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är Västerbergslagens Släktforskares  
medlemstidskrift. Utkommer 4 gånger per år.  
Medlemmar i Västerbergslagens Släktforskare erhåller den 
gratis. 
Lösnummerpris medlemmar:10 kr + porto.  
Lösnummerpris icke medlemmar: 20 kr + porto.  
Vid ärenden rörande prenumeration och  
lösnummerköp (även äldre nummer kan beställas) kontakta 
medlemsansvarige. 
 
Vill du ha föreningens stadgar och verksamhetsberättelse 
kontakta sekreteraren. 
 
Västerbergslagens Släktforskare med säte i Ludvika. Med-
lemsantalet är ca 340. 
 
Föreningslokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 
 
E-post: vbs_ludvika@hotmail.se 
 
Medlemskapet kostar för 2022 
Enskild medlem: 200 kr 
Enskild medlem under 18 år: 50 kr  
Familj: 250 kr 
Nyckelbricka till lokalen: 130 kr per år 
Medlemskapet löses enklast genom insättning  
på plusgirokonto 33 73 07-3. 
Vänligen uppge: namn, adress, telefonnummer,  
födelseår och ev. e-postadress på inbetalningen. 
 
Redaktionskommittén 
Ulla Lestander. Se styrelsen 
Björn Elf, Värnbovägen 10, 777 51 Smedjebacken 
Kia Andersson, Skolgatan 22 C, 777 31  Smedjebacken 
 
Manuskript till Släktforskaren mottages tacksamt på adress: 
slf-vbs@hotmail.com  eller till någon i redaktionskommittén. 
Medsänd helst foton i original 
 
Författarna är ensamma ansvariga för bidragens innehåll. 
Citat får göras om källan anges. 
Redaktionen språkgranskar och redigerar insända bidrag. 
 
Hemsida: www.vbs-ludvika.se  
Redaktör Kristina Parmlind. 
E-post: kristinafe@hotmail.com 
Tel: 070-211 57 60 
 
Organisationsnummer: 802413-3541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande 
Solveig Bransell 
Kornellstigen 2  
771 43 Ludvika  
Tel: 073-829 98 78 
E-post: bransell@outlook.com 
 
Sekreterare 
BrittMarie Forsberg 
Ekvägen 49  
771 43 Ludvika 
Tel: 076-109 68 96 
E-post: brittmarieforsbergs@gmail.com 
 
Kassör 
Åke Boman 
Skisskolningen 62 
771 92 Ludvika 
Tel: 076-785 77 51 
E-post: familjenboman@yahoo.se 
 
Materielförvaltare  
Håkan Stark  
Gubbovägen 226 
777 91 Smedjebacken Tel: 070-372 02 83 
E-post: hakan.stark@telia.com 
 
Medlemsansvarig 
Kikki Vinkler  
Iviksvägen 18 
771 92 Ludvika Tel: 070-571 35 96 
E-post: kristina.vinkler@gmail.com 
 
Studieorganisatör 
Doris Jansson 
Nya Ågatan 34 
777 50 Smedjebacken Tel: 070-691 71 46 
E-post: doris.jansson@ss-runn.se 
 
Övriga ledamöter 
Ulla Lestander  
Bergåkersvägen 1  
777 94 Söderbärke Tel: 070-572 21 11 
E-post: u.i.lestander@telia.com 
 
Nancy Borgström 
Lilla Laggaruddsvägen 14  
771 92 Ludvika Tel:070-673 41 83 
E-post: nancy.borgstrom1@gmail.com 
 
Lilian Bergström  
Laggaruddsvägen 44  
771 92 Ludvika  
E-post: lilian@vcom.se 
 

 
 

Släktforskaren        VBS STYRELSE 
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Ordföranden har ordet 

 
 
 
 
Bästa Släktforskare 
Nu har åter sommaren kommit till oss. Lövträden har klätt sig i sin skira 

gröna skrud efter vintervilan. Den lilla svartvita flugsnapparen har hittat 
till sin gamla holk och bjuder in sin fru. Tornseglarna sveper fram över 
den blå himlen i solskenet. Det knoppas och spiras överallt ute i naturen. 

 
Det sista jag skrev till er, var en undran om hur det skulle gå för Ukraina. 

Kriget fortsätter och många hemska bilder har visats därifrån. Städer är 
bara grushögar. Människor har dödats och ligger i massgravar. Miljontals människor är på flykt. Och åter de 
stackars barnen, som kramar sina gosedjur och vinkar adjö till sina pappor, som de kanske aldrig mer får se 
igen. 

 
Historien upprepar sig fast vi är inne på 2000-talet. Mänskligheten förändras aldrig. 
Vi i föreningen har avslutat våra cirklar, som har varit mycket välbesökta efter pandemin. I mars hade vi 

beök av vår DNA expert, Peter Niwong, som föreläste om DNA och svarade på frågor från våra medlemmar. 
Många ville testa sig och vi kommer under hösten att ha en uppföljning. Blir säkert många frågor när test-
svaren kommit med alla DNA träffar på okända släktingar. 

 
En vacker försommarkväll i början av Maj, just när björkarna börjat grönska, samlades sextiofem personer 

på Gammelgården i Ludvika för att lyssna på Borlängebördige Leif Mörkfors, som föreläste om ”Mitt liv 
som Släktforskare”. Han började redan i 13-års åldern med inspiration av fadern. Under åren har intresset 
utvecklats och han gör nu stora arbeten framförallt för TV. 

En mycket intressant föreläsning. Den gav säkert inspiration och ideer till många, om hur man kan gå vidare 
med sin släktforskning, inte bara genom att läsa i kyrkböcker. 

 
En utflykt har också gjorts till anrika Sätra Brunn, där museet visar precis hur det var en gång i tiden. 
Ett Öppet Hus kommer att hållas i vår lokal för besökare i Västerbergslagen som söker sina rötter. 
I fortsättningen av sommaren kommer vi att delta på olika evenemang i byarna. 
 
 
 
Med detta 
Önskar jag Er Alla en fin sommar! 
Solveig 
 



En fin vårkväll den 5 maj träffa-
des 65 släktforskare på Gammel-
gården i Ludvika för att lyssna på 
släkt- och bygdeforskaren Leif 
Mörkfors. Det här var hans första 
föreläsning efter att restriktionerna 
för pandemin släppts, han berät-
tade om ”Mitt liv som släktfors-
kare”. Som 13-åring följde han 
med pappa till biblioteket som 
skulle titta på rullfilm, som man 
gjorde på den tiden, och söka sina 
rötter.  Leif blev intresserad och 
snart var det han som tagit över 
forskandet.    

 
Uppväxt i Borlänge 

Han är uppväxt i Borlänge. Som-
rarna tillbringades ofta hos mor-
mor och hennes fyra ogifta systrar 
i Venjan, där fick han höra många 
berättelser och skrönor av de 
gamla.  

Venjan har en särskild plats i 
hans hjärta, enligt honom den 
vackraste, minsta och fattigaste 
socknen i Dalarna. 2007 skulle 
Venjan fira 400 år. Leif ville göra 
något speciellt. Det blev en bok 
”Vi kum frå Wenjad”,  en socken-
biografi som upptar alla som bott 
där under dessa 400 år.  

 
Samlade in 6000 bilder 

Han besökte alla gårdar, samlade 
in 6000 bilder, kontaktade ättlingar 
– även till de som utvandrat. 25 
procent av befolkningen emigre-
rade av olika skäl. Blev en bok på 
nästan 600 sidor. 2010 fick han 
Nordiska museets medalj för hem-
bygdsvårdande gärning.  

Till 400 årsjubileet kom 100 ätt-

lingar till de som utvandrat. Dessa 
släktträffar har sedan fortsatt både 
i USA och i Venjan.  

 
SVT programmet  

”Vem tror du att du är” 
Sedan 2012 har han arbetat med 

SVT programmet ”Vem tror du att 

du är”. Vi fick höra många berät-
telser och dråpliga historier om 
träffar och upplevelser med ”kän-
disar”. Lasse Åberg var en av de 
första han arbetade med. Han har 
dessutom rötter i Venjan. Program-
konceptet är nu sålt till Discovery, 
som spelar in nya avsnitt, de visas 

Mitt liv som släktforskare 
Släkt- och bygdeforskaren Leif Mörkfors 
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Leif Mörkfors gav ett  underhållande och inspirerande föredrag.  
Foto: BrittMarie Forsberg. 



i höst med bland annat Börje Sal-
ming, Lars Lerin och Jill Johnson 
– som har rötter i Dalarna.  

 
Blir inte som han tänkt 

Leif är här ansvarig släktfors-
kare. Sex dagars inspelning blir en 
timme TV, Leif har ingen kontroll 
över klippning vilket känns jobbigt 
ibland, då det inte blir som han 
tänkt. Många kändisar går inte att 
göra ”Vet du vem du är”, de har för 
ointressant bakgrund. Dit hör Mag-
dalena Forsberg, släkten har bott i 
samma socken i flera hundra år har 
alltid varit ordentliga och sköt-
samma.  

 
”Det sitter i väggarna” 

Programmet ”Det sitter i väg-
garna” har han gjort alla 52 avsnit-
ten. Det här programmet har helt 
andra utmaningar och forskning. 
SVT tänkte lägga ner programmet, 
då blev det en folkstorm som de 
inte upplevt sen Per Oscarsson 
klädde av sig i bara kalsongerna i 
Hylands Hörna. SVT gav med sig 
och nu håller man på och spelar in 
nya avsnitt. Man får in flera hundra 
ansökningar varje år. Finns vissa 
kriterier för att bli uttagen. Ska fin-
nas lämpliga renoveringsobjekt, en 

bra historia att berätta om huset 
och dess ägare, nuvarande ägare 
ska inte veta för mycket om huset 
och de ska fungera i TV-rutan.  

Leif börjar med en rekognosering 
på plats, letar på vindar källare och 
uthus efter tidigare spår. Han har 
sex veckor på sig per hus. Här ska-
par han en boende- och ägarlängd. 
Han ger oss också tips på olika 
arkiv, bland annat lagfartsböcker 
på Riksarkivets digitala forskarsal.  

 
 

”Skrik från förr” 
Den 13 juni kommer SVT börja 

sända en ny serie om åtta program 
”Skrik från förr” som man köpt in. 
Det är byggt på Leifs programidé 
och hans skötebarn, det handlar om 
svenska mord. En speciell historia 
är om ”Sol-Lars försvinnande” 
från Venjan, där han fick se brand- 
skadade papper – som ingen fått se 
tidigare. Programledare blir David 
Lagerkrantz. Vi fick se en kort bit 
av programmet.  

 
Hittade ett faderskaps- 

erkännande 
Nu har det gått 47 år sedan han 

började forska och några av höjd-
punkterna i den egna forskningen 

var när han hittade sin farmorsfar-
far efter 20 års letande. Samt när 
han 2006 städade ut boet efter sin 
farfar, i en kartong hittade han ett 
faderskapserkännande – Leif hade 
en okänd farbror. Han hade mycket 
bra och nära kontakt med sin farfar 
som aldrig sagt något om detta. Var 
det kanske därför Leifs far började 
forska, hade han sina misstankar.  

Vi tackar för ett mycket trevligt, 
underhållande och inspirerande fö-
redrag.    

Ulla Lestander  

Det blev en bok 
 ”Vi kum frå Wenjad”

Nya medlemmar hälsas välkomna 
Helen Johansson, Smedjebacken 

Göran Lindberg, Ludvika 
Helena Hedblom, Ludvika 

Ingrid Gryth, Ludvika 
Jan Wippsson, Smedjebacken 

Lena Högberg, Ludvika 
Marie Käller, Ludvika 

Marita Johansson, Smedjebacken 
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Lördagen den 26 mars hölls öppet hus med DNA-cafe 
hos Västerbergslagens släktforskare. Ett tjugotal besökare 
kom för att prova på släktforskning men också för att över 
en kopp kaffe lyssna och ställa frågor till Peter Niwong (le-
damot i Sveriges Släktforskarförbund) rörande DNA-ana-
lyser. 

 
Niwong tillhandahöll analysmateriel för den som så öns-

kade, men framhöll att det viktigaste är den egna grund-
forskningen i kyrkoarkiven och att bygga sitt eget släktträd 
i ett digitalt program. Utan släktträd har man nämligen 
ingen större nytta av en DNA-analys. 

Niwong räknar med att komma tillbaka i höst för en upp-
följning.  Det ser vi fram emot. 

Nancy Borgström  

Öppet hus och DNA-café  

hos Västerbergslagens släktforskare

DNA-Structure+Key+Labelled-Swetransl. 
(Wikipedia)

LOPPIS 

Om du rensar i dina förråd och skåp, tar vi gärna 
mot saker till försäljning (inte kläder). Vi hyr en 
hylla, nummer 12, fr.o.m. den 4 augusti hos  
Biggans Loppis, Kommunalgatan 4, Ludvika. Alla 
intäkter går till föreningens verksamhet.                                                                                                                          
Har du något du vill skänka kontakta Kikki Vink-
ler e-post: kristina.vinkler@gmail.com                                
tel. 070-5713596  

Studiecirklar 

Under januari – maj har föreningen haft totalt 
15 studiecirklar i vår lokal i Ludvika och på 
ABF-lokalen i Smedjebacken. Av dessa har det 
varit två nybörjarcirklar, övriga har varit kam-
ratcirklar för de som kan grunderna i släkt-
forskning.  Det har varit 99 deltagare, vi har 
träffats 159 gånger och haft totalt 531 timmar 
fördelat på 11 cirkelledare.        

Kaffepaus i släktforskningen.
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Vårens utflykt 

  Sätra Brunn och Brunnsmuseet 

Den 21 maj gjordes vårens utflykt som den här gången tog oss till Sätra Brunn. 
 En härlig dag, lagom varm, trevliga guider och som avslutning en god lunch. 

 
 
 
Mats och Tohbbe som var 

våra guider berättade livfullt 
om hur det har gått till vid 
brunnen en gång i tiden. 

Sätra Brunn är en kurort med 
anor från sommaren 1700 då Sa-
muel Skragge upptäckte de mine-
ralrika källorna, han köpte området 
och började anlägga en hälsobrunn 
enligt europeisk förebild. Snart 
kom Urban Hjärne, grundare av 
Sveriges första hälsobrunn i Me-
devi, till hans hjälp. Efter tester 
kunde han bekräfta att det rörde sig 
om ett verkligt mineralrikt vatten. 

 
12 liter vatten per dag 

Det finns flera källor på området 
och ur dessa källor dracks mängder 
av vatten. Man kunde bli ordinerad 
6-8 liter vatten, ända upp till 12 
liter vatten per dag. Under dagen 
sedan så rörde man på sig, prome-
nader, dans, lekar, spel och gung-
ning, för att det livgivande vattnet 
skulle blanda sig med övriga 
kroppsvätskor och rensa ut sådant 
som inte var bra för kroppen. Det 
fanns mängder med avträden längs 
promenadstråken, säkert väl an-
vända. Promenadstråken och allé-
erna började anläggas redan 1705. 

 
Smakade järn 

Vi började dagen med att dricka 
brunn vid Trefaldighetskällan som 
är den äldsta källan, vattnet sma-
kade järn. Med dagens mått kanske 
inte så gott men vad hade man att 
jämföra med på 1700-talet. Sedan 
besökte vi Henschens badhus som 

uppfördes 1868 under intendent 
Björnströms ledning.  

 
1886 gjordes ombyggnader av S. 

E.Henschen. Det finns flera badhus 
på området. När det kom nya lä-
kare så byggdes det nytt och ibland 
byggdes det ut. 

 
Varmvatten, tallris och örter 

I Henchens badhus finns ett mu-
seum med mängder av föremål och 
bilder från gamla tider och även 
från nyare tider. När man badar vill 
man förstås ha varmvatten. Vid 
området för badhusen finns därför 
ett maskinhus där man försåg bad-
husen med varmvatten.  

Två tankar på 17 kubikmeter var-
dera finns där inne. Det tog en 
vecka att  elda i pannorna för att få  
upp temperaturen på vattnet. Man 
tillförde också hackat tallris och di-
verse andra örter som skulle vara 
bra att ha i badet. 

Fattiga som rika 
Alla var välkomna till Sätra 

Brunn, fattiga (ibland benämnda 
som uslingar) som rika. De fattiga 
fick gratis behandling, logi och 
kost. Men jag kan tänka mig att 
socknen de kom ifrån betalade en 
slant för dem. De rika for dit för 
behandling, umgänge, kontakter 
kanske gifta bort döttrar och söner. 
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Mats och Tohbbe. Huset som är i bakgrunden av våra guider är ett 
badhus. Den byggnaden ersatte ett nästan fallfärdigt badhus. Det var 
professor Glas som skyndsamt lät bygga det 1855-1856. 
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EFTERLYSNING. 
Söker min mans anfader Johan Hansson. 
I Gagnefs vigsellängd den 19/6 1712 vigs: "Johan Hanson Eenqwist fr. Grängie och Anna  
Olofsdotter i Gagnefsbyn." 
I Grangärde födelselängd hittade jag en Johan f 1687 i Hällsjön med fadern Hans Persson   
Faddrar: Samuel Klockare, Johan P-n, H:u Kerstin Andersdtr, Kari P. Hans i Östansbo. 
En annan  Johan f. i febr.1691 i Hällsjön med fadern Hans Hansson 
Faddrar: Lars Enbärs, Erich E-son, H:u Karin, Pigan Elisabeth E-dtr.    
Hustrun Anna Olofsdotter avled 1758 i Gagnefsbyn och hade då varit änka i 29 år. 
Det fanns ingen flyttningslängd till hjälp. Har ej funnit Johan i dödboken.    
 
Kan någon hjälpa mej att hitta den rätte Johan? 
Inga Larsson, e-mail: inganisse@hotmail.com 

 

       Ordningsregler fo¨r  
Brunnsga¨ster vid Sa¨tra Brunn 

 
1. Kl 3 på morgonen öppnas källan för samtliga 
brunns gäster, och böra nu särskilt de fattige infinna sig 
 
2. Kl 6 ringes till väckning och kl 7 till drickning för 
1:a och 2:a klassens brunnsgäster 
 
3. Kl ½ 9 ringes till morgonbön, hvarvid källan 
stänges 
 
4. Kl 9-10 frukost 
 
5. Förmiddagspromenad, badning 
 
6. Kl ½ 2 ringes första och kl 2 andra gången till 
middagsspisning 
 
7. Kl ½ 8 ringes till aftonbön 
 
8. Kl 8 ringes till aftonspisning och 9 ¼ till sängs. 
 
9. Söndagar och Helgdagar ringes kl ½ 11 första 
och kl 11 andra gången till Gudstjänst 

Sätra Brunn den 9 juni 1886 
professor S. E. Henschen Brunnsintendent 

Besök gärna Brunnsmuseets hemsida:  
www.brunnsmuseet.se 

 

De som var där långa tider kunde till och med få 
bygga sig egna ”små herrgårdar” att bo i. 

 
Museum 

Sätra Brunn är väl värt att besöka, en spahelg eller 
dagsutflykt. Vackra omgivningar, lugnet lägrar sig 
över området. Där finns mängder med information. 
Museet är en fristående del vid Sätra Brunn, men allt 
är samlat på samma område så det är bara att prome-
nera omkring och se allt det härliga. 

 
Text och foto  Doris Jansson 

Huset kallas Björnbo. Det flyttades till Sätra 
Brunn 1871 från Sala. Huset var avsett för inten-
denten som då hette F Björnström. De flesta bygg-
naderna på området är flyttade dit från andra 
platser eller är uppbyggda av gammalt timmer. 



 "I Norrland hafva  
vi ett nytt Indien” 

 
I början av 1600-talet talade 

den svenske rikskanslern Axel 
Oxenstierna om Indien på ett 
annat sätt. Vid den tiden hade 
europeiska kolonialmakter börjat 
exploatera det stora landet och 
det var efter nyheten om fyndig-
heten i norr som han fällde ytt-
randet "I Norrland hafva vi ett 
nytt Indien” 

 
Året var 1642 då min ff ff fm fm 

ff far, Lars Larsson Lasu f. 1607, 
var ute på ekorrjakt i Masugnsbyn 
med sin armborst och lade märke 
till att den järnskodda pilspetsen 
fastnade i ett magnetisk stenblock. 
Lars tog med sig en bit av stenen. 
Ryktet spred sig om den underliga 
stenbiten och nådde ända fram till 
borgarna i Torneå som då var 
svenskt. 

År 1644 startade brytningen 
genom tillmakning och anläggan-
det av en järnsmedja i Kengis, värl-
dens nordligaste järnverk, Kengis- 
verken. Det stora problemet var att 
transportera material och proviant 
från Torneå till gruvområdet i det 
väglösa landet. 

 
Masugnsbyn 

År 1646 övertogs privilegiebre-
vet av Arent Grape, född i Lübeck, 
och hyttmästare Jacob Pfunt, som 
varit verksam vid Nasafjälls silver-
verk. I det nya brevet stod skrivet 
att traktens bönder och samer 
skulle hjälpa till med transporter 
och vedhuggning. Samma år upp-
fördes den första masugnen, därav 
namnet Masugnsbyn, gruvfogde-

bostad och bruksgård. Efter en tre-
vande start så skrev bruksägarna 
1647 ett uppgivet brev om att 
smältningen misslyckats. Förmod-
ligen hade masugnen stora brister 
och kunskapen av byggandet brist-
fälligt. 

 
Livstids skattefrälse  

År 1648 förlänades Lars och hans 
ende son Mickel livstids skatte-
frälse och frihet från knektutskriv-
ning av landshövding Krusebjörn. 

Redan efter 10 år stod en tredje 
masugn på plats, då hade bröderna 
Momma, födda i Eschweiler, her-
tigdömet Jülich, i Tyskland blivit 
2/3 ägare 1653 efter att Grape gjort 
slut på sitt driftkapital, Grape ut-
sågs till platschef. Bröderna anli-
tade som det heter ”en god 
masmästare” efter ”fransöskt 
mönster” han hette Baltzar Joris, 
med valonskt börd vilket medförde 
den stora vallonska invandringen.  

 
Kopparhytta 

Mellan åren 1660-1674 fanns en 
kopparhytta i Masugnsbyn, ägd av 
bröderna. Kopparn kom från Svap-
pavaara. 1669 adlades bröderna för 
deras insatser i norra Sverige och 

erhöll adelsnamnet Reenstierna. 
För att kunna transportera malm 

över myrar till Torne älv byggdes 
så kallade kavelbroar, som fortfa-
rande syns och förvaltas av läns-
styrelsen och sköts av lokala 
intresse grupper. Det var inte alltid 
friktionsfritt mellan samer och bo-
laget när det gällde transporterna.  

 
Detta är nerskrivet 

”Tredskades nu lappen att verk-
ställa den ålagda transporten, så 
uppfann tyranniet medel att göra 
honom mjuk och undergiven. Man 
väckte upp två brunn på isen. Nu 
band man rep om lappen, stoppade 
ner honom i det ena brunnet, drog 
fram i det andra och sålunda tvang 
honom att i dödens käftar svärja en 
obrottslig undergivenhet” 

Från rättegångsprotokoll 1660 i 
Masugnsbyn står följande "Vi 
bundo om dem ett par tömmar som 
togs från akkjan, stötte dem utföre 
i forsen några resor och sedan dem 
uppdrogo att vattnet gick dem av 
munnen igen såsom allt bruksfol-
ket väl veterligt och kunnigt är”. 

Den smälta järnet tömdes i for-
mar som hade en liknande form 
som ”akkjor” för att kunna trans-
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Malmens väg i norr 
 En berättelsen av Torbjörn Kalla



porteras. Den stelnande massan 
kallades ”galt” dom stora (100 kg) 
fick hästarna dra och dom små (50 
kg) tog renarna.  

 
Ny masugn i Torne älv 

Omkring 1700 började skogen 
glesna i Masugnsbyn och man var 
tvungen att hitta ett ställe med god 
skogstillgång. 1706 byggdes den 
nya masugnen i Tomefors vid 
Torne älv. Som mest producerades 
cirka 143 ton. Masugnen var i bruk 
fram till 1715, då ryska krigshärar 
plundrade och ödelade Kengis 
bruk och Tomefors masugn och allt 
däri mellan. Ryssarna började sin 
”brända jordens taktik” som veder-
gällning av striderna med Karl XI1 
i Poltava. Plundringarna startade 
längst nuvarande finska kusten (då 
Sverige) och från Umeå upp till 
nämnda ställe. Av masugnen finns 
inte mycket kvar. 

Hela överbyggnaden är borta och 
ugnen har använts som stenbrott, 
enstaka rester av kvarnen finns i 
vattenkanalen som drev bland 
andra hammaren. Masugnen bygg-
des aldrig upp igen, istället flytta-
des den 4 km nedströms Torne- 
älven till Palokorva och där upp-
togs driften 1745. Masugnarna pla-
cerades där vattennivåskillnaden 
var som störst, på den nedre delen 

av en fors. Masugnen byggdes av 
masmästare från Nora och var i 
drift av och till från 1745-1873. 

Tack vare placeringen av masug-
nen kunde man gräva en kanal från 
överdelen av forsen intill masug-
nen, där ett stort vattenhjul drev 
blåsmaskin som värmde ugnen. Ett 
mindre vattenhjul drev bokverket 
som krossade malmen, samt en 
kvarn som malde jordbrukspro-
dukter.  

 
Tillverkning av grytor 

Här fanns en tid ett gjuteri för till-
verkning av grytor. Masmästare 
Petter Lindmark hade en nyckel-
roll, han övervakade gruvan samt 
masugnen och för de hade han fast 
lön samt naturaprodukter i form av 
talg till ljus och foder till sina kor. 

Masugnen drevs bara några 
veckor per år så det krävdes en sta-
bil försörjning vid sidan om. Det 
bestod av fiske, jakt och småbruk. 
Det blev grunden till fortsatt bo-
sättning efter att masugnen lades 
ned 1873. De sista invånarna 
bodde kvar till omkring 1965. 

  
Idag finns en bostad kvar av alla 

de 30 tal som fanns under masugns-
tiden samt två timrade bodar.En av 
dem var matbod där förvarades 
tobak, vete, malt och salt. 

Torne älv var den viktigaste 
transportleden och nu är vi i 
Kengis bruk. Bruket anlades 1650 
i samband med malmens upptäckt. 
1674 fick bruket privilegiet att till-
verka plåtmynt fram till 1715, då 
ryssarna brände bruket, de flesta 
tillverkades dock i Avesta. När brö-
derna Momma blev delägare av 
bruket 1654 uppförde dom Sveri-
ges nordligaste herrgård. 1690 dog 
den sista brodern Momma utfattig. 
Bruket återuppbyggdes efter rys-
sarnas härjningar och privilegie-
breven till bruket övertogs av 
Västerbottniska Bergslagen.  

 
Bruket brann  

Fram till 1879 då bruket brann 
upp och aldrig byggdes upp mer, 
ägdes bruket av olika konstellatio-
ner. Den nuvarande ägaren är 5:e 
generationen Sohlberg. 1750 var 
bruket som störst med 120 an-
ställda och cirka 500 boende inom 
brukets ägor. 

Det smidda järnet fortsatte till 
Torneå hamn och därifrån till 
Stockholm för omlastning och ut i 
hela världen. Min farfars farfars 
farfar jobbade som brukskarl till 
sin död 1785-04-11. 

 
 Text och foto:  
 Torbjörn Kalla  
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24 juni     Midsommarfirande i Malingsbo, i Söderbärke på Hagudden, i Norrbärke på Hembygdsgården 
25 juni    Bygdemidsommar på Hembygdsgården i Sunnansjö. 
29 jun-3 aug    Fem tillfällen att guidas vid 400-åriga Klenshyttans hyttruin kl.18 Gratis 
1 juli-30 juli    Sex tillfällen att åka på nostalgitur, heldag, med Ångbåten Runn. Barken, Strömsholms 

kanal, Ängelsberg med oljeön, åter med rälsbuss till Kärrgruvan, buss till Smedjebacken. Pris 
inkl. förtäring 1900 kr., måste bokas  

2-10 juli  Ekomuseums Järnruttenveckan. En vecka i Bergslagen fylld av aktiviteter. 
2 juli       I Graves spår efter 300-år. Byvandring i Graves spår med scener ur ett bygdespel i 1700-

talsprägel. Vandringen tar ca 1,5 timme.  
3 juli,10 juli       Guidad rundtur i Söderbärke kyrkby. kl. 14. Gratis. I Söderbärkerummet på  Hembygds-

gården finns släktforskaren Jan Engström. Hantverksbod. Kaffeservering.  
3 juli, 17 juli     Heldagstur på Barken och Strömsholms kanal till Västanfors t.o.r. med ångbåten Runn. 

Resa inkl. förtäring 1400 kr., måste bokas. 
5 juli        Har vår förening Öppet Hus i släktforskarlokalen, se sid. 12 i denna tidning 
6 juli        Guidad visning på Norrbärke Hembygdsgård av Maria Keohane kl. 16-18, blir vid fyra till   

fällen under sommaren. 
6 juli       Väster Silvbergs vänner har berättarkväll i Ladugården, Stollberg kl.19  ”Från falskmyntare 

till förvaltare över Västerbergslagen”. 75 kr. inkl fika 
6 juli       Hemvändardag i Sunnansjö kl.11-15. Fri entré.  Hembygdsgården är fylld av aktiviteter.  
7 juli, 14 juli   Kl. 18 Flogbergsspelet. Dramatiserad skildring i gruvmiljö. 250 kr., barn 150 inkl. 

enklare förtäring 
9 juli, 16 juli   Kl. 15 Flogbergsspelet. Samma som ovan.  
8 juli-31  juli  Vid åtta tillfällen guidade visningar av den anrika Malingsbo Herrgård, herrgårdsmiljön, 

brukets historia, kornskruven. Kl. 14 biljetter köps på kafét 
13 juli     Gravendals byalag ordnar Gravendalsdagen kl.11-15.30.  Räckhammaren visas kl. 11,13 och 

15. Smedjan är igång. Brödbak i bagarstugan.  
30 juli-6 aug  Dan Andersson-veckan med massor av kulturinslag. Se Visit Dalarna 

För mer information och biljettbokningar se www.visitdalarna.se/evenemang  

Släktforskaren i färg? 

Tidningen finns i färg för er som vill ha den som e-post i stället för papper. 
Meddela medlemsansvarige Kicki se sid 2 

Besök oss på www.vbs-ludvika.se  
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avs: 
VÄSTERBERGSLAGENS 
SLÄKTFORSKARE 
Östra Storgatan 30 
771 50  Ludvika

 
 

 PROGRAM  
Föreningen kommer att vara med på Loppisen, Gammelgården i Ludvika med ett informations- och 

loppisbord  lördagen den 2 juli kl.09.00-14.30 
 
 Du som besöker Västerbergslagen tisdagen den 5 juli i sommar. Besök gärna Släktforskarlokalen på 

Östra Storgatan 30 i Ludvika. Vi har öppet kl. 10.00-14.00. Har du anfäder i bygden kan vi genom arkiv, 
kartor och lokalkännedom hjälpa dig att hitta platser där de bodde. Är du hemma i bygden kom gärna ner 
för en pratstund och fika. Välkomna! 

 
 Äntligen kan vi träffas på riktigt igen. Släktforskardagarna hålls i år i Skövde den 20-21 augusti.  
Tema: Skaraborg – från viking till soldat. Se program på https://sfd2022.se/  
 
 Vi kommer att medverka vid Hembygdsdagar och andra arrangemang i vårt område när vi har möjlig-

het, med att informera om föreningens verksamhet. 
 
Lördagen den 10 september har vi Öppet Hus i vår lokal på Östra Storgatan 30 kl. 10-14. Har du frå-

getecken i din forskning, kan vi kanske lösa det tillsammans. Välkommen in på en fika. 
 
Lördagen den 24 september har vi DNA-kafé och Öppet Hus i vår lokal kl. 10-14, uppföljning av 

mötet i mars. Peter Niwong medverkar. Alla är välkomna med sina DNA frågor, eller bara lyssna. Som 
vanligt har vi fika. Välkommen!   

 
Planerade möten: 13 oktober Bygdeforskning med Gunilla Didriksson, Höstmöte/halvårmöte den 27 

oktober båda mötena hålls på ABF-lokalen, Ludvika. 
 
Se alltid vår hemsida, www.vbs-ludvika.se om det gjorts några ändringar i programmet eller kontakta 

någon i styrelsen för information. 
Vår lokal på Östra Storgatan 30 är öppen för enskild forskning för de medlemmar som har nyckel-

bricka. Vill du hyra en nyckelbricka för 130 kr/år kontakta Kicki Vinkler, se sid. 2. Under sommaren är 
det inga studiecirklar i lokalen, börjar igen i september, se hemsidan under släktforskarlokalen när det är 
cirklar.  

  
 Vi har alla arrangemang i samarbete med ABF. 
 
 Glöm inte att meddela ny adress eller e-adress till medlemsansvarige Kicki Vinkler, se sid. 2  

 
Manusstopp nästa tidning 1 augusti  

 
 
 
 


