någon gick runt med en
keps och samlade ihop lite pengar ål spelirännen under kvälien. Ibland ordnades
musik bortifrån, dä kunde deL hända aLl to;ierna kom från Kalle Jularbo m.m. Det
kom mycket folk frän byarna runtomkrrng
En midsommarafton när del var dans vid Björkvallen var det väJdigt kalll. En man
som hette Kalle kom cyklande ned från Svärdsjöskogen iklädd päls, efter den
helgen har hans sluga kallats för "Päls Kailes koja". Den är belägen efter vägen
mellan Sörja och Siorsjön.

Föreningen Björkva)lens raststugq uppfördes 1941. Slugan invlgdes lZ januari 1g42.
Den-hembjöds som gåva till Sandvikens Slad. Stugan uppfördes med bidrag dels
-frän--en§kilda sandvikenbor, som tecknade andelar i siugan, dels genom bidrag från
järnverket och frän staden. Stugan'avsåg att vara eti raslställe vid utfiykter i
markerna, På grund av de dåliga förbindelserna från Sandviken blev dock stugan
ej så frekventerad som man hade hoppats på från början.

En förening bildade i Kungsfors på 1930-talet en Gymnastisk idrottsförening GlF.
Den nya föröningen tränade mycket för fyrkombination backhoppning, störtlop!,
sialom och 1ängdåkning. Men först hade klubben gymnastik och backhopp. Mest
blev dei. slalom.,Slalom kördes i motorbacken. Ungdomarna vllle ha en ny backe,
de ordnade med'en bonde och fick ett konirakt på ait göra en backe i berget, där
det redan var nedhuggen skog. Ett bidrag kom från tipstjänst med 1.500 kronor.
Ungdomarna arbelade med att ta bort stubbar och stenar och en ny backe blev
'.
till, som snart blev mycket populär.
Föreningen hade gymnastik i Kungsfors. Skidtävlingar anordnades också av föreningen. Underhållning ordnades r Kungsfors sko1a. I'öreningen hade bådelljck och
pojkgrupp med ledare som hade gymnastikuppvisning. En manJig gymnast som
vjsade,sina färdigheter på lina. Delspelades också teater. En trollkonslnär förvånåi_de-också många med sina koirsler. Föreningen ingick iJärbo IF ibörjan pä
1940-talet
Första slalomtävlingen ordnades av Kungsbergs CIF våren 193? Dei var en ti)lfällig
slalombana. Då var del mesl de)tagare frän byn som ställde upp. Året efler
ordnade Skid och Friluftsfrämjande[-.sla1omlävlingar. Den var då uppdeJad i både
herr och dam klass Båda klasserna äIte banan två gånger. damerna nägol kortare.
Då kom iävlande från olika delar av Gästrikiand
De som inte ältte sliidor kunde ändå ta sig l:ill backen. Prån Botjärns skola fanns
en väg uppskoLtad till backen 0mkring 5()C personer tittade på tävlingarna. Dei
arrangerades lven kombinerade tävlingar, 1ängdåkningoch hopplävlingar
Kungsfors GlI var arrangör lör Cästriklands försi.a slalomlävling -DII. DeL var 25
st.artande i herrklassen och 3 stycken i danklassen Kungsfors GIt tog Gästriklands
första slalom DII genom Kurl-Erik Lindberg Även lag Dlvl tog liungsfors C1f.

Sl.,lonrtJvlingrr oT,ln.rdps v,ir,e år av Kun:.;i,rrs

CIF.
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Elter den kalla och snörika vinLern lg40 kunde deL åkas slalom i maj månad.
Järbo IF övertog slalom frän 1912.
På 1950-talet byggde Johan Larsson en egen Iift, i slalombacken. Del var en 200
meier lång replifl. Jänets lörsta Iift. Han använde sig av en gammal fordmotor. 10
turer kostade 2 kronor.
Nu blev det nyLt liv ät Kungsberget och slajom när man lätt kunde la sig
upp för backen. ilemton år användes Johans iift. Han byggde även hoppbacken i
Kungsbergs nordsluttning. Det var en naturbacke eftersom bergeLs sida lämpade
sig perfekt för hoppning De första åren hoppade han nästan sjä)v. 1936 ordnades
första hopptävlingen. Del 1ängsta hoppel var då 19 meter.
En fäbodsiuga från Björnbackberget revs ned och fraktades till Kungsberget där
den blev uppsatt igamla slalombacken. Finns fortfarande kvar.
När Störtlopp kördes var slarien i,rppe vid tornet. Banan fortsatte efter basvägar
och'.9ångstigar ned mot målet. -

Tofrlst uga n

I miiten av 1950 kom Järbo IF på att de skulle

skaffa sig en stuga uppe på to-ppen
av Kungsbergel. De köpte en stuga från Valbo. Den plockades ned och frakiades till
Kungsberg. Det byggdes eii specialsläp så att hjulen på både traktor och s)äp fick
dragning. Sommgren 1958 jobbade många ideelit med ati köra upp virke och att
monter-a ihop stugan, Det släpades upp bortål 400 säckar sågspån för fyllning.
Gunnar Nordfeldt målade tavlor till siugan Dei röjdes upp för en krafUedningsgaia,
för i borjan fanns ingen el i stugan.
1941 byggde Sandvikens 0K en sportstugä pä Kungsberget. Kubben hade i många år
varrf i Kungsberg och har haft stora möjligheter tiil omväxlande skidåkning och
krävande skidorienleringar.

KÄLIOR..
Det finns en vattenkälla

mllt uppe på berget, inärheten av toppstugan.
_t-

INVANDRING[N T]LL KUNCSBERG OCH BOTJÄRI

Ca i590 kom dp forsta bebyggarna Lill Kun3sberg och BoLjärn
Lars Larsson kom till Kungsberg och MaLs llaisson till Botjärn. Dessa var finnar
som fick svenska namn. Omkring 1650 byelde en son iill Lars Larsson andra
gården iKLrngsberg. Gårdarna kallades för "Pörter". Det var räLL höga byggnader
med en ugn i ett hörn och ei.l hål i laket för röken. Uppe på ugnel lades jord
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och detla fungerade som bädd eftersom det var varmast där.
1670-80 fanns deI fyra gårdar i Kungsberg_ Den yngsta var Anderssons,
på
l(ungsbergsmål " Anderschas.", nuvarandeläderuärg:s izzo fanns del
ieÅ-gardar.
Dessa gårdar Iåg sam)ade kring nuvarande Luntgatä.
På första halvan av 1600-talet fanns endasr rvigårrJar iBoljärn. 1832 fanns
det
ljugo gårdar i.](ungsberg och BoLjärn. Dessa gårdär blev tiildälade 3 830 tunnland
skog plus en del myrmark och. ängar. 0vrig mark kailades for kronoailmän,irg,
o.
som brukade den jorden kallades för kronolorpare.0mkrlng 1900 blev d, tilld;].d.
skog En.del gårdar var Bergsmansgärdar och var delägarel hyltan. De rropi.
o,åiÅ
och smälle i hyi.tan.
Laga skifte varande under ären 1830-35 och slatsfäsies år 1g45.

.

I]N§]q INVANDRARE
.--. ,:

:i

På i600:'talet invandrade en massa finnar, vilka slogo sig ned i socknens norra del
i
och i J{ungsbergs byar. De började där odla"jordl0m o.rtu iinnir-fårur,-'
,Finnäs
att de inte hade mera med sig från Fialand än vad stm kunde rymmas i .n ,rurdosa. Det fanns tre olika klaser bland dem.

i/

Bofasla

2/

Hrrskarlarna

3/

l,ösa finnarn a,

.

finnar

.

ägare av torp vars jord var skattlagd, han kunde ha ön häst
och 10 kor.
de saknade eget hem varför de bodde hos de bofasta finnarna
Men de idkade i de flesta fall jord bruk och boskapsskötsel
för egen räkning. Han kunde vara ägare till en häit och två
kor.

de.uppehöllo sig än här, och än där, och livnärde sig av jakt
och fiske. De arbetade hos de bofasta finnarna. År 1637 säger
si,ålhällare,r vid tinget i Ovansjö, att lösa finnar ej längre skall
vara i landet, gtan skickas tillbaka till Finland.
-:t

.'.

:

UTVANDRING T]LL AMIRIKA

Åren 1865-1892 utvandrade g6 personer från Kungsberg och Botjärn. Årel 1g65
ulvandrade 22 personer. Från samma gård "pellasn utvändrade ig personer itre
generationer. sista gererationen sålde alll på auktion Av dessa 19 personer finns
det idag 500 ätlJingar i Amerika.
Det var en man som hade en liien stuga och han odlade upp marken runt omkring.
Han bröt upp sten och stubbar till åkermark. Det var kyrkan som ägde marken,
och en dag kom de och ville ha lillbaka alllsammans. lliannen bestäåde sig för all
äka till Amerika. Skrev ett meddelande trll hustru och barn: ,,Tog de det eia, kan
de stå för del andra"

'
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HISTORIIN

(]II

NAKKA N]TT1

Någon gäng i början av 1600-talet kom trorlgen en nyrnvandrande finne från byn
(ungsberg l.ill rnyren Han fann den för trakten ovanligt
stor Därför gav han myren
namnet Nakka NiLli som betlder "slor m-vr" på svenska. Längi före flältningsepåken
slog säkert finnarna myrens magra värtlishel. slåltern fortsåtte sedan undär '
århundraden. Pä myrens enda fastmarksö uppsattes en mindre hölada. Den kallades
Mullbacksladan efter en gård i bvn Kungsberg Rester av den fanns kvar i början av
1950-talet. I mitten av lB00-talet ansåg skogsägarna i Svärdsjö socken alt någoi
måste göras ät AJ)männingens slora hell orörda skogar. Vjd det försi,a samman-trädet år 1868 bestämdes all en flottled skulle byggas.
Den skulle gå från Storsjön, genom sjöarna Hakki Lampi, penger och vidare i bäckarna ned.mol Kungsbergs Lillän till Gästrikebygden. Höjdskillnaden från storsjön
till Kungsberg var ca. 200 meter. Det kom flottningsbyggare från Fryksdalen
Värm'land och de byggde flollJede! med alla dess dammir och rännor åren
lB?'F?3.Den längsiä-rärinan var---948 meter och läg nordväst om pengerspn. Vid
Nal<kä Nltti uppfördes de största damararna för atfi någon mån rpa.ä pa vårfloden
vid flotlningen
Med en dagpenning av ca tvä kronor kostade hela arbetet 40.000 kronor, en mycket
stor summa på den liden. De värmländska timmermännen hade 1,25 kronor föi en
famn timmerränna och det har berättats att de måste håila igen på arbetet,
-för
aLt inte förstöra ackorde L.
Flottningen frän storsjön började våren 1875 och då flottades 10.500 timerstockar,
och årel efter ?p,200. Efter ett tiotal år var flotileden i stori sett obrukbar och
måste repareras: En mjndre flottied gjordes även i Sörjabäcken söder om Nakka
Nitti. Där upphörde flottningen är 1910, De sista stockarna flottades förbi Nakka
Nitti omkring år 1915. Per Albert Persson (Tomt-per) från byn Botjärn har berättat
att han i sin ungdom plockade laxöring'i timmerrännorna efter kråftiga regnväder.
Vattnet silade ner mellan stockarna och fisken blev kvar i rännan.
Är 1936 dikades myren ut med ett större huvuddike i dess mitt och flera mindre
sido- och laggdiken. Samtldrgt uldikades den lilla Isknippsjön några hundratal
meter öster om Nakka Nitti 1963 äterstäildes Nakka Nitti myren. Laxörin[arna som
tidigare varit mycket små växte nu-lort på grund av rikligare näringstillskolt.
Und3r några år var där ett ovanffgt bra fiske. 1gZ0 upptäcktes smågäddor, och
Jaxorin§en var
År 1989 rppfördes genom amsmedel den nu befintliga an1äggningen Allt påminner
om hur Nakka Nittimyren säg ul med ciammar och floltled for nu 120 år sedan.
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KUNCSBERCIIS NAIIN

finns lvå allernaliv lill del.
Pä 1520 taleL skulle Custav Vasa över till 0vansjö I Kungsgården bodde Ku ngens
fogde, diL skrrlle Guslav Vasa Då åkte han över KungsbergeL och namneL kom då
Del.

tlll
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Så

var

deL historien om den

gamla Husbergsklackcn som växlade namn, och
kallades (ungsberg därlör att en vikingahövding seglat fel, och förlorar. sin
fattning för kurs och iäge. tog berget tiil landsfäste och kom räti..

CtrLD

som sa all på den plals på vettåsen där solen skiner
då solen går upp, skulle sockenborna finna pur guld. Och jusi på den plats där
solen skiner när den går upp har man funnil gu1d. Och aei ståll vara inllll Jäderbergs fäbodar som dessa guldf.v-ndighei.er har gjorts. Det finns eft område som är
inrut.at, ovanför Jäderbergs stuga.
Hon skall även ha sagt att vid Veltåsen skulle det finnas dubblet så mycket koppar
l. Järb.o bodde en lappgumma

som _i Falun.
:

---
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SORJA UNDER KR]GET

När kriget kom 1939 ströps snart införseln av bensin och olja. flnda möj)igheten att
köra bil efter 1940 var att l<öra på gengas, gengaskol eller gengasved. G'DC- (GävleDala- Göteborgs) järnväg då privatäga- nu ingående i SJ, h;d; en stor mängd
bussar s.om.mås!e drivas med gengas. Eli, bolag, Berga inköpsförening bildadäs,
som.sl<ulle
med gargaskol och ved. Bolaget hade ju ingen ägen skog utan
!O19,C.lC
var.hänvisad till att kopa virke Hur bolaget kom att etableia sig- i Saila ar "
obekant men det var nog en lämpJig plats för på svärdsjöböndernas uiikiiten
ovanför Sörja fanns mycket orörd och ogallrad skog, främst beroende på att den
var så svärätkomlig. Det fanns ingen väg'från Dalasidan, överhuvudtaget ingen bro
över-lorrsjöån utan det var att åka AK-vägen tili Kungsberg och därifrän till den
s.k. Sörjakurvan. Berga inköpsförening som 1g4Z döptes om-tjlj Fjrma Levrransformedling med säte i Göteborg började troligen i940 med awerkning ocli då på
Toftaböndernas utskog, där skifte.na_gick från trakten av Sörja och upp mot BåckkJys-uan (pä Kungsbergsmå) Bächr1i--klysnan) och vrdare moi Grytsjön'och
KuJlbergs-. Kasern. DeL ger en ungäarlig bjJd av sträckningen. Boiagel kOpie saledes av.rerkningrätten av stämpJad skog och betalade et[ visst pris per kubikmeler. Okänl hur mycket, men troligen bara några kronor.
En skogsbilväg av låg kvalile' byggdes upp till Bäckklysnan men virker kördes med
häst eftei"basvägar ned tilJ Sörja både vinlrarna l94l och 194? lSörja byggdes en
baracksiad, bestäende av 5-6 baracker att bo i, ungefär Jika många siall'fi»
hästarna. Dessutom anlades en kolugn och ett magasin att förvari kolsäckarna i.
1941 var del gengaskol som lillverkades. Kolningen sköLtes iängre upp i skogarna
av folk från Leksand. liörningen av koisligar-na ned iill Sörja och av all ved sköfies
av elt sLort antal hästkörare. de flesta från Svärdsjö (Toftbyn, Backa. Cråsala bl.a.)
men del kom även körare från Hälsingland. bl.a en famiJj Segerkvlsl från
Landafors, som vinlern l94l/42 deltog med fyra eller 5 häslar HLrggqrna var tiJl
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sior.del.för]agd Lilr den s.k storliojan som rvmde ca sexLon man samr
i etL par
mindra baracker. Huggarna (sriogsarbe[arna) kom från orika prarser. pyra
uainorrmän som kom. hil i aprii lg{0 då [i-skarna invaderade Norge och
iedan blev
k'ar i Sverige med sör]a som bosradsort de första åren. ilrängi kom från södra*
Häisingland, framföralll från Kilaforstrakten från XungsUer!/"aoqar,
däremoI aldrig mer än sex- sju man som högg. Hästkörarnä'var'ännu Iärre,
två- tre slycken. Av huggarna fanns det n.igrisom hade den barack dom för
iillfället bodde i som sin fasta bostad. Näninas kan cunnar Bergsiröm- som var i
60- årsäldern. Han kom med en resväska och en ryggsäck där-hade han aila sina
ti)Jhörigheier. Någon cykeJ.ägde han inte utan gick en dag iveckan tirr fiunjsbei!
och handlade, drygt två mil tur och relur. Åre[därpa. 1942, boddehan ien'
barack söder om Flytjärn pä Backaskogen. där han då hade sin hemvist.

;;;;;i

-

För ati. återvända tili Sörja. "cerLtralorten", byggdes där sommaren 1g41 ett
Tlgsi.! o9! en anläggning för tglerkning av gingasved som då troligen yar mera9tc{rag'a! än gengaskoJ förmodrisen tor ätt oät Är reniigare att ranost<as mli.
1941 anlades en mindre krafi.station i Sörjabäcken. Den blev dock inte så stor att
den kunde_ driva nägon maskin, utan räckte bara för belysning. (olkrossen drevs av
remskiva.från en sågklinga och huggmaskin för tillverkning ai gengasved anskaffades en lokomobil som eldades med ved.
verksamhelen i Sörja var nog som störst 1g42. Då byggdes en telefoledning från
Kungsberg och så tyggde mar den väg som går från §örja förbi Abbortjäni, Andlösen och då slulade vid Bo,sjöån. Hur många som åå arbetade vid sorla ar
svårt atl alqe
Tel troligen ca 50-60 man som mest. Ved, gengasved och käl
kördes med lastbil från Sörja i huvudsak tili Kungsgårdens
rtrn'vägsstation GDG
hade egna iastbilar men även andra äkare anlitadeJ, bl a Nlls per"sson, "TorpNils,,,
som körde med 2-3 lastbilar.
Av "barackstaden" i Sörja finns i dag, 50. år senare, ingenling kvar. Endast en
ruin efter kolugnen vittnar om del som varit.
Något som var utmärkande för åren 1g40-43 var myckel stränga vini,rar, långa
perioder oltast ?0-25 grader ka11t.
Kort finns från baracktiden i Sörja, Joel Järbing skall ha dem.
-..
GROTTOR

Av de Gästrikländska grotlorna är den i Kungsbergel den största Den kallas
Kungsgroltan. men det ibygden vedäitasna namnäl pä den är,,HilJbergs ide.,,.
Tradilionen fo.rmäler nämligen atl en t.iu,r med namnel Hillberg någon "gäng för
länge sedan skulle ha haft gro[lan som sin tillliyktsorl octr oiiirran roietagit
siöldraider i irakten. skallkedjorna slannade alltid framför grottan. men irigen
vågade sig in ideL svarta hålet. Sedan HilJberg varil osynlig 1många år våg-ade
sig en man in dit och dä han kom tillbaka hade han med sig argnigna ben fran
boskap som försvtrnnit. Trots sin storlek är "Hillbergs ide.,,rntelatialt hita för
den med terrängen oliände. och Iikväl kan den knappasL sägas ligga otillgängligt.
Ingången är ca 2 meler bred och dess höjd omkring Z 1/Z melei-Sjäivalroltän
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har en sli)rsla bredd av boliit 5 meler och ett djup av ca 4 meler Flera mer eller
mindre lrånga gångar leder från hLrvLrdgroLtan till smärre rum,och j närheten
finns flera andra grollliknande mindre h.ilor.

TR0LLD0lvl

lnärheten av Botjärn finns en källa som kallas för Ronl<aso-källan. Iden källan
skall en silverkisia vara dold. Varje midsommarnatl klockan tolv lär den komma
upp tiil ytan. För alt man skall få se denna kista får man ini,e praia med någon
utan måsle vara hell tyst vad som än händer. Pratade man då sjönk kistan till
botten igen.
I åsen i Kungsberg finns etl gruvhäl som lär ha kommit till efler att, två bockar
stångades på platsen. Den persotu.som säg detta lrodde alt detta kunde betyda
.att..det.fanns malm där. Därför ffiade man gräva och spränga men nägon malm
'fanri'man ej. Tre gårdar var med idetta: Luntas, Gretas och Jan-01s.
En stor och gjuten järn§Jev hittades när vägen Järbo-Jädraås byggdes i933/1934
vid Kungsfors. Vid vägkorsningen skall en kiok gumma en gång ha boti,. När någon
blivit "fast för otyg" fanns det ingen annan utväg än att besöka den kloka
gumman. För hon kunde ordna så vederbörande blev fri från oiygel. Det tillgick
så att hon smäJte bly blandat med naglar. människohår och en del annat my§liskt.
När blyet var smält tog hon det med den tunga järnsleven och hällde ut det i
närmaste vägkorsning. Och då försvann otygei.
Den mest betrodde av troligubbarna kallades för "Kungshatten". Det namnet hade
han inie fÄtt för att han var den förnämsta i gamet, utan därför ait han en tid
bott på ett ställe, benämnt (ungshatl. Barnen hade dock en annan mening om
namnet, ty han bar alllid en högkullig hatt med slora bräm och hade långt hår,
som från början hade vuxil nedåt, men sbdan vikit sig i en stor båge uppät över
hattbrämet och säkert höll fast hatten,
En gång gav han en ordinalion till en bonde,som sökte honom för att kreaturen var
sjuka. Receplet gick ut på, att bonden skulie fila en mässingskam i två delar och
därefler skulle han en kväll, sedan del andra gårdslolket gält tillsängs, lägga denna
kam4en under sy11en men ovanpå knutstenen ifäjsbyggnaden, men det skulle han
inle:{å tala om Iör någon. Krealden blev så småningom friska men bonden var
inle så säker på att kammen hade halt nåogon verkan. 0m kreaturen var modstulna, det kunde de bli om någon såg pä dem med "onda" ögon, så kunde han
läsa bort modstulenhelen med någol olika ramsor som lex: "Du skall gå å du skall
vandra, du iillhör meg ä inga andrail..
Men Kungshatien var inte bara en trollgubbe, han var även nalurläkare. Han
samlade olika örter och gräs. av vilka han tillredde salvor och drycker. Han hade
förstäs namn på sina mediciner "Nio slagen" var en vanlig medicrn. "lvlix tura
simplex "en annan. "Sju sorter", "Mäskuljom" och "Skedvalien" var också van)iga.
Han hade även salvor. som han trllredde av klövfeLt och färtalg med tillsals av
harhjärtan, björnblod m m Kådplåster dög till myckel Vi har elter honom en
rundvuxen lrädrot, genom vilken han drog barn för tvinsot (engelska sjukan),
och den roten har sälierl varii mycket använd, ty den är alldeles blanknöLt.
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Den anrlra av de ordinarre trollgrrbbarna hette ''Cran-pelle". Han såg mycket
barsli ul. och när han [ittaL i brännvinet cch rnumlal en stund, såg-han upp på
paLienlen och sade
Jaha jag sir nu, alt de har vareL till döklare, och patienlen hajade till och
funderade hur gutiben kunde se deL, varpii gubben lortsatLe:
-Ja si här kan då inl nån dökter hjälpa ini I Du har räka i
Så bör1ade gubben höra sig för.
-Du har väl råka ut för nåslyggtvg? Jag l_vcker jag jussom ser en väg, du går
eflerl Då fick han alliid höra något som personen varit utsalt för, och sedan lade
han ut och fyJJde i lite här och där, så att han fick fram en bild om vad som hade
iniräflat Cenom att, han spände ögonen i pailenten, blev denne llksom hypnoliserad och fick den bestämda uppfattningen, alt gubben hade ialat om, hur alll
hade tilJgått.
0fta gick folk dil för tandvärk och gubben lade då elt av sina tjocka, )ångl ifrån
rena fingrar på den sjuka tandenrsaml läste följande ramsa:
-Jag--smörjer dig med mi'na heligä fiädrar. och itär dig med den helige ande, å du
'ska'stä som Jordans flod'då Jesui l(risius döptes, så stå ska dul.
Till yttermera visso tog han en sudd, som han doppade i en llaska med någon
vätska, och beströk den onda tanden, och hur det nu var sä blev många bra av
den behandlingen. Han botade även kräk och skaffade tillrätta sädani som var
stulet.
Det fanns även folk som sjä1va kunde värna sig för oknytt. Det viktigasie var då,
att om dei kom någon pä besök och kunde misstänkas för något fuffens så måste
man, sä snart personen gått, kasta eld eller glödande kol efter honom ejler henne.
En hök skulle sp:käs upp ovanför stalldörren, om man skulle ha lycka med
hästarna. en kniv måste sättas iväggen ovanför kons huvud, då den skulle kalva.
En kvinna som fött barn, fick inte gå utom dörren utan att ha stål på sig. Sedan
hon varit ti11 kyrkan och tagit in var hon löst från förtrollningen. IIan skulle spotta
då man blev rädd, och om en katt sprang över vägen skulle man också spotta och
säga "Tvi sånt jag råkar". Man skulle spolta på betslet, innan man lade del i
munnen på hästen. På smör och ost skulle man föra kors för trollen. 0m-kor
mjöJkade biod skulle man ta en eldbrand och bära den i en kruka ut ti1l fäjset,
sedan föra den fram och åter under kons buk under del att man mumlade någon
ram,sa. -När mjölken bars in från lä§et måsle den vara täckt med en handduk
ellei-bäras under förklädet.
0m någon log iivet av sig fick han inte bäras ut genom dörren, utan man måste ta
upp golvel och ta ut honom under sy11en. annars gick han igen. Han fick heller
inte läggas i vigd jord utan måste begravas ulanför kyrkogärden.
En annan troilgubbe hette Wilhelm. Han och hans bror hade en smedja vid badplalsen i Boljärn. Som beJöning, när han blev anlitad som trollgubbe ville han ha
en flaska brännvrn. Han tittade genom flaskan och kunde då tala om för personen,
som tappaL bort något, var det fanns.
lYilhelm hade besök ända ifrån ijlockholrn De kom i bil men trodde inle på hans
trolldom. De gjorde narr av honom Men när de skulle sfaria sin bil gick den inte
Då öppnade lYilhelm dörren och undrade varför inLe bilen slartade. lYilhelm fick sin
beLalning, därefter sLart,ade bilen.
En ko hade varit borta i fem dagar. flera bönder var ute oth lelade. Någon kom
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på aLL lYilhelm kanske kunde hjrilpa dem De t.og en flaska brännvin och åkte upp
iill honom. När de kom diL och frågade om han kunde hjälpa till all hjLta kon.
Han svarade atl kon var på väg hem llycket rikligl. när de kom tillbaka mötte de
kon.

Det kom en gammal farbror till lYilhelm och hälsade på, Så skulie han få sova över.
Då blev han visad jn ietl rum där deL hängde en massa ben, vad del var för ben
fick han ej veta, men han fick absolul inte ta på dem.
När farbrorn vaknade på morgonen sade han. jag har aldrig sovtt så gott ihela
milt liv.
Det påstås att en gubbe som heite Ängholm var ute på skidor och tjuvsköt djur.
Han gick genom isen och ingen kunde hitla honom. Då anlitades ltilhelm och han
talade om all han fanns på boi,ten av sjön Holmsjön. Där hittades Ängholm, med
ryggsäck och bössa. En gubbe vid namn Nordkvist har ristat in årtal på en tall,
precis inärheten av sjön Holmsjön bortom Härn.

B1OGRAP MED SÄTE

]

KUNCSBERG

Bröderna Arvid och August Engholm bildade någon gäng före 1g20 Svenska
biografkompaniet med avsrkt alt förevisa film framförallt på landsbygden och- i
mindre samhällen dar ingen fast blogfaf fanns.
På sommaren skedde biografföreställnrngen i tält och på vintern i godiemplarhus,
Folkets Hus ellq i andra lämpliga lokaler.
Augusi,, som senare kallade sig Henning, hade Järna söder om Södertälje som
bostads- och stationeringsort medan Arvid hela tiden fram i,ill sin död 1922 bodde
kvar i Kungsberg. Han köpie efter en tid en mindre lastbil som han använde på
sina turneer. Dessa sträckte sig lrån Närke och Västmanland isöder till Västerbotten inorr, Bergsiagen, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland var mest frekventerat.
Vad den tekniska utrustningen beträffar var den tämligen enkel. Filmerna var
amerikanska med text på svenska. Då det här var före ljudfllmens tid vafdet
givelvis text även på evenlueJla gve_nska filmer som visades.
Eflqldmrad korrespondens visar.att det inle alltid var så lätt atl få ordna
film{örevisning Tillslånd erlordrades tydligen i varje socken som skulle sökas hos
polisen ()andsfiskalen) Tillstånd beviljades nog ,aniigen men sedan gä1lde också
pä vintern atl ordna lämp1ig lokal.
Del var möjligl alt hyra Jokal pä de flesla orter men ibland blev det avs)ag då en
del betraklade film som synd. Efter.Arvid Engholms bortgång 192? drevs tältbiogafen en lid av Johan Jansson (01las or:h [rik Jansson (Lans-Erik) en tid.
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Ji\RBO STEIIHUCC[Rl

att det fanns högvärdig grå granil i()vansjö kronopark trle
områden.som gränsar lill Kungr-berg iJärbo glorde aLt fairikör cärl Nordqvisl
slartade K.ungsbergs Stenhuggeri iJärbo. Han är född iytterbyn iJarbo, och fick
i unga år Jära sig yrkel eflersom hans far hade grovstenshuggeri. Dä högg man
sien till grunder och källarbyggnader. Hans lar smidde hästskor pä vintrarna, och
carl fick börja att h1äipa till i smedjan redan vid fem års älder. i-lan nådde då inte
upp lill pustsi,ången utan måsle ha en pall alt stå på.
UppLäckLen av

Tillverkningen började i mindre skala med tillverkning av gravmonument, men
svällde ut så att man hade sex man sysselsatta vid huggeriet. Material utöver
grågranilen från kronoparken var röd granil som kom från väslkusten och svart
.granit som hämtades från Västervik.
Det fanns saker som var roligare än att stå ismedjan, eiler art arbeta med sten,
o9! _ae] ya1 jakt och fiske, som,hgn ägnade slg åt på fritiden. Redan vid sju års
åldeisköt han sin första..orre på-brrläk en väimorgon. Men eftersom han var
möil?ädd hade han bett sin far att följa med.
Sjuitiotre älgar har han.fällt under-ären, den första när han var fjorton år. Det
var en annandag påsk med hård skare. Att dei int,e var lov)igt läsie man sig inte
så.mycket vid på den tiden. Till Kungsberg flyi,tade Carl Norqvist vid tjugofyra års
ålder och han har alltid lrivals bra, såväl med folket som näturen.
i följande s,lycke som han kallar "Min första orrjakl på spe1,,, berältar han när
han var sju år och gick i skolan.
Det började bli vårkänning i luften för Tiburtiusdagen var nära och dä skall taltrasten vara konsmen till vära trakler. En tidig mo'rgon fick jag höra vår kära
sångare och förstod då att orrarna börjat spe)a. Jag beslöt mig att gå t11l en rnyra
som iåg cirka tvä kilometer frän mitt hem, där jag visste att äet fanns en gamma)
orrkoja, men den var nedrasad. Jag satte upp den igen och tälade densamnia med
granris. Ett stort fäng med ris bröt jag, som jag skuile sitta på. Det var ännu
mörkt nästa. morgon när vi gick åstad. Jag ville att far skujle följa med, för jag
var mörkrädd. Det var disigt och tunga moln hängde iluften, så det varlra' spelväder Vi kröp in i vär koja och gjorde det så bekvämt som möjligi föi oss.
Det gick en god stund. men så plötsligt fick vi höra susningar ilufien, och en orre
slå1;ig ned strax intill kojan. De.!iar så nära så vi tordeiknappt andas, men så
får vi höra vtterltgare susningarach flera orrar kommer och släi sig ned lite
längre bort och vill vara med i spelfröjden. Då blev en orre svartsjuli och sprang
dem tilimötes. Han blåste sitt tjosit nägra gånger, vände sin vita )yra ivädiet o-ch
började siti vänskapsfulla kutlerspel. Då slack jag försiktlgt ut min Iiila bössa och
try.ckle av Sl<ottet gick och orren sjönk med livlös. De antlra orrarna flög upp i
tallarna däromkring och satte srg och började att öknamna pä siit spräk-(kie-kukäm, kro-liu-käm). Del var Carl Norqvisls tidigaste minne fiån sin barndomsiid ..
Som jägare och med denna orrjakt försvann hans mörkerrädsla för allLjd.
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I(I] NCS['ORSJ I/ISSIONSH US

Kungslors missionshus byggdes lBBZ och användes första gängen virl årels
midsommarmöte. Ett kolhus inköples och revs ner och frakLades till byggplatsen.
De första åren faltades bäde bänkar och eldstad.
1913 byggdes deL ul. med kök och en mindre sal och värmesystemet ändrades.
Under midsommarhelgen var del stormöten på den vackra platsen. Ilånga ungdomar hade sin samJingsplats vid missionshuset.
Där var föreläsninar och bto visades. Någon har berättal att där såg han sin
första mörkhyade man.
Fredag ju) var det tradition all man ifrän Järbo skulle åka med häsl och släde
liJl Kungsbergs Mrssionshus.

vU\lnennDe
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En siuga från gamla bru,ket som tj{nstgjorde som sommarstuga hos Forsling i
Kungsfors. fanns en klocka pä gave)n, som under brukets tid ringde morgon och
kväll. Då kunde de som arbelade på bruket veta när arbetei började och när det
var slut för dagen. Klockan finns nu på hembygdsgården, enl. Forsling.
Kungsfors Herrgård byggdes 1865, Den var föryaltarbostad under brukets tid. .
Bruksförvaltare var Julius Hedberg, han var kvar på herrgärden fram till sin död.
Konslnär Erik Hedberg föddes på herrgården 1886.
Herrgården stod,som några år 1920 drevs ett skyddshem för ovarliga pojkar.
Denna verksamhet drevs i 5 år. Det var meningen att landstinget skulle överta
herrgården men det blev ingen affär. 1923 köpte bröderna Lindlors det.
Landstinget hyrde herrgården, de drev dispensärbarnhem under sommarmånaderna. 1926 köpte Ovansjö-Storviks majb)ommeförening del. I'rån 1929 var det
barnhem årel om. I 18 år drevs det. (Under den tiden köptes mjölk frän I'orslings).
1948 återupptog 0vansjö-Siorviks majblommeförentng barnkoloni om sommrarna.
Herrgården stod åler tom. 1963 köple Järbo kommun det. Herrgården ruSlades upp.
Den hyrdes ul till fester och bröllop. Därefter har den arrenderats ut till
pensiotatr-örelser. De som driver- herrgården nu är ägare till den.

Vintirtid'vid Ankdammen iKungfori gjordes en enkel fördämning, sä valtnet steg
och frös till is. [n fin isbana b]ev till, där åktes skridskor och speJades bandy.
Sommarlid var där en myckel fin damm. Ilyckel fåglar lanns där (ankor). Ankorna
serverades tlll middagar på herrgärden. Därav kom namnet Ankdammen. Nu har
myckel av den fina dammen väx[ igen. ]långa önskar att där skall bli en fin damm
med myckel fåglar i rgen
En badpaviljong fanns ocksä vid Ankdammen
Vid Spellas fanns en stickmaskin. Det, var Spelimor som stic]iade strumpor. Hon
sLrckade mycket slrumpskaft och fötLerna siickades sedan för hand Del fanns även
en baksluga där. Dä gjordes degen i ordning en dag före, sedan var de vid baks[ugan och bakade dagen eiler.
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Broar

sloppbron byggdes någon gång på rB00-talet. Den harie betydeJse för den då bofasta befolkningen. Sedan har som ma rs lLrgeägarna använt bion och dessutom
domänverket och andra fastighe[sägare för virkesiransporter Domänverkei har
också underhållit den en tid. Ibörjan på lg50-taiel kunde man köra med bil över
bron.

Kraftbolagel annonserade efter någon som var intresserad av att underhålla bron,
men ingel inlresse vjsades.
Ett tag kostade Järbo (ommun på underhållet av bron. ivfan tyckte att det ändock
fanns en väg förbi Småiäbodarna.
Eskilsbron revs 1962. Eskilsbron var en mvcket gamma) bro. Den hade fått sitt
.namn efter en finne, nskil Urbaksson iLenåsen.
Eskil kunde man inle )ita på riktigi i.y han hade i Finland inte siällt sig på
sida mot fogden Hanikunde inte vara kvar i Finland utan to[ iig ör..
!.9.1{ernas
i.ill.sverig.e och skulle uppsöka sifra landsmän iKungsberg och Botjärn,ilen'dä. bl.,
han'ej rälkommen. Så när han skulle tillbaka och över Jädraän hade vattnet stigit
och han kunde inte ta §ig över vadarslället. Han fällde ett par tallar som fick
tjänstgöra
b1o, Fami]ien stannade där och bodde i en jordkoja innan de begav
Jom
sig tiJl Lenåsen.Och där blev han en av de förmögnaste finnarna itrakten.
Det vållade starka protester när bron skulle rivas. Några var villiga att satsa bäde
virke och arbetskraft för att få behälia bron. 0m ekonomin ej räckt till att r-usta
den kunde man tänka sig en bro för gång och cykelstig. Den iisia önskan var att
ålminstone få en spång över än till glädje för spori,fiskarna. på många ställen
bygger man broar för turisterna men här l"aserar man dem, tyckte någon.
Godt

emfjargården

Invigdes 1893. Ifed åren minskades intreSset för logen och det blev svårl att
finansiera lokaien. 1906 såldes huset till en snickare som sedan byggde på en
våning. I botienvåningen var det snickeriverkstad och i överväningen hyrde han ut
till danslokal.
lfler några år såldes byggnaden D-en köptes av en politisk förening. Del gick inget
vidaiäi därefter köpte godtempla.lnätillbaka huset. Den hyrdes ut iiJl fam-iljefestler
ocli:vissa affärer hyrde lokalen.l ',
En biograf fanns där.
På den tiden det var slumfilm då var del en man som saft där och spelade på etl

pran0.

Och så ordnades julfester med dans:kring granen.
1962 revs godlemplarhuset.
Codtemplarna köpte elt gammall hus som tidigare varit cafe. och pensiona

L.

2t

JULCRANEN

Julgranen började användas omkring 1865 iJarbo [{an lror att det var på Kungsfors herrgärd som. den infördes. Åven utomhLrs lanns lulgran. Man kvistade av
granbuske så att del endast blev en ruska kvar i [oppen. Dessa så ka]lade
"julluppar" satles ut pä gödselhögen Den seden levde kvar vid somliga gärdar i
Järbo långl in på 1900-ialel.

å

GAMTIALT IPEDEM]SJUKHUS

vid s[ubbacka fanns elt epedemisjukhus på 1880-ialet. Det var schar]akansfeber
som spred sig oroväckande på den tiden. Sjukhuset användes lill början pä 1900talet.'Det byggdes ett nytt epidemisjukhus i Storvik på 1912 och det hörde Järbo
.til1,.l{ensjukstugan i Stubbacka ilod i beredskap under första världskriget. 1936
såldes husel.

Det äldsta beviset ali byborna kunde läsa är från ett hemförhörsprotokoll irån
1690-talei. Av 69 personer iXungsberg och Botjärn kunde 26 läsa ibok.
Hustrun Margareta Larsdotter vid Hindrikas, kunde läsa t.o.m på finska, men
hennes make Hindrik kunde ej läsa alls. Vem som lärde Kungsbergsborna läsa på
den tiden är okänt.
Den först kända person som bedrivit skolverksamhet i byarna hette Erik Larsson,
född 1774 vid Hindrikas. I husförhörsbokön står det atl han varit barnalärare
iS

ll-20.

Efter Erik Larsson var "Gret-Moster", Greta Jäderström lärare på 1820/30-taiet.
Hon hö1l till i en liten stuga i Kungsberg som sedan blev att heta Gretas. ?å
somrarna vallade "Gret-Moster" byns får, trots att hon gick med kryckor. Efter
henaB yar Jöns Hansson, född 179-9 ,en förfader till Hans-Jöns gården, lärare till
ca i845. }lan flyttade me)lan går6fna med sin verksamhet. 1845 till 184? var
Mats Lek lärare, och elterträddes av fd soldat Per Berg, fodd lB02 Per Berg var
den förste läraren i den färdigbyggda skolan i Boljärn 1864. Han överlämnade
Iärarsysslan 186? till Anders Backman, som var lärare 186?-6g, sedan fö)jer iärar-

Lovisa Thorsell, från Sala
Hanna Ekvall. från Stockholm
lvlamsell Byslröm, från Bergsjö
Per Gusr.rl Florell, irån Hjulsjö
Rrrlh Lindholm

1869- 1B?3
18"/3-t875
1A7i-1876
1476- 19A7
i907-192t

Certrud Eriksson

t917

[sler

1924-1921

NejberL

-

1920

25

Hanna Ves l.e rlu nd
John Andersson
Signe Andersson
Torborg Zakrisson

l9:11927-

r920-

1954

1951-

,lr

i

1862 besiämde byborna alt de skulle b1'gga elt skolhus på storsveden Botjärn. Derna byggnad var stora salen samt köket och kammaren ilägenhelen.
Bygget bJev färdigt 1864 Arbetel och kostnaden fördelades så alt heämans_
ägarna siod lör 213 och uthedes, (mindre gårdar) . rör r/3. (ostnaden var 516
kronor. salsrummet och farstun ilägenheten blev tillbyggda senare. Tamburen
och sl<ollarstun tiJ)byggdes 1936. På r880-ialet byggdei
s]öjdJokal, men den
förstördes genom en eldsvåda den z juii 192g. Barnen fick gä ien t)iJfällig skola
xungsfors i ett liiet rum hos Hillströms. Året därefter undervisades barnå i en
slöjdsa) i Kungsfors, Skolan byggdes upp på den gamia grunden.
År 18?6 övertogs skolhuset av kqmmunen. I börjin uu ig00-tulrt var dei förslag
om-aJt det skulle byggas. en folkslola vid nuvarände f.d. affären, men av detta
blev'int€t. I stället hyrdes bönhustt år iglz som folkskora. 1936 sammanslogs
skolrotama Kungsberg och Kungsfors så att småskolan blev ) Botjärn och foikskolan i Kungsfors.
Barnen som var på barnhemmet fick gä i byns skola.

ä

Bygdegården i Ytterbyn har det varit skola. Omkring 1914 byggdes skolan uL
med ett i,iil klassrum. Skolan är byggd 18?9.
I dag utnyttjas skolan till bl.a dagis, privata tiilstälJningar. Dei har även varit
bingo, auktionei.och gymping därl

I

GAMLA FÄBODAR

Vid Jokkara frnns tre gamla fäbodar kvar. Henrikssons, Täcktas och Johan
Herrikssons är byggd på 1885 Där finns också en jäfiestor sten.
Vid Björnbacken, 7 km väster från. Kungsberget fjnns en jältegammal fäbod.
Fäbodsvisielsen upphörde 1910 vid 8jörnbackln.
En gammal fäbod finns intili Kungsfors Herrgård. Den byggdes av finnarna för 300
år sedan, uppe iBotjärn. Lindfor§köpte den sedan och'f-lyitade ned den till
Krrno<fnrs

Norrby var ett fäbodställe till bönderna i Ytterbyn.
De inflyttade till Norrby 1BB0 Det var strävsamma tider för atl odra upp äkerjord.
Hårl arbete och folket Ievde myckeI iattigt. Från nära anhöriga i lmeil[a
skrckades dollar hem.
1916 var del en stor vårflod, den störsla i mannaminne. Då kunde de ro från
Norrby till Kungsfors Den 5 februari 1919 blev det elektriskt ljus iNorrby.
På 19.30-lalel kom det, lattare tiil byn och bosatte sig där. De ]evde på förtenning
och klockförsäljning De satI upp etl täit vid Björkvalle:n där de hade tro]lkonster
och eldslukning.

26

1932 fick de äldre pension. De kunde finnas tre äldre ietL hem. då blev ekonomin
genasi bälLre. EfLer stormfällningen 193? skapades arbeLstillfällen.
IlyckeL AK-arbeLare kom till byn.
Sommartid var det mycket folk som flyttade till småfäbodarna. Även några famirjer
från Sandviken h1,rde där. De cyklade lill sina arbeten iSandvjken.
Ungdomarna samlades ofta där, de speiade boll m.m. En far iill llickorna ville aI
de inle skulle vara ute sä sent, han lyckle all de skulle hem och Jägga sig. Han sa
alt Io skulle komma och ta dem. En kväll hördes eli väldigl ljud. Ungdomarna fick
bråltom på sina cyklar och en dei sprang hem. Alla tänkte på alt Jo skulle komma
efter dem. Sen lick de höra all det var en ifrån Sandviken som övade oä sin
trumpet. (Ungdomarna visste inte vad ett lo var för nägoL)

TUR]STHETl

1;

Fru Airia Norman öppnad'e elt iuiisthem, "Kungsfors Turisthem", med mat och
logi. Hon hade öppet äret om. Xtt tjugotal rum fanns där. Turisthemmet. brann ned
1vod.

TALLBO

Byggnaden

var ftån början en arbetsbostad vid Xungsfors bruk.

(Da järnhanteringen

blomstrade).
Ecke Hedbergs namn, var känt även utanför våri lands gränser. Till hans hem kom
konstnärsvänner från när och fjärran. Tallbo är en stolt byggnad, som minner om
en storhelstid när l(ungsfors bruk yar i full gång och konstnären Ecke Hedberg,
var i sin krafts dagar. Flera famlljer bodde där, och i ett större rum som sedan
blev atelje samlades de tjll dans på lördagskväJiarna. Konstnär Hedberg köpie
fastigheien 1900 och samtidigt blev den reparerad och ombyggd efter ritiiingar av
hono.m själv. 1906 byggdes övre våningen pä. Konstnär E. Hedberg levde under
liden24/51868- 15/10 1959. Hqnrar alltså 91 år vid sin bortgång.
Tall§o ägs numera av en dotleråösatt i Stockholm, som då och då besöker sitt
föräldrahem.

KYRI(T{ARSCHEN

(yrkmarschen lil) Ovansjö, fick en hel bygd pä fötlerna, 157 personer. Kyrkmarschen frän Botjärn, till Ovansjö kyrka blev en folkvandring, de gick över
Slyggbergel, Skorvbergel, Långbodarna, en slräcka på-23 km. ivlånga hejade på
delLagarna efter lärdsträckan. Vid framkomsten till Kungsgården, och Ovansjö
kyrka, var flera undra personer samlade för atl hälsa välkommen
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Rektor Joei Järbing och na Lu rs kyddsfören ingens Järboavdelning tog iniiiaLivet
och organrserade marschen som ett led i Järbo kommun och järbo kyrkas 100års.jubi)eum. Några minuter över halv fem startade den slora lruppen från skoian
i Botjärn, och var.framme i Ovansjö strax efler tio. I 0vansjö kyrka hälsade
komminisier Sunnerman de långvandrarna med orden. Till vänner och grannar
från Järbo. som gått i fädrens spår till del tempel som er församling en gång i
tiden också kallade sitt, hälsar vi er hjärt)igi välkomna Efler högmässan bjöd
0vansjö församlng pä samkväm med kyrkkaffe.

KYRK],IUREN

lnnan Järbo fick egen kyrka fick Kungsbergsborna gå över skogarna till 0vansjö
kyrka. Det gick bra på somrarnahen vintrarna var besvärliga eftersom det,
endast fanns klövjesi.igar.. . .
(yrk§tigen gick snett över Kungsber§ei förbi sjön Härn och mellan Styggberget
och Skorvberget förbi Hälstens fäbodar, Långbodarna och Alsjön ner till Norrberg.
Kyrkmuren i Kungsberg har enligt berättelser använts till att förvara de döda i tills
det biev lämpligt före att frakta liken till 0vansjö med häst.

]SBANOR

:

194? började Rune Bäckvall med flera, att göra i ordning för en ishockybana i
centrum, vid l.J grusgrop i Järbo. Tidigare har det spelats hocky på Seedammen.
Första året hämtades vatt,en i stora karsom sedan hinkades ut. I början pä 1950talet djupborrades det efter vatten. Det byggdes en lokaj för bastu och omklädning, I bottenvåningen ett klubbrum. Där spelades mänga ishockymatcher och
isdansuppvisning. I början på 1950-lalet gjordes en motorcrossbana i grusgropen.
Där var under nägra år motortävlingar.
Därefter gjordes en motorcrossbarE-vid Eskilsdalen i I{ungsfors.

;
VARGAV]NTER 1 JÄRBO 1915

Vilkei resullerade ien exlrem vårflod Förödenheten blev omfaltande med så
gott som alla broar bortspolade samt stora .markområden satta under vatlen.
]r{allers kulle var som en liten ö omflulen av vatlen. lllan kunde med bål ro
från Dahls bakom lappkä)ian och ned i,rl1 gam)a kommunalkontoret i Kyrkbyn.
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DANSBANOP

IKungsbergs by fanns en dansbana som kallades för "Glidalätl,'.
1924 byggdes facks danspaviljong. l(onrad Fack var Järbos nöjespappa på
30-talei. Där dansades det tjil mindre orkestrar Det kunde vara några musikanter men med etl dragspei i högsätet. itlen publiken var väldigl noga med att det
skulle vara eil bra uppträdande. Ofia var del cirkusariister och lurnerande
leaiersällskap med lustspel. Publiksiffrorna var omkring 800 personer. under r938
provade idrot.tsföreningen på alt ordna dansaft,nar. Även dans på söndagseftermiddagarna ordnades.
Vid Hålidammen fanns en dansbana med servering.
Siubbacka var en festplats med dansbana och en plan för bollspel. Även en skjutbana fjnns där. I Norrby fanns dansbana och en kiosk (l(urt Berglund), platsen

helte Tallbacka.
Även en dansbana fanns i Eskilsåäen.
På F940'.talei ordnade Järbo lF dans pä idrottsplatsen. (gamla idrottsplatsen). Det
första året lånades dansbana från Ockelbo Krogen. Men sedan skkulle det byggas en
egen, men ekonomjn vaf usel. Virket fick föreningen köpa hos Errk Janssons såg för
1.300 kronor, och det skulle delas upp på tvä år. Sedan byggdes en egen dansbana
med scen. Men danserna gick sä bra att lånet betalades av efler första året. För
att få life belysning där ordnades det med skarvsladdar från kommunalhusei,-med
små lampor i björkarna som lyste upp lite.
När Norrby var fäbodar (Norriäbodarna), samlades mycket folk i byn under
sommarer, och elter mänga arbetsamma dagar ville man även roa sig lite.
Det fanns en öppen plats bakom Kungsberget i närheten av sjön Härn. där man
dansade pä heden. Den platsen kallades för Dansarheden. (Dei var även en dansplats för vättar och troll.)

Våren 1929 kom en Lindström frå,n floljdensgruvor tiJl Vettåsen för att leta koppar,
(en SJa§ruteman), Per-Erik Jäderåerg. Johan [riksson "Per-Jacks", var de
personer som startade delLa.
Cirka femton gruvhål finns del där, etl fåtal finns det räcke runL, de flesla är
öppna. 6000 kronor lånade dessa herrar, senare på hösten lg2g gick det i konkurs
för dem. och blev avslutal hell och "hållel.
Det som händer idag är all personei är där och knackar lite istenar som deilagare i minera)jaltten bl.a. Vissa intressanta fynd har gjorts och undersökts.
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JÄTTAR

Det påslods atl del har funniis jäi.tar. en i Kungsberget, och en j Vettåsen. De
kunde inte komma överens, om gränsen mellan sina marker. så de beslöt ail gräva
ell dike som skulle bli rågång. De grävde varannan naLl och för alt utvidga sill
område grävde (ungsbergsjätten så längt norrut han kunde, och Vettäsjätten tvärt
om. Det blev Ljllån. Det påstods att jättarna blev störda av kyrkklockornas klang
från Ovansjö kyrka. När Kungsbergsjälten skulle kasla pä kyrkan i 0vansjö kom den
)nle Jängre än till Norrby. Den stenen kallas för "Korvslenen". En sien tappade
jätten och den ål motsatta håll landade i Jokkara. Dit hade jätten varit och där
finns avtryck av hans stora fot ien sten. Rullstensäsen meJIan Kungsfors och iärbo
var elf yerk av jäitarnas arbete. [n jätlegumma hade fylli en stor säck med grus
bch sand och med den pä ryggen gav hon sig iväg för att. fylla Slorsjön. Men det
gick häl på säcken och innehållet började rinna ut allt eftersom hon gick. Så
bildades Getabacken och he)a vä$en mot 0vansjö rann sanden ut och Smalåsen kom
lill.fid-Järbo blev håiet iå stortatt säcken tömdes på sitt innehål). Dä fick vi
Norrhed. När jätten kom fram till Storsjön var sanden utrunnen och därför är alltjäml Storsjön en sjö. Vid Nikkosora,ii fäbod, väsier om Kungsberg, finns en sten
med avtryck av en stor fot.

.:

AK.VÄGEN
:

1928-29 började'AK-vägen ati byggas. Det rådde stor arbetslöshet och folk från
hela Sverige sökte sig hit för alt fä jobb som AK-arbetare.
Skogen awerkades och grävningen utfördes mestadels för hand. Enda hjälpmedel
som fanns var hästar. FylJningen ralladdo ut med kärror som hade järnhjul.
Av arbetarna bodde en del nere ibyn och en del ibaracker uppe på skogen.
Många av dessa arbeLare blev kvar och bildade fami)j.

CAM}fAL ]/]NTERVÄC

]

TINNÄS N0P,!At\lå
--i,

Den sträckles från Lenåsen ner över Rödtjärn, Djuptjärn, Hälldammen ner till
sägverken iJärbo. Dei fanns även en vinterväg från Vettåshållet. Den gick förbi
Pallamur och även Hålldammen. Många gänger var det 8-10 hästar ikaravanerna.
isJutel på 3O-talet belalades det 6-'öre per kmZ vid körning med häst. Vid
huggning betalades 23 öre resei (t m nagt) En man hann med 14-15 res på en
dag

30

C

RUSTAC

De började La grus vid Norrhed på 1930-taiet. Då arrenderades marken av P E
Persson i tlnnäs. 194?-46 arrenderades marken av Fahiström & Co, Cävle. 1946
köptes grustaget, det första årel skoliades lastbilarna för hand Det trllverkades
en laslmaskin. Det var myckei vägbyggen i traklen där deI ieverarades sand li]1.
Efter övertagandet öppnades en grustäkl även iXungsfors. Där lanns också ett
sorteringsverk. Ägaren hade vid sin fastighel en bensinmack.

TJÄRBRÄNNINCEN

I

JÄRB0, en

bortglömd industri

En hemindustri som alldeles har upphört, är tjärbränningen.
I Järbo fanns för 60-70 år sedan',*jär,daJar i gång på mänga ställen. Man kan träffa
på i(tnrasade sådana gropar med väl bevarade vallar. De var alltid placerade i en
backslultning, eftersom -rännan i botten måste luta mot tappstället. Endast några
meter från hembygdsföreningens tomt, Iigger en dylik gamma) tjärdal.
Lämligaste årstiden för bränningen var i början av juni. Då var det ljusa näiter och
ringa nederbörd. lv[an vi]le nämligen helst undvika regn. Tjäran blev inte sä bra om
det regnade under bränningen.
Tjäran brändes i Kungsfors, innan någon väg fanns dit. Vid transporterna klövjade
man på hästryggen, en halv tunna på var sida. Tjäran användes också av skomakare lill all lioka bäck av.
Vid Storsjön på Svärdsjöskogen fanns en tjärfabrik på 1930-taiet. 1936/1937
byggde samma ägare, Ilagnus Jonsson, en tjärfabrik i Kungsberg.
Stubbar för t1ärtillverknigen köptes från Svärdsjöskogen och dels från
Ivantjärnsfabriken. I början kiövs stubbaina för hand med yxa, slägga och järnkilar.
En stor klyvmaskin inköptes, som ledigt, klöv sönder de grova och sega stubbarna.
Tjäran fraktades på lastbil till Stockholm, resan dit tog en hel dag. Samma ägare
byggde ocksä en kolugn i närheten av tjäriabriken. Normalt iog det fyra {ygn för
själva kolningen. Därefter skulle kolen kallna. Enbart löwed användes tiJl gengaskol.
För icrossning och rensning av kolen hade ägaren sjä1v tillverkat en anordning.
Det--fulggdes också en kraftstatioa där. 1941 såldes fabriken och den nye ägaren
bygsde ut både fabrik och kraftstation. Ell torkrum gjordes i ordning för torkning
av tjärveden.

JÄDRAÅN

Jädraån har tidigare använts som floltled. Rämbyggare kom till på 1800-talet.
1886 började de bygga floltrånna iKungsbergs Lillån. Toftbyns och Backbergs
skogsavverkningar såldes tjllbermans bolag i Kungsgården Flotlningen av timmer
och massaved börlade lBB7. Från Sörjadammen i Lillån byggdess f)oltningsrännan
Örasdammen, Nikkosoravidammen, Jokkaradammen. Smeddammen, §tugdammen,
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S.igdammen och Andersdammen. Vidare vid Frnnäsdammen iJädraån
illefabrrksdammen, sågdammen i Kvarnåker. lg15 upphörde floLlningen frän sörja
tili }'rol<bron J Kungsberg Därefter kördes timret iili 'Krokbron och fioLlades i
hungsbergs Lillån-Jädraån lill sågarna i Järbo Floltningen efter Jädraån upphörde

i mitlen av 1920-lalet, när lastbilarna började frakta vrrket efLer landsvägarna.

KOR

Nä-sian alla ibyarna runtomkring här hade några kor. Då gjorde de ost och smör
och de som hade många djur kunde sälja varor. De kunde åka lill Sandviken med
häst där de hade några kunder eller sälja till någon affär, Även mjölken kunde de
skicka till mejeriel med ett, särskilt mjölktåg som gick på mornarna lill storvik.
Då iiik mjölken fraktas till statio'pen först. Det var före mjölkbilens tid.
Sonuirar.ijd släpples korna på skdgen för bete. Lika var dei på alla ställen. Då
stängde man med grindar så att korna jnie skulle komma ner ibyarna. även
hästar gick på skogen. Pä eftermrddagen öppnades grindarna och oliasi var korna
där. När hösten kom kunde det vara besvärligt att få hem djuren, för då var dei
mycket svamp i skogen. Då kunde de få leta efter djuren. När de gick med korna
på söndagarna klädde man sig söndagsfin och även hatten skulle vara på.
De som hade fäbodstugor flyttade med sina djur på våren. Då rastades iaitkanan
med alla grejor de skulle ha med sig tiJl fäbodarna och sedan gtck någon med
korna dit efter iägen. Några som var bosai,ta iJärbo skulle tilfsmafäiodarna,
Björkmuren, Hålldammen m.m. Många cyklade eller gick meJlan hemmei och
fäbodarna då de skulle ta mjölkflaskor med sig. De som var vid Håildammen rodde
över sjön när de skulle hem.På fäbodarna var djuren ända tills hösten kom.

LAPPN]NNA
ko.m en lappkvinna från Ovansjö, med några barn. Hon viJle ha nägonstans att
bo ilver natten. vid xädlallet bleghnn nekad. Då sa kvinnan, här skall det brinna
tvägånger. Och det har det gjort-Vid Djupdal bJev hon ocksä nekad, då sa hon:
Här ska inte finnas så mycke[ mark som etl potatisiand.
Vid Rävbergel blev del också nej, då sa hon: här skall del bli ett riktigt samhäJ1e,
och del blev del.
Vid Norrbro och Åsen fick hon också nej. Hon sa: här skall dei lysa som e)d,
kraflledningen blev byggd där Slutligen kom hon till Kungsberg, och blev nekad,
då sa hon. här ska fem generaltoner dö, med kläderna på. Det har det också gjort,
i bilolycka, vid arbele i skogen och andra arbeten Vid nästa försök fick hon oih
barnen plats över na tten.

!et
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CAl,{I"A INDUSTRI[R

In

gammal Järbo indusLri nedlagd.
Stolar pä 1öpande-band. 100 slycken-dagskapacilet. Järbo stol-och-möbelfabrik,
grundades 1902.0mkring 100 prnnstolar per dag i,illverkade de. Del tillverkades
även pianobänkar, orgelstolar. skrivstolar, radiobord och irappiaburelter.
Redan 1902 kom.dess grundare A. Blomberg från Smärand orh rlog sig ned iJärbo,
Han började med stolfabriken i Kvarnåker Byggnaden brann ned 1g0zl Då startades på nylt i en gammal magasinbyggnad i staironssamhället. 1939 ombildades
firman till aktiebolag. Den lilla Järboindustrin hade stor kapacitet, och när
efterfrägan var som störst, tillverkade man 100 stoJar per dag.

J.ARBOS NYA MTKAN]SKA VERKSTAD];

-

"rl

.-'--.

l9+5bOi1aae Erik Johansson med sjn verkstad. Hans sysslade mycket med
reparationer och tillverkade hjälpm0del till ortens företagare. Tiilsammans med
bagare H_edman i bygden kom Johansson pä ide.n att tillvirka en pepparkaksmaskin. En provmaskin tillverkades och bagaren fick prova sig franr, iitt en effektiv
maskin. Även marängmaskiner tillverkades. Men sedan övergici han att endasi
tillverka pepparkaksmaskiner. På en plät gick det 53 kakor-g plåtar i minuten: I
timme 2.544 stycken 8 timmar 20.352 kakor.
Maskinerna såldes över hela landet, även till Finland, Norge och Amerika. 19?g
lillverkades den §ista maskinen.

JÄDERBERGS SN]CKERlEABRIK

Jäderbergs snickerifabrik startade 1922. De anställda varierade melian 4=5 stycken.
De tillverkade fönsler, dörrar och trappor. Pä vintrarna gjorrles också furumöbler.
under.trigsåren.tillverkades ingel Därefter var det myck-ät arbele åt pressbyrän,
stor.rme.1ill kiosken tillverkades-Erra-n 1952 var der mist köksinredningar tgoo-za
var det.trappor. När del gällde sforre leveranser samarbelade Jäderbeig ofta med
Algot Edströms snickerifabrik. Den började 1935, där var lvå personer
§sselsatia
med koksinredningar och trappor. Den firman upphörde 1977. Jäderbergi firma

finns forllarande

kva r.
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Ji\RB0 KAROSSIRIIABRI

K

[abriken byggdes 1931 men företageI ombildades 1g3B och drevs av fem ,.1ä rbobor.
Tidigare var del tjugoen arbetare vid förelaget, men senare blev de[ svärigheier i
driften varför de anställdas antal blev tolv.
De tillverkade allL inom branschen, såsom bussar, brandbilar, ambulansvagnar,
skåpvagnar, flytlbussar, likvagnar och även droskbrlar.

GA]IILA KOMIIUNALHUSET

'Dei byggdes 1880 av Templarorden i Järbo. Eiter
rösirättsreformen pä 1920-talel
blev det vallokal. Det fanns en barnmorska boende där för utryckning.
Dei §amla huset, användes till srtåskola en tid. Därefter var dei komäunalsal fram
til]l:939;.9ä del nya kommunalhuiet byggdes. En tid på 1940-talet användes del
åter i;om skolsal. Huset.revs lg84 i samband med ati området ska detallfkneras.

ÅLDERDOVSF] qV VF.T

Under senare delen åv 1800-talei inrymdes de fafiiga i någon ödelagd stuga, sk
faitigsi.uga, där!e gamla orkeslösa och många gånger även barn fick tillbiinga
sina uppväxtär bland de som genom åider och sjukdom vandrade på sitt ytteista.
Dessa inrättningar förestods av någon av de gamla som hade nägrä kraftår kvar att
stå för mathållningen. Renhållningen sköttes naturliglvis av fattighjonen själva.
rörsta faltigstugan iåg på xulgatan. I början av 1900-taret byggdii vårt nuvarande
älderdomshem, stort och välordnat efter dåtida fordringar oc)i godkändes då för 16
vårdtagare. Hemmet beräknades inhysa 2 a. 3 vårdtagaie i varjJ rum.
Det var en si,äderska som skötte om städningen på de större lökalerna iåyn. I
bland hade hon en lill hjäip. Till pingst skulle kyrkan knäskuras och alla bänkar
skulle.göras rena, Då hämtades yatlen frän gamla kyrkskolan i hjnkar.
-.JÄRBO JARNVAGSSTAT]ON

1874 byggdes Järbo Järnvägsslalion.Oå var det nymodigi med tåg.0ch staljoner
blev en samlngsplats för ortsbefolkningen. Ända in pa tsso-tale[ innan det fanns
så många bi)ar gick o rLsbefolkn ingen till stationen när tågen kom och gick. De
ungdomar som fortsatte sin skolgång åkle med mjölktågel lill Slorvik.
1968 stannade det sisi.a tågel i Järbo. i982 revs statronshusel.

BUSSTRAI]K

]

JÄRBO

Englund. en man från Järbo var med och stariade Busstrafik jJärbo. Han var ocksä
med all bygga upp karosserifabriken. De tillverkade bussar m.m. där, detta var på
1920-talel. Sundberg hette en man frän Jäderfors, som hade en Jastbi). Mången
kväll körde han arbetare lill Järnverket i Sandviken. Han hade byggt en kur som
han slällde på fiaket på lastbilen med siolar och bänkar. På dagarna körde han
gods m.m. med laslbilen. Han hade senare även Taxi iJäderfors.

BILTN

Den första btlen kom till Järbo 1908. DeL var länsman Belin som ägde den. Den
skramlade och gick skapJigt efter:jämn väg, då fick även fjärsman åka, men när
de kdm,.tjll en lii,en motbacke, ficl< han hoppa av och skjuia på. Ijersman var
tjock och pustig, sä han tröttnade-efter första resan. Men han hade en son som
fick följa med i ställei. Rätt ofia hände det att de lick lämna bilen och gä.
Fjersman sa, att det hade kommit skräp i "karbaratorn" och då hjälpte det inte
ens att ge bilen en kallsup. 1912 kom en man hem ifrån Amerika. Han hade en bil
med sig, och den gick i bäde med-och
_
-

motlut

GIGANTlCEN

De försi.a experimenien till den nya lastmaskinen började i miiten på 1947.
Maskinen är byggd på den världsbekantä.Ford-Major traktorn. De var svindlande
summor som lades ned på experimenien. Den första maskinen hade ett mycket
enkelt utförande och hade lasi.skopan monterad fram. Detta hade sina nackdelar,
bl. a blev maskinen myckei svärkörd och siklen dålig. Sedan man ändrafpå
konstruktionen och placerat skopan bak, hade man vunnit melodin, den nya
univeisalmaskinen var etl faklum. Iorfrägningar kom från Danmark, Finland och
Tje{oslovakien. Priset var 22.80G kionor.

TELEFON EN

1931 fanns 75-80 abonnenter iJärbo. 20 år senare var del ca 400 som hade
telefon. I mjilen av 1920-ialet iillkom Kungsfors växelstation, som 1936
aulomailserades, (alltjärns växelstation 193? och Svarirönningens pä 1940-talel,
denna slalion automaliserades direki. vid siarten. Nalljänst har varii ordnad sedan
milten av 1930-talet iJärbo. Uiom de 400 abbonnenterna lanns vid Kungsfors
automatväxel 85, vid Svarirönningens aulomatväxel 40 och vid Kalltjärns telefonväxel 25. Tillsammans blev del 550 telefona bbonnenter. Det blev ca en telefon per
f

emLe

rn nevå na re.
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Vid Järbo växelsLalion var 1ämle föreståndar-en fem ordinarie Leleionister samt tre
reservleielonister a ns Lä lld a.

HA\OR

lJärbo Iinns en plals där haxor halshöggs och brändes. Platsen kallas Brännebacke. Den llgger i sluttningen från landsvägen moL Yllefabriksvägen.
I slulet av 1600-talet avrättades ett par hundra människor, ankJagade för troildom. Ända tili i början på 1920-talet fanns ingen bebyggelse i traklerna runtomkring, utan enbart skog. Dei har berällats en del kusliga hisiorier.
Begravningstågen fick ta en annan väg när de skulle till kyrkan. Häsiarna vägrade
bestämt att gå uppför just den backen.
Äve4-i moderna tider har Järbobryna haft respekt för Brännebacke.
De I)ickbr som arbetade på Yllefabriken och bodde så till att de sku)le passera
Brännebacke på kvälien. log helsI en annan väg.
Äldre personer i järbo påstår att del. förr tillbaka också spökade i backen.

IINNVÅRH]ST0R]A1SK0GEN0}fKRINGBYARNA]0NGSBERG0CHB0TJÄRN

Man kan tro ait',bara vilda djur lämnar spår i vär svenska skog Men mycket
annat kan man hitta och se från vår kulturhisioria.
För omkring 8500 år sedan efter vår sista nedisning bildades i Jökelälvarnas slut
många rullsiensåsar. Den mest kända är Enköpingsåsen som man kan följa från
Hälsingland ned lill Mälarlandskapen. Söiier om Boljärn vid Schonvägen finns en
ca 500 meter lång rullstensås. som börjar och slutar helt oförklarligt.
Vid inlandsisens avsmältning bildades strandvallar vid den då högsta marina
gränsen. De mest kända i våra områden är Söderåsen i Torsåker och Rön1åsen i
0ckelbo. De första 1000 åren efter isens försvinnande, var landhöjningen elt 1O-tal
meteir pr 100 år och i vår tid 0,65 meler under samma tid. Havet var som högst i
väråygd ca 180 meter över nurcrahde Botlenhavet. Den högst belägna slrandvallen flnner man vid Multråberget i'Ångermanland som där Iigger pä 280 meter.
När Gustav lYasa år 1521 kom vandrande över Svärdsjöskogarna iill 0vansjöbygden
för att värva a)lmogen till kamp frän ulländskt förtryck var här i väsi.ra
Gästriklands skogsområden ren vildmark. På en karta ett ärhundrade senare över
Kungsberg och Botjärn, visar den en'ilasl'rvå bosältningar. En liknande karta frän
1702 finns sex torp markerade Man kan förslå hans skrivelse iill allmogen i
Norrland efler hans vandringar i Dalarna. BreveL som skrevs 1542 Jyder: "Förty att
sådana ägor, som obygd Jigge, höre Cud oss och Seriges Crone lill och ingen
annan."
Den finska rnvandringen började ungefär vid samma tid. Både Custav loch hans
yngsla som herlig Karl. sedermera Kung Karl den IX, ville lydligen befolka de
ödemarker som fanns i framföralli isödra Norrland.
Under del följande århundradet invandrade omkrlng 13000 finnar, huvudsak)igen

JO

från IandskapeL savoracks r östra Finrand. De hade viss skarlefriheL
unrjer frera år.
men måste ändra sina namn tiil sven]-ria. rntressanr uopgifi
fran åen
var Bo-Bergs-BrrLra i Härsinglanrr som tarade finska liänurr.a roo a,^ grrräi"-

i;;il;;;g;;

1906

Fäiodar började anläggas redan ibörjan av 1600-talel, och det
hade sin sl-örsla
uLbredning imrt[en av förra seltreL. Inom nuvarande Ovansjö
Kronopark tanns ett
tiotal och den största var Momb.v-vallen från år ril6, storbovarler.r'zif
,m,itrr."
Härns östra del, österbergsvairen söder om sjön Långsjön frän
är 1756.
Vid den sistnämnda vallen finns än idag en jårnhaltrg'hälsokäJla.
Under åren omkring i890 var där en bastuanläggninglom'under sämarlid var tlllilt
b.;åkt."
Där fanns en badmästare Erik Tiius Oiilund från Ginborn som
rjänstgprde som
"doklor". Del berältas aft många år sedan verksamheten
upproit rag'taffur--"
och.kry_cJror kvar.efter god och lyckad behandling.
Ilyrby, fäbodar söder om sjön HoJmsjön anlades oäkring är 1g40,
Där linns nu
end&st rester av källare och hu§§runder. r!{en en ovanli'gt grov
tau tinns via
fäbodlrir1sen. Långt in på vår.t äihundraoe tinns i.on
rlarp
moi drverse
ia
om man spikade i särskilda grova träd. Ett saaani tial rur-iyal*.,
],IäTpof.
Myrbytallen för än idag kan..man finnå grova hemsmidda spikar irsug'nu."sirrrdomen skuile då överföras till trädet.
Ett annat större fäbodområde var Jokkara,.som rigger väster om xungsberg.
Mitt
i områdel rinner sörjabäcken och Björnbackån tilisämmans. De första"finnärna
har
tydligen givit det finska namnet som. betyder ägrening. Traktens
t.rfig;;;1;;;il*
fäbodområde, som hert användes av byfoiket frän Kuigsberg
och Botjärn, fannsvid foten av Bjöinbackberget. Där fanns som mest ert"rioLai
byggnadär. xonstna..n
Ecke Hedberg beiäliade fö,-r mig en gång, att lu, oitu
,.rt
&i,n jagade hare
la
omJ<ring vallarna.Hans hjäJpreda Rundborg fick då gå en
dag före och stailal
oronrng en stuga tor jagarna.
På.den..gamla bergsJagsalrmänningen (1706-1g9i) finns ett frertar
odJingsrösen
sedan finnarnas svedjande. BI a. på ltombyåsen och vettåsen som tydligän
var
Jämplig odhngsmark för råg.
I
.ett nådigt brev från den femte februari 1997 ändrade 0skar Ii bergslags _
allmänningen ti)i kronopark och med en areal av ca ?500 ha.
0mkr,r1q.d.9 nämnda byarna f]pl-gi! drygl 50-tal finska
namn. I den forskning
y.om.Ije]l Nordqvist och Rudolf l{älenius ärbetat med är många svärlojkade.
Kanske beroende på finsk dialekh-Men många ord stämmer
mid svensk
beskrivning över trakter.
Exempel: Kiviniti=stenänget, Rojärvi=Uddsjön, Härn=bergsutsiki,,
Lommi Lammi=
snöLjärn, särkijärvi=mörtsjön, pengeisjön=bottenrös Raia Lampi=gränsijärn

o s v.

I BoLjärn fanns en stor tall som kallades Bjorntallen
Det var någon som lagir ut en sjäivdod nait via tailen, när björnen
kom för att
försöka s1äpa hästen med sig därifrån Björnen kräil.rade upp efrer si.ammen,
fick tag i hästen i gungande stärlning oclh kunrie därefter iå den med sig
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ÖVR]CT

Det fanns en massör pä Smalåsen som hette Kempe. Han kokade och sålde
linimenl, och köptä underkiäder inågon affär som han sedan såide.

I

Kungsberg visades filmer

i iä)l på olika ställen i

byn.

Till Bönhuset var del många som sökte sig, både gamla och unga. När det var
Slorängesmöten i Bönhusel var det den si,or fest. Därefter dansades det på lövad
dansbana uppe i l(ungsberg.

En familj som helte Mejer åkie runt och levde som tattaqe, berättas det mycket
om. Bl.a stal de hö pä hässjor octr ilador. De kallades förTavringar. De bodde vid
Tuppbacken" på vägen moi ivanFrn.
.

';

t-._

Beda Nord. sålde kläder..och var hattmodist.

Vid Stolfabriken Ianns en Musikaffär. Där säides grammofonskivor, kameror, filmer
och en hel del instrument. Den eldhärjades 1941.

När man gick Kyrkstigen snett över Kungsberget, förbi sjön Härn och vid Laxjbäcken, stannade man och offrade en liten slant, Bäcken har rensats och en del
gamla mynt harl,man hittat.

Ett soldattorp finns i Ytterbyn. Raskens hette en av dem.

oo

ÖNSKNMÅ1,

Det skulle finnas skyrtar

tiil

namnen på de gamra gårdarna (gärdsnamn)

Del skulle vara blommor vid infarten
vid Cenlrumkiosken och Folkets Hus.

till

Järbo vid kyrkan. Även önskas blommor

En rastpJais med bänkar och bord vid.platsen där Järnvägsstationen var. Mänga
genomresande stannar vid parkeringsplatsen vid kyrkan och äler sin malsäck.
Vid grusgropen bakom Centrumkiosken önskas en ulomhusscen för alJsångskväilar.
Att gropen kunde göras om till en park med bänkar.

Minigolf önskas.
:1

Uppbyegnad av

uLsiktstornet.

I

Badplats vid anläggningen
Småslugor för övernatLning.

Väg upp på ber§ei. På baksidan finns en gammal väg.

En välkomstskylt och en kartskiss vid infarten

till

Järbo.

Korgliftar upp tiJl Toppstugan.
Motortävlingar önskas,
Väg

för hästar, hästled med ev. rastkoja för övernattning. Hästar med

vagn.

Vandiingsled runt bergeL förbi gr?tlörna
Rensa upp Lillån och Ankdammen

i

Kungsfors.

Hängbro där tidigare Eskilsbron och Sloppbron fanns.
Ta vara på den gamJa fäbodslugan jJohans backen. Gör en levande fäbod.
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1

SÖRJA

I Sörja har funnits en sk. "barackstad". Dar tillverkades gengaskol.
0mkring 1940 stariade verksamheten. Där fanns 5-6 baracker att bo i. En av
barackerna kallades för Storkojan och rymde ca 16 man. Ungefär irka många stall
(S-0 st ) fanns för hästarna.
Dessutom fanns en koJugn och ett magasin alt förvara kolsäckarna i,
1941 anlades en mindre kraftstation iSörjabäcken. Den blev dock inte så stor att
den kunde driva någon maskin, utan räckte bara för belysntng.
Verksamheten var n0g som störst 1942. Då byggdes en telefonJedning från
Kungsberg och så byggde man den väg som går från Sörja förbi Abborsjön och
Ändlösen.
Av "barackstaden" i Sörja finns idag, 50 år senare, ingenting kvar. Endast en ruin
efter kolugnen vittnar om det som varit.

2

PENGERRÖ

Vid Pengerrö sammanstöter fyra församlingar, 0vansjö, Järbo, Åmot och Svärdsjö.
Tre kommuner, Sandviken, 0ckelbo och Falun,

3.

.

PENGER

Under flottningsepokerl, omkring 1B?0-talet, var Penger centrum med kontor",
skogvaktare och affär.
Dammen vid Penger kostade 1.047 kronor, och därifrån ledde den längsta av alla
rännorna. 948 mefer.
År 1875 fanns på skogen tvä kontor och skogvaktarbostäder, tre större och sex
mindre baracker, fem stall, en bagarstuga, femtio kolkojor, hundra mindre kolhus
lörulom redskap. AlJa byggnader är nu borta, kontoret i Penger stod kvar tilJ på
1960-lalet,

4.

JAN_OLS FÄBODAR

':'

Uppe på Kilen fanns två fäbodar.
Jan Ols fäbodar, senare flyttad till Björnbacken och därrfrän till gamla
slalombacken, s.k "Johans stugan". Den andra fäboden var Lunlas. senare
hemf)yti.ad tilJ sommarstuga vid Zakris Andersson.

i5.

CRUVHÅLET

D: rg1.rul.lu99 boskapen iKungsberg Grur,åsen, hade sett lvå bockar
stångas på
ett ställe Det kunde betyda något, kinske det fanns malm där Man börj;ä;'ei;u

och,spränga. men.någon malm hittades ej. Tre gårdar uai
med itorsOt<et tuiias,
Cretas och Jan -Ols

16.

XYRI{ST]GEN

Kyrkstlgen. tiJl 0vansjö kyrka glck från xungsberg och Borjärn
snett över r{ungsberget förbi sjön Härn, meiJan styggberget och Siorvbergöt torui
Härsrens fäb'odar
samt Långbodarna, väster som AJsjon mer tiil "Svens" i frorrberg, larut.g
min au
hästarna om man red, och gjorde sig kyrkfin.
vid dödsfall klovjades kistan med oen aboe meilan två hästar. Den
krövjebår, som
då användes, finns bevarad vid hembygdsgården.

17.

]ruNGSBERGET

På Xungsbergets högsta punkl, 306 meter, buggdes
var 20 meter högt, Tornet revs 19bg.

19?B

ett utsiktstorn. Tornet

iill toppen. Dessa motortäviingar var mycket
populära och besöktes av mellan ?000-l'0 000 personer.
skidåkningen och 1932 började uppröjnrngen av en slalombacke.
?il:flqi..k.l
1938 hölls den första slalomtävJingen.
På öslra sidan av bergel Iinns dpfsk ',Hjllbergs ide,,.
Aven vegetation och flora är inLressan[.
1929 anlades en molorbacke.upp

1B

I{ROKBRON

rlottningen
fppifrån skogarna ner ti1l xungsberg pågick in pä 1gz0-talet. Därefter
kördes vrrkel med hästar ner till(rokbron ocl"läOei rpp. Åfrrin;.r;;i;
i(;;;b*,
kallades för Lassas D eflersom den hade formen av ett'D let
kunde rara
till hundra hästar ien sådan karavan_på väg ner tiri xrokbron. Därifrån frottides"
virket vrdare ner till Järbo. Uppköparriä hefie Rost och 0lJrog.

åil;;;;
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H]LLBERGS ]DE

iHi)lbergs ide iär en rjuv med namnet Hillberg haft sin,lrfJyktsort.,
och därifrån
företagJt stöldraider i trakterr,
Trot's.sin.slorlek är Hiilbergs ide inte rätt ati hitta för den
med rerrängen

okände,

och likväl.
O.! knappast sägas Jrg{a trllgängJlgt. lngängen är ca två meter
bred
och. de.s9 höjd omkring rvå och en har-v met"er. "slurrn g?o[Ln
har en största tredJ
av bortå[ fem meler och eit djup av ca fyra
ri.ru mer eiler minarl gäni*
leder från huvudgrottan tir smäire rum, och i närheten
finns frera andra
liknande mindre hålor.

IT

,.i.,

cåttr

20.

BJÖRKVALLENS RASTSTUGA

Raststugan uppfördes 1941. Stugan invigdes 12 januari
1942. Den hembjöds som
gåva till Sandvikens stad, Stugan uppföides
bid.ug dels frän enskilda
sandvikenbor, som tecknade andejai'i stugan, dels g.n?,
Uiarug från iärnverket
och från staden.
Stugan avsåg att vara ett rastställe vid utflykter imarkerna.

,.å

21.

UL].ÅN V]D L]NDBERGS

Det har funnits en bro över LiJlån iCästgivars hagen.
Därigenom fanns väg från
Norrby tili Kungsfors.

22

L]LIÅN_JÄDRAÅN

Här rinner Lillån och jädraån ihop ute på näset.

23

ESK]LSBRON

Eskilsbron revs 1g62. Denna bro var trohgen rrån srutet
av 1500-tarei eiler i
början av 1600-talei. Den är nämnd låtiuidrag
Jo.iorrrn från tinget i 0vansjo
den 9 december 1610. Den fick sitt namn .tt., ?inn.n
r'ri.r uruansson i
Eskil,kunde man ej lita på riktlgt, ty han hade i FlnfuJint
siäi]t sit pt il;;;;_
nas sida mot fogden. Han kunde intå vara kvar i Finrand
utan tog rig'oi,rrliir-"'
Sverige oci skulle uppsöka sina randsmän i Kungsberg
*n notjaÅ åen där brev
han ej väJkommen När han kom till Jädraån luä. uuitn.i
stigit sa all han ej
kunde ta s1g över vid vadstäriet.iran fäIde ett par tuiia,"
sonifi.t tlanrtgori'ro,
bro, Han och hans familj stannade där och bodåe i en
Jordkoja

,.

t*;;;;;'"

i;ril ;;i;gr;;i;

lill

Lennåsen. Där blev han en av de förmögnaste finnarna

ttraklen,

lnnan.han lämnade Kungsbergstrakten rär han ha yttrat itt han
skuile lJytta så
Jångt bort att hans hundar jnte skulle höras till Kungsberg.
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]ONGSFORS HERRGÅRD

Herrgården byggdes 1865, Den var förvalt.arbostad under brukets tid.
Bruksförvallarc var Juljus Hed berg.
(onstnär Erik Hedberg föddes på herrgådrden
186g,
något
år framåt drevs ett skyddshem för pojkar där.
19!9 g.l,
1923 köpte bröderna Lindfors herrgården. Landstinget hyrde
den och drev
dispensärsbarnhem under som marm ånad ern a.
1926 köpte Ovansjö-Storviks majblommeförening den.
Från 1929 återupptog Ovansjö-siorviks majblomheförening barnkolloni på
s0mrarna.
1963 töpte Järbo kommun den. Herrgården rustades upp och
hyrdes ut för fester.
Därefter har den arrenderats ui till pensionatrörelser. ' '
l dag är herrgården privalägd

25.

ANKDAI,IMEN

.

sommartid var.där en mycket fin damm. Mycket fågrar fanns där,
br.a ankor.
Ankorna slaktades och serverades till middägar på [errgärden.
Därav kom namnet

Ankdammen.
Även en badpaviljong har funnits där.

26.

TALLBO

Fastigheten var lrån början en arbet,arbostad vid Kungsfors
bruk.
I(onstnär Ecke Hedberg köpte fastrgheten pr 1900 och"samtidigt
blev den reparerad
och..ombyggd efter .lningar av hon-om sjrilv_ 1906 byggdes
övä väningen på: E;k;
Hedbergs namn var känt även utanför vårt lands gråiier
Tjll hans
f<om
konstnärsvänner från när och fjärran, FJera familrtr bodde där,
och i eit större
tum som.sedan blev alelje samlades de till dans pä lördagskväilarna.
Ecke Hedberg levde under i.iden 24.5 186g-15.10 issg uun var
alltsä 91 år vid sin
bortgång

lä

27.

STOPPBRON

Kungsfors. bruJ< byggde någon

på rB00 taret en bro över Jädraån för att göra
skogsmarken lättare tllJgäng)r[. sedermera kalrad "Stoppbron,,:
Den kom att få
stor betydelse Iör den bofasta befolkningen. Sedan har 'sommarstugeägarna
använt
bron och dessutom Domänverker.och andra iastrghetsägaie
Iör u.fiertrunsfo.t.i.'Domänverket har ocksä underhållit den en tid. l"början'av
19b0,talet kunde man
köra med bil över bron.
I dag är den riven.

?8.

JÄDERBERGS STRÖMMARNA

Jäderbergs strömmarna är ett populärt fiskestäIe. Denna plats
Jämpar slg för
flugfiske, och är el,t lini utflykismåI.

29

KORVSTENEN

iättarna strjrdes av kyrkklockornas kiang i 0vansjö. För ati få slut på
detta tog
(ungsbergsjätten några stora stenar och
kastade mot kyrkan, En av dessa stenar
kom endasL tiJi Norrby och kallas för Korvstenen.

30.

VASTERHÄLLARNA

De klapperstensfält som

finns på Västerhällarna kallade man för trollkornåkrar.
där odlade trollen sin säd.
Västerhällarna är idag med sina fina motionssJingor elt populäri
ulflyktsmål för

moiionärer.
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JARBO OVRE HYTTA 'BERGSMANSHYTTAN"

Masugnen ligger efter Hyttän strax

jntill

dess uiflöde

i

Jädraån.

Fråniyttan Iinns en gångsrig.som dammvakLen IrampaI upp när han skuile
sJ.n l0r att reglera vallenfrödet i ån Slörre deren av stigen finns
kvar, men

behöver rensas upp.

Li]l

32.

MOMBYÅSENS RESERVAT

Reservatel kan betecknas som urskogsrest. Det har barit
föremår för avverkning i
"modern" tid, men främst de gamra taliarna ger en
förnimmerse av hur det kunde
ha sett ut över stora områden vid 1800-taleti slut,
Tallarna är-omkring 200 år, de.grövsta och mäktigasre är dock
omkring z?5 år
och når 240 cm i omkrets vid brösihöjd samt väl?B meter ihöjd,

33

-

NORRI.ANDSTALLEN

Denna tall, som kanske. främst är av skogsvetenskapJigt
intresse, utmärkes av god
stamlormochkort,finkvjstigkrona,Den'vack.rt.dou?rru'grunruärrr.n'rt.a.t..

sig ända ned tiI strax.ovan brösthöjd. Skorpbarken är
höjd 25 cm, diameter i brösthöjd 31 cm

34

tunn]aro.ioryeiroo å.

GRÄVNA KN]PPAN

Reservatet utgörs av etl nära nog orört område med barrblandskog,
genom_
omd.raget.av några skarpt maskerade, i botten fösumpade
dalgångä."
Trädens ålder är omkring 200 år, enstaka ännu aldre träd
uu"maitigu dimensioner
finns dock.
Reservatet ger med sina gamra och grova träd och den växrande
topografin, ett
urskogsartat intryck.
Skogen är skyddad mot awerkning och andra ingrepp.

35.

GRUVBERGET J NORRBY

På.Grwbergel, väster om Norrby 1åg Tyskgruvan, och där upptäckte
markägare
tiri erisme,rja, som trorigen använts i ,?.uuro
med brytningen.
Där finns ett inhägnat gruvhål.
Helge. Persson 1976, grundmurarna

