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V i omger oss med limstensgruvor. Högt över oss ligger Trollkarln

med sitt vattenblå öga och skådar himlen. Här finns troll för den som
tror, eller vill bli skrämd eller bara upplivad när fantasier tar form inför
våra ögon.
Bäckar skär genom berget; genom järn, granit, kalksten och kanske
guld och kanske silver, och berättelser rinner med bäcken, ner genom
näcken. Fantasin fick vi av de som vaktade milan i natten och av skogs
rået som kom vandrande förbi.

*

M

edan vi vandrar genom berg och dal efter Kantarell och Karl Johan
finner vi slaggsten. Några gick före. Vi är det förindustriella Sverige, både
igår och idag och idag är det vi som går före, bär traditionen vidare.
Naturen och kulturen gör oss unika, var och en och tillsammans. Det
är vi som är delarna, det är vi som är de bärkraftiga detaljerna utan
vilka storskaligheten vore ingenting. Småskaliga och småföretagsamma
låter vi det stora växa ur det lilla, ur fröet, grodden, som behöver lucker
jord för att växa och vi är det växande.
Alltsedan Ancyllussjön sjönk undan och Littorinahavet skapades har
vi levt här – för att vi funnit lösningar på allt, hittat på saker, för att vi
måste, för att vi vill, för att vår lust ligger i samverkan och den lusten
är envis. Den driver oss.

*

K ilsbergskanten har tur. Vi ligger på bara några mils avstånd från

stora handelsplatser. Inte så att de handlar tackjärn av oss längre, idag
gäller andra naturvaror och tjänster. Antingen far vi in till stan med

våra produkter eller så lockar vi ut staden till oss och låter den smaka
våra kravodlade morötter, syna våra jordfärger, för att inte tala om våra
naturupplevelser. Stad behöver land behöver stad.
Vi lever längs Norrlandsgränsen och gränsen mellan slätt och berg.
Vårt varumärke är Gränsbygd, en mötesplats mellan olika naturer, olika
människonaturer med olika färdigheter och drömmar. För de som vill
växa, bära frukt, ge inkomst, mogna och leva vidare här.

*

S om nomader nyttjade vi Kilsbergen mest till jakt och fiske. Allt

mer bofasta längs kilsbergskanten utvann vi myrarnas malm som gav
tillskott åt ett magert jordbruk. Men krig kräver järn. Finnar, valloner,
tyskar lockas till Kilsbergen. De hjälper oss att hantera järnet, och en
Bergens Lag skyddar produktionen. Kilsbergen har allt; malm, kalk,
skog, och nerför kanten forsar vattnet med kraft genom hyttor och
hamrar och kvarnar. Och bergen byter järn mot slättens livsmedel.
Masugnar, stångjärnshamrar, kvarnar är våra första industrier. Och störs
ta. Ett par århundraden senare fasas de ut av frihandel och konkurrens.
Maskiner ersätter händer och muskler på de nya bruken som byggs
nära gruvan och inte vid fallande vatten. Elektriciteten är uppfunnen.

*

N ärmsta järnbruk ligger i Garphyttan, hos oss finns bara småskaliga

bondhyttor för tackjärn; små ladugårdar, små jordar, ett par kor. Vi kla
rar oss själva. Utan brukspatron, utan myndighet. Utan präst.
När Laga Skifte påbjuds i Vekhyttan kräver landshövdingen, att om
bara en enda person svarar Ja till förändringen måste den genomföras.
Påbud uppifrån har sällan varit populära här. Och eftersom gårdarna
vid den här tiden är korsvis ägda svarar ingen Ja. Ingen låter sig heller
mutas. En del har skyndat sig att lägga puts på sitt hus eftersom stenhus
undgår förflyttning.
Sammanhållningen är stark i denna fattiga bygd. Det är långt till
kyrka. När Roparna samlas i Vekhyttan år 1843 får de tusentals männi
skor att äntligen tala fritt ur hjärtat. Till prästers besvikelse.

*

J ärnhanteringen gjorde Kilsbergens gränsskog eftertraktad. Männi

skor som inte ägde annat än sitt arbete och ville börja livet om på nytt,
de kunde få arrendera en bit oländig terräng uppe på skogen. Torp,
backstugor, kojor timrades; nån gammal kolbotten röjdes och hackades
upp till potatisland, med hemmagjorda redskap skapta av särpräglade
människor. Sedan gällde det att fiska, att jaga, att göra dagsverken åt

bönder och bergsmän och bruk. Drömmen var att få köpa loss torpet,
sin livsgärning, när arrendet gick ut och bli herre i eget hus. Ibland gick
det, ibland ville hemmansägaren ha torpet tillbaks.
Ett nät av stigar förband dem alla. Längs Kilsbergskanten gifte man
sig mer åt Karlskoga till, sökte varandra över bergen. Ofta var det på
slåtterkalas som karlar och kvinnor kunde fatta tycke för varandra och
bilda familj.
Trots sparsamhet och uppfinningsförmåga levde många i en fattig
dom de aldrig kom ur, detta gränsfolk, som levde på gränsen till vad en
människa kan orka. Kolare körde foror med kol, limsten, järn när vin
tern var som kallast och dagen som mörkast. Dammvakt, stånggångs
vakt var de, med underhållsarbeten på vattenhjul och hästvindor. Låt
oss tacka de som plöjde före oss, för vår skull. Deras steg har ännu inte
ekat ut mellan bergen. För den som lyssnar.

*

U tan bergspatroner, myndigheter, partipampar, arbetsgivare har vi

klarat oss ganska bra ändå, med våra egna företag. En leksaksfabrik här,
en ekologisk åker där, allt lika nära, lika närodlat obesprutat. Det är
därför våra bin inte drabbas av stordriftens sjukdomar. I själva verket
bidrar det giftfria småskaliga näringslivet till en mängd olika insekts
arter, och fjärilar, vilket gör att även fåglar finns i rikedom. Fråga den
nyinplanterade pilgrimsfalken. Mötet mellan berg och dal, skog och

åker, mellan löv och barr ger artrikedom av flora och fauna.
Tittar vi noga ser vi flodpärlmusslor i våra vatten. Och flodpärlmusslan
behöver bäcköringens gälar för att lägga sina ägg innanför gälarna, sen
faller de till botten efter ett år. I skalet analyserar man vilka ämnen som
ingår, och om där finns gifter. Det finns det inte, våra vatten är rena.
De släcker vår törst. Vår bygd är dyrbar, och rymmer nationalpark och
naturreservat.

*

V ärmeberoende alm, hassel, lind, hasselmus möter sin nordgräns här

vid kilsbergskanten. Men här och där viker norrlandsbältet ner i form
av barrskog, karga berg, myrar. Ur täta bestånd av gran skjuter en bergs
klack i höjden. En dal mynnar ut i en mosse, där vatten samlar sig och
står still. Även Tiden. Och vi vet, att börjar vi jaga den så flyr den, som
ett uppskrämt djur.
Men varför oroa sig? Våra borgar ligger stadigt kvar längs den stu
pande bergskanten alltsedan ofredstiden. Dit upp kan vi fortfarande fly
när oro tränger oss. Fly till en stund av nära varande. Till en minut av
sanning. Till insikt om dessa berg. Hur de bildas av spänningen i jord
skorpan när bergskedjorna i mitten av Europa bildas. Längs sprickorna
i urberget rör sig marken så att trappsteg skjuter upp. Det är där vi
lever idag, längs nederkanten. Ovanför oss reser sig Kilsbergen, högt
över slätten. Vågorna slipade sten i årtusenden, just för att vi barn
av Kilsbergskanten skulle få smeka våra fotsulor runda mot fälten av
klappersten.
Upp längs Kilsbergskanten sökte sig våra förfäder norrut, spanade
österut över ett hav som aldrig tog slut men var början till den östersjö
som bildats av inlandsisens smältvattenmassor.

Långt senare spanade Folke Larsson, en språkets spanare, bygdens skri
vare:
“Kilsbergsvägen
de blå bergens pulsåder
den natursköna vägen genom hyttornas rike
Nationalparkens tillfart
kantad av gärsgårdar, åldriga alléer
slåtterängar, åkerlyckor och röda stugor
en förbindelseled på forntidens strand
ett tidlöst ringlande band"
(ur Kilsbergsvägen)
Kilsbergens järnålder är slut sedan länge. Människornas smedjor och
hyttor och dunkande hammare blev bara tillfälliga gäster i detta urhem
för tigande myrar, branta stup, täta snår, djupnande skogstjärnar.
I några århundraden arbetade vi med det mesta som rörde både
jord och berg. Bonde och bergsman var vi, i Svensboda och Svenshytt
an, Vissboda och Gammelhyttan. Och med det mesta fortsätter vi att
arbeta: massage, yoga, naprapati, färg, isolering, husbyggande, tapetseri,
finsnickeri, mat, kafé, kött, grönsaksodling, catering, kläder, konst,
konsthantverk, möbler & antikviteter, sängar, trädgård, foto, IT-design,
layout, AD, skog, gräv- och anläggning, järnsmide.

*

K anske blir våra barn spelutvecklare med datorer som redskap, inte

korp, hacka, spade. Datorn ska hjälpa oss att leva kvar här. Vi låter den
arbeta för oss, ihop med naturen.
Av varierande natur är vi som lever på gränsen mot nya lovande tider.
Men de enda som kan lova är vi själva: att vi vill det goda.
Finner vi det inte så uppfinner vi det.

***

Dela gärna med dig av denna berättelse, hela eller delar till dina vänner och
bekanta! Berätta gärna egna anekdoter om Kilsbergskanten som du även kan
dela med oss genom att skicka ett e-brev till info@kilsbergskanten.se! På så sätt
blir berättelsen levande och gemensam och Kilsbergskanten blir upptäckt och
upplevd av fler. Bakom denna berättelse står Föreningen Kilsbergskanten som
gett Staffan Ekegren uppdraget att författa den utifrån historiska fakta, hörsäg
en, bilder, diktsamlingar, egna upplevelser och inte minst tankar och berättelser
från boende i Kilsbergskanten. Vill du veta mer om Föreningen Kilsbergskanten
och området i sig, gå in på www.kilsbergskanten.se!

Vi bidrar med att hålla Kilsbergskanten levande!

av ord
naturens

egna färger

avis.se avjord.se cajsawarg.com fyrasystrar.se hammarverket.se stinahammar.se
hedvigklarommobler.se kilsbergskanten.se lannalodge.se lekebergssparbank.se
lekhyttekiosken.se tant-gron.nu lekeberg.se

