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”Mot Siggebohyttan, oavlåtlig stigning 
genom ödemarksskog.”
”Gökotta! Vilken bra idé”, säger vi kvällen innan. Men morgonen är kylig när vi packar en riklig 
matsäck i ryggsäckarna. Dimman har ännu inte lättat, ute på Lindesjön simmar skäggdoppingfamil-
jen på sin tidiga fisketur. De ser muntra ut, i år är det tre små randiga ungar på hannens rygg. Vi 
ska mot bergsmansgården Siggebohyttan vid sjön Usken, Karl August Andersson Meijerhelms hem. 
För den vackra morgonens skull, för fågelsång, daldockor och orkidéer väljer vi en omväg.
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Den slingrande vägen går genom Hidingen och Munkhyttan, 
vi ställer bilen vid sidan av vägen som går mot Skvattham-
maren och Södra Brunnsjön. Den är lätt att hitta, ligger efter 
Harsprångsledningen som korsar vägen strax före dess högsta 
punkt. Sedan går vi tillbaka en bit och viker av rakt norrut. 

Det är en helt liten skogsväg. Vi talar inte mycket, ännu 
morgonsömniga tar vi ut stegen för att gå oss varma. Det är 
en bom över vägen. Vi smiter förbi genom hallonsnåren; kän-
ner oss obehöriga, trots att ingen bom i världen kan upphäva 
allemansrätten.

Så ligger Bromsjöbodar där, ödebyn där ingen bott sedan 
tidigt fyrtiotal. Just när vi kliver ut ur skogen och lättade går 
in i byn hör vi göken, södergöken. 

Södergök är dödergök, det vet minsta unge. Vi ryser trots 
att solen kommit fram över trädtopparna och strävsamt försö-
ker värma oss. De förfallna husen, byvägen som knappt går att 
skönja, och tranan som vi kan höra från Norra Brunnsjön; det 
är lite kusligt, mitt bland äppelblommen. 

Det fanns en som kunde utnyttja ödebyns stämning; i 
deckaren ”En främmande man” (1962) utsätter Maria Lang sin 
hjältinna Puck Bure för ödemarkens mystik:

”Min tvekan blev allt starkare. Mina sinnen registrerade varje 
detalj, hotande och skrämmande. Huset var med ens alldeles inpå 
mig. Mörkret i fönstrens gapande fyrkanter. Svedan av brännäss-
lorna mot mina ben. Den orörliga gestalten där oppe på det översta 
trappsteget… En främmande man.” 

Hon kallade byn Ormsjöbodar. Själv hette hon egentligen 
Dagmar Lange, hon lekte med sin dubbla identitet, och för-
klädde de platser som hon drabbade med ond, bråd död.

”Över Lindeån med anblick av staden och 

sjön v, förbi Brotorp v. Oavlåtlig stigning 

genom ödemarksskog över vattendelaren 

mellan Linde och Nora bergslager. V den 

lilla Brunnsjön. Från vägens högsta punkt, 

229 m, hänförande höglandssyn över sjön 

Usken med högvälvda bergslagssåsar i fjär-

ran. Svindlande utförsbacke cirka 1 km ned 

till landsvägen Nora – Guldsmedshyttan.”

 
Svenska turistföreningens resehandbok 1923.

Till höger: Bromsjöbodars övergivna hus 

lockade deckarförfattaren Maria Lang att 

använda miljön i En främmande man.
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I Ormsjöbodar ställer Maria Lang idyll och fasa mot varandra. 
Puck hittar liket av den mördade Agnes Lindvall i en gammal 
kallkälla när hon njutningsfullt, och lite skamset, plockar en 
bukett fridlysta daldockor. 

När vi följer stigen ner mot Norra Brunnsjön hittar vi ett en-
samt hus med en blå dörr. I sluttningen bakom växer daldock-
orna bland midsommarblomster och daggkåpor ner mot en 
liten kallkälla. Vår vaksamhet skärps, men nej; det ligger ingen 
blodig bergsmansyxa där, det glimmar inga tunga guldarm-
band runt en smal handled i vattnet.

Dagmar Lange, som växte upp i Nora, hade inte hittat till 
ödebyn på egen hand. Hennes ledsagare genom Bergslags-
skogen var författarinnan Margit Palmaer. Hon hade upptäckt 
Bromsjöbodar på trettiotalet, då hon börjat leva sommarliv på 
Siggebohyttans bergsmansgård.

1956 återvände hon för ett vandringsreportage i STF:s 
årsbok, då var byn redan avfolkad:

”Jag gick från gård till gård, medan solen rosig och nyväckt tittade 
upp över skogstopparna och väckte småfåglarna till liv igen. Men 
det var också det enda liv som hördes av! Inget glatt slammer av 
mjölkkärl i ladugårdarna, inga ivriga barnaröster, ingen far i huset 
som slipade lien inför dagens värv! Det var något otäckt, något kus-
ligt att denna klara morgonstund vandra från gård till gård utan 
att förnimma ljudet och värmen av mänskligt liv.”

Så länge sedan det var! Numera är det dagtid ganska tyst i de 
flesta små byarna. Vi sätter oss i gräset nära den gamla oxeln 
och äter en andra frukost. Sedan kikar vi in i ladorna där solen 
silar in mellan glesa bräder. Där inne står harvar, tröskor och 
självbindare som skimrar av rost och gröna lavar.  

Maria Lang/Dagmar Lange (1914–1991)

Hon föddes i Västerås, levde två år i 

Lindesberg, men växte sedan upp i Nora. 

Hon började tidigt vända på dygnet. I den 

självbiografiska Vem är du? Dagmar Lange 

eller Maria Lang (1985) skrev hon:

”Från fem års ålder höll jag, hur vi än 

bodde, ett eget sovrum. Över min huvud-

kudde lyste en lampa, som jag fick släcka 

så sent jag önskade. När som helst kan 

jag återuppleva alltsammans – ljuskretsen 

i hörnet vid sängen, skuggorna och det 

totala mörkret i andra delar av rummet, 

den eviga frågan, den första medvetet 

formulerade tanke, som jag minns: Varför 

sover alla andra människor i hela världen? 

Varför är det bara jag som är vaken?”
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Vägen är upplöjd och har förvandlats till åker. Men ett par en-
samma lönnar markerar den och vi lämnar byn i trygg förviss-
ning att vi är på rätt väg.

Plötsligt är vår väg avskuren av ett djupt dike med branta 
kanter. Det finns någon som inte vill ha oss strövande här, det 
är alldeles tydligt. Vi ser oss hastigt om, men ingen främmande 
man följer oss med dolska blickar när vi hoppar över diket och 
söker oss vidare på den avbrutna vägen.

Nu är det lätt att vandra, den välskötta skogsvägen är mun-
ter och omväxlande, vi är på väg mot bebodda trakter. Vi har 
sällskap med Margit Palmaer, hon är en van vandrare och talar 
lättsamt och bildande under vägen:

”Den som en gång lär känna bergslagsskogarna vet att inga kan 
jämföras med dem. Ty där finns inte bara grankolonnader och 
mossklädda flyttblock utan också något annat och mer: minnen från 
en tid då rökarna steg från kolmilorna och malmklangen från de 
otaliga små gruvorna. Det är de gröna kolbottnarna och de svarta 
gruvhålen och smultronöverväxta kolarkojorna, som ger karaktär åt 
Bergslagens skogar.”

Margit berättar om sin resa till Sovjet 1927, om visionen av 
ett samhälle där en kvinna kan behålla sitt yrke även sedan 
barnen kommit. Hon och hennes samtida talade om kamratäk-
tenskap, men de kunde inte räkna med sina män i hemarbetet. 
Margit valde andra vägar, hon kämpade för barnträdgårdar, 
kollektiva tvättstugor och för att höja hembiträdenas status. 
Genom äktenskapet med landsantikvarien Bertil Waldén kom 
hon till Örebro, som hon upplevde som småstadsmässig. 
Ibland tog hon barnen med och gick till järnvägsstationen, där 
såg hon längtansfullt efter tågen som gick mot Stockholm.

Margit Palmaer Waldén (1898–1991)

Författaren Margit Palmaer från Örebro till-

bringade många somrar på Siggebohyttan. 

1965 var hon den första som flyttade in i 

kulturreservatet Wadköping i Örebro, som 

kommit till tack vare maken Bertil Waldén.

 

”Kvarterets grand old lady som ivrigt 

rökande bjöd på te i sitt hem när hon ville 

diskutera något av de debattinlägg hon 

ämnade publicera om Wadköpings utveck-

ling eller brist på utveckling.”

Nerikes Allehandas kulturredaktör Gunnar 

Lindén (1998).
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Efter nästan två kilometer kommer vi till Lejakärrets naturre-
servat, som med sina förfallna murar och rika växtlighet är en 
lika spännande miljö som Bromsjöbodar. Här bröts kopparkis 
periodvis från 1550-talet fram till 1919, här dumpades koppar- 
och kalkhaltig slig som skapat en öken på cirka en hektar. Även 
om kopparfyndigheten inte längre kan ge bergsmännen sin 
utkomst ger den kalkhaltiga marken näring åt många orkidé-
arter. Här växer bland annat nyckelblomster, kärrknipprot, 
purpurknipprot och två bestånd med den sällsynta guckuskon.

Det är lätt att tänka sig att Leja också är en fyndplats för för-
fattare. Att botanisten, poeten och barnboksförfattaren Severin 
Schiöler skulle kunna ligga på knä i kärret med luppen för ena 
ögat. Från tjugotalet fram till sin död bodde han i Mårdshyttan.

Ungdomsböckerna och romanen Elin Hake, under signatu-
ren Jörgen Block, hade en stor läsekrets. Inspiration till roma-
ner fanns på nära håll. Hans andra hustru Ester arbetade som 
lärarinna i en by i Västerbotten. När Severin Schiöler beskriver 
kylan, ensamheten och de storslagna vidderna finns närheten 
där. Men själv trivdes han inte i ödemarken, han stannade i 
Mårdshyttan, hustrun och dottern Åse kom dit på loven.

Severin Schiöler ledde exkursioner till markerna kring 
Lejakärret, och han berättade om sina fynd där och på andra 
platser i Svampar, lavar och mossor som kom ut 1934:

”I sina fodringar på livet äro lavarna ytterligt anspråkslösa. 
Ljus behöver de något så när rikligt. Vid alltför stark beskugg-
ning försvinner de flesta. Däremot uthärda många den skarpaste 
solstrålning. Så hällarnas skorplavar samt hedarnas renlavar och 
bägarlavar. För torka äro de okänsliga. Vecka efter vecka kunna de 
stå så torra, att lågan från en tändsticka sätter dem i flamma. Men 
kommer en skur vegetera de vidare som om intet hänt .”

Severin Schiöler (1880 –1957) 

Han levde fram till 1920-talet i Strömstad, 

men flyttade till Stubbre i Mårdshyttan i 

början av 1930-talet. Han skrev två 

romaner, diktsamlingar, ungdomsböcker 

och böcker och artiklar om natur och 

växter, och var dessutom en skicklig 

fotograf. Severin Shiöler hade fyra barn 

i sitt första äktenskap, ett av dem var 

Göteborgskoloristen Inge Schiöler.

Till höger: Leja. Det var en gång en 

koppargruva, med magasin, arbetar- 

bostäder och lönekontor. 
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Bilder: Örjansvik, vid Usken, där Gösta 

Knutsson hade sitt sommarnöje, ritades

av stadsarkitekten Georg Arn från Örebro. 

I källaren finns en väggmålning av hans 

dotter, konstnären Inga Arn.
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Vi följer Bergslagsleden och kommer fram till kalkbrottet i 
Dyrkatorp. Det gnistrar vitt om dolomiten, vi står på kanten 
och känner suget från djupet, ser det kristallklara, lysande blåa 
vattnet. Bäst att vi backar, säkrast att söka andra vänligare vatten.
I Siggeboda möter vi äntligen Usken – och en som saknar 
svans, men inte blick för Bergslagen:

”På andra sidan sjön såg man blånande höjder. Det här var den 
riktiga Bergslagen. Pelle kände sig lite bortkommen först, för det 
brukar katter göra när de kommer till nya platser, men när han 
gått omkring och nosat i alla vinklar och vrår och konstaterat att 
det bodde en råttfamilj i källaren, beslöt han sig för att trivas i 
Bergslagen.”

Vi går ner mot sjön och närmar oss Örjansvik, radiomannen 
och barnboksförfattaren Gösta Knutssons sommarhus. Vi letar 
efter Siggebo-Sigge, Pelles ledsagare till råtthål och nysilad 
mjölk den sommar som beskrivs i Pelle Svanslös klarar sig.

På den närmaste gården finns han, mjölkbonden Alfred 
Norling, eller snarare hans barnbarn: Ingrid Andersson och 
Astrid Blomberg står på gården till sitt föräldrahem. Ingrid 
håller varsamt en ekorrunge i händerna. Den är vilsen och 
föräldralös, har flera gånger varit på väg in i huset.

De berättar om Örjansvik, som byggdes av stadsarkitekten 
Georg Arn från Örebro. Han var gift med Gösta Knutssons 
syster Märta, och Gösta besökte ofta familjen under sin ungkarls- 
tid. Han övertog huset i samband med Georg Arns död 1951.

Ett lokalt rykte gör gällande att Gösta hittade självaste Pelle 
i Carl-Fredrik och Emilia Anderssons ladugård i Siggeboda, 
men det stämmer inte. Redan som fjortonåring hade Gösta 
Knutsson en svanslös katt under en småländsk sommar.

Gösta Knutsson (1908–1973) och 

Erna Eng (född 1925)

I Erna Eng fann Gösta Knutsson sin 

efterlängtade Maja Gräddnos. De gifte 

sig 1947 och levde tillsammans till 1973 

då Gösta avled. Under 1950- och 60-talen 

levde de sommarliv på Örjansvik vid Usken.

Här hittade också Gösta Knutsson miljön

till Pelle Svanslös klarar sig (1942).
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Herman Gottfrid Pihl skriver att Usken 

knappast låter sig beskrivas. Ändå gör han 

det i hembygdsboken Västmanland II (1922):

”Dystert grå och tungsint suckar den i 

nordanvindens famntag, i regn och dimma 

stå längst bort i fonden Grönvålsön och 

Mårdshyttestranden svarta som i sorgedok. 

En sådan dag är Usken som ett synligt 

uttryck för allt vemod, som bor i djupet av 

bergslagsbons hjärta. Men en annan dag 

är Usken som ett glittrande skratt. Då lyser 

hela sjön blå som en bergslagsjäntas ögon, 

och i behagsjuk nyckfullhet dela skär och 

holmar, uddar och öar vattnet i oregel-

bundna fjärdar och vikar.”

Ändå kan Pelle ha fötts i Bergslagen. Flera av Gösta Knuts-
sons berättelser skapades när han berättade sagor för sina sys-
terdöttrar, Inga och Lillemor Arn. Böckerna om Pelle Svanslös 
är en blandning av radioprogram, barnböcker och dagsvers.

Ofta märks det att böckerna först skrivits för att vara korta 
programinslag; berättelsen är kort och dramatisk. Intrigen bärs 
nästan alltid av Måns, Pelle är ofta en snopen statist i sin egen 
berättelse.

Vad berättade egentligen Gösta om sig själv genom Pelle?
Vi frågar Erna Knutsson, Göstas änka som bor i Uppsala 

och inte varit i Bergslagen sedan Gösta avled 1973. Hon håller 
med om att han i mycket var som Pelle; ofta tillbakadragen, 
och mycket opraktisk. Samtidigt engagerade han sig mot 
nazismen och var musikalisk och gästfri. Han bjöd in en hel 
manskör till Örjansvik på frukost i det gröna. Erna stod en 
tidig sommarmorgon och bredde knäckemackor till Orphei 
Drängar, som kommit förbi för att rasta under en turné. Sedan 
satt de på gräsmattan, bildade ett O och ett D och sjöng Gustaf 
Frödings Kung Liljekonvalje av Dungen.

Erna minns överdådiga kräftskivor som Dagmar Lange bjöd 
in till då hon släppt årets deckare, och hon minns nattliga bad 
i Uskens svala vatten. 

Makarna levde ett produktivt liv, själv översatte hon nära 
200 barnböcker, bland annat om den lilla grävlingflickan Polly, 
skriven av Russel Hoban. Erna satt bakom ratten på deras 
bilresor, såg till att Gösta fick arbetsro.

– Han skrev jämt, vårt liv bestod av skrivmaskiner och resor.
Ekorrungen försvinner i gräset. Söder om Örjansvik ser vi 

över sjön, svalkar fötterna i Uskens vatten, samtidigt som vi 
öppnar ryggsäckarna:

Kall färskpotatis, rökt fisk, bröd och gräddfil!
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Efter måltiden följer vi landsvägen söderut längs Usken, sjön 
som blivit prisad som en av Europas vackraste sjöar. Spelman-
nen Karl Erik Hartman (1870 –1973) som bodde i Öskevik på 
1880 -talet ger en annan bild i Minnen och hågkomster (1966):

”Usken är även en lömsk och farlig sjö. Där kan vintertid uppstå stora 
sprickor och råkar där man minst kan ana. Nästan omärkliga sprick-
or kan uppstå, så att lösa isflak bildas, vilket en lantbrukare från 
Öskebohyttan fick vara med om för en del år sedan. Han kom med 
två hästar och ett tungt lass timmer på ett sådant flak. Isflaket sjönk 
på kant och lasset med hästar hasade baklänges ner i djupet. Isen slog 
igen som ett lock över dem, men körkarlen lyckades rädda sig.”

Så sent som på 1940-talet användes sjön som vinterväg. Äldre 
män kan berätta om bönder som satt med en granruska som 
sprint mellan skacklar och släde, för att snabbt kunna dra ur 
den och rädda sig själva och hästen om lasset med malm eller 
timmer skulle sjunka.

Margit Palmaer minns sommarsjön, där hon och barnen 
badade och där hon gärna rodde. I Den försvunne postiljonen 
(1942) ror en sommarledig studentska över sjön, som hon 
kallar Vasselsjön men som alldeles tydligt är Usken, över till 
Trolldalen för att söka efter ett stånd med guckusko. Hon har 
glömt spaden hemma, letar efter en vass sten när hon hittar en 
gammal postiljonväska. Genom de återfunna breven berättas 
sägner och verkliga händelser från Uskenbygden. 

Men nu vill hon berätta om Karl August Andersson 
Meijerhelm som på äldre dagar bodde på Kullen som ligger på 
vägens högra sida. Han var den näst yngste sonen till Anders 
Andersson på Siggebohyttan och hans hustru Katarina Israels-
dotter. Hans farfar, Anders Olsson lät bygga gården år 1800.

Magnus Ljunggren (född 1960)

Han växte upp i Sundsvall, är skriven i 

Stockholm, bor i Addis Abeba och har sitt 

sommarliv i Uskaboda. Magnus Ljunggren 

har skrivit film- och tv-manus, men ägnar 

sig numera åt barn- och ungdomslitteratur. 

Det mesta han skrivit har rört sig i småstads- 

miljö, där uppväxten i Sundsvall gett lokal-

färg. Men naturen i Bergslagen finns med 

som en bakgrund i Hämnden (2007) en 

äventyrsbok som utspelar sig på istiden.

– Uskaboda är en av världens vackraste 

platser. När vi åkte hit för att titta på 

huset, och svängde av i Mårdshyttan, blev 

det mörkt. Det var bara skog, och det var 

ingen trollskog. Mot Uskaboda åkte vi förbi 

ett kalhygge, och tänkte att det här får 

nog vara. Men när vi kom ner i byn, när 

den öppnade sig mot sjön… det är väldigt 

vackert här.
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Karl August Andersson Meijerhelm blev student i Uppsala 
och gick 1863 in i Evangeliska fosterlandstiftelsen. Han gifte 
sig med Natalia Fredriksdotter Meijerhelm, och lade hennes 
namn till sitt. Makarna ägnade sig både åt förkunnelse och 
socialt arbete. De engagerade sig i soldatmissionen, startade 
Stockholms första härbärge för husvilla män och verkade även 
utomlands.

I Flydda dagar (1888) berättar han om släktens historia, om 
föräldrarna och om händelser i Linde och Nora bergslager. 
Han berättar om burdusa präster, supiga bergsmän och deras 
idoga hustrur. Han berättar om den närgångna vargen som 
”ref kreaturen” i Garphyttan och Reboda 1793, och om en 
orkan som drog över Fåsjön 1852 och tog med sig ”näfver och 
torf av 5 tak”. Men framför allt ägnar han sig åt Siggebohyttan:

”Å Siggebohyttan står ett par prydliga lönar, där alléerna löpa 
samman. Dessa lönnar sattes af Anders Andersson i hans barndom. 
’Här skola bli stora härliga träd med sköna, rika kronor’ sade 
den lille gossen och slog ihop sina händer af förtjusning. Och der 
uppväxte äfven resliga träd, och de vårdades af vänliga händer efter 
bästa förstånd. Vår Anders satt mången afton och hvilade i skug-
gan af dess kronor. Nu är han för länge sedan borta. 18 vintrar har 
tidsuret sedan dess skridit fram. Men de gamla träden stå kvar.”

Vi är nu framme vid bergsmansgården, vandrar mellan 
lönnarna upp mot huvudbyggnaden med dess långa svalgång. 

Gården var kvar i släktens ägo endast i tre generationer, den 
siste ägaren var Meijerhelms bror Israel Andersson, som avled 
1901. Sedan var bergslagskulturens storhetstid över och en 
tid av förskingring och vanvård följde. Det gamla huset tjänst-
gjorde bland annat som arbetarbarack och barnkoloni. 

Bertil Waldén (1901–1963)

Tack vare landsantikvarie Bertil Waldén 

blev bergsmansgården Siggebohyttan ett 

museum. Han var även en flitig författare, 

under 30 år redaktör för Från bergslag och 

bondebygd, skrev också ett sextiotal böcker 

och många artiklar i historiska ämnen. Karl 

August Andersson Meijerhelm, föregångaren 

på Siggebohyttan, porträtterade han på ett 

sätt som påminde om honom själv:

”…en intellektuell och sensibel begåvning 

av utpräglad artistisk läggning, förfinad, 

fantasifull och rotlös – den största tänkbara 

kontrast till de jordbundna bergsmännen…”

Bertil Waldén i Forskningar och färder (1936).
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Agneta Lindén (född 1963)

Växte upp i Öskebohyttan. Skrev kåserier i 

DN 1994–2003 under signaturen Amnesia. 

I 46 texter om Sverige beskriver hon 

ankomsten till Samuelstorp i Garphyttan:

”Jag låter ytterdörren stå öppen för att 

få in lite av den varmare utomhusluften 

inomhus. Gräset är grönt och mjukt och 

fuktigt mot mina fötter. När jag öppnar 

brunnslocket ser jag att det är gott om 

vatten i brunnen. Jag tar upp en hink och 

bär in den. Jag går genast ut igen. Förbi 

äppelträdet och till utedasset. Där är det 

fullt av spindelnät och en mus har lånat lite 

toalettpapper för att bygga ett bo någon 

gång under vintern. Annars ser det bra ut.”

1910 köptes bergsmansgården av Örebro läns hembygdsför-
bund. När den invigdes 1929 var det mycket tack vare lands-
antikvarie Bertil Waldén och hustrun Margit Palmaer. Det var 
han som drev renoveringen av gården. Tillsammans for de runt 
i bygden och letade upp möbler och redskap. Bertil Waldén 
beskrev 1936 hur:

”… de målade brädtaken, väggarnas schabloner på papper eller 
direkt på putsen, bredbukiga järnugnar har åter kommit till heders. 
Rummen har återfått sin karaktär, där är ’fars kammare’ och ’mors 
kammare’, ’främre stugan’ och ’stora salen’ .”

Han var med rätta stolt över vad de åstadkommit, och gården 
hade många besökare under hans 35 somrar där. Vi vandrare 
tar en paus och går genom rummen. Beundrar dalmålningarna 
som flyttades dit från Hyttnäs i Dalarna och tänker på Kata-
rina Israelsdotter. ”Oaktadt hon fick 17 barn, användes aldrig 
någon barnmorska”, skriver sonen. Katarina lämnade mors 
kammare för gott 1860, hennes man slutade sina dagar tio 
år senare. Vart tog då Margit vägen? Jo, hon sitter på huk vid 
kryddlandet där hon söker lika ivrigt som i Ängeln i Menton:

”Man fick ta vara på de få stunderna mellan skurarna den som-
maren – jag gick neråt kryddgården. Det ständiga regnet har sköljt 
bort en del jord, men örterna håller alltjämt stånd. Milda ångor 
stiger upp från den spensliga lavendeln, från den spetsliknande 
åbrodden och den medelhavsblå isopen, finast är dock doften från 
timjanlanden. Där finns tre timjansängar på två av dem växer den 
vanliga svenska backtimjan som går i lila, på den tredje den violetta 
starkdoftande Thymus vulgaris – den som jag så ivrigt sökte på 
hedarna i Provence.”
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Kryddlandet, i slänten ner mot vägen vid bergsmansgården 
finns kvar. Dess timjan minner henne om systern Minna, som 
dog ung i tuberkulos. Hon konstaterar att vi kommit in i ört-
samlandets ålder; den unga kvinnan dansar med blommor i 
håret, husmodern samlar frukt och bär. Vi finner att isopen är 
kvar, likaså finns salvia, oregano och lavendel. Visst växer även 
en timjanplanta där, doften möter starkt när vi böjer oss ner.

Margit Palmaer var nära nog född feminist. I den självbio-
grafiska Ängeln i Menton (1985) förklarade hon som flicka, 
inför förskräckta herrar, att hon skulle bli rösträttskvinna. Hon 
hörde förvånad sin pappa jubla när han äntligen fått en son:

”Joo du, det blev en pojke den här gången, en riktig pojke.” 
När dottern Louise Waldén bildade Grupp 8 på slutet av 

1960-talet utbrast Margit: ”Äntligen, det här har jag längtat 
efter sedan tjugotalet!”

Margit ville ge de fem barnen ett barndomslandskap. Som-
rarna 1929 till 1964 bodde familjen i två rum och kök på 
övervåningen till det som nu är kafé. Louise Waldén minns 
Usken och den magiska skogen. Bygdespelen på midsomrarna 
som drog tusentals besökare till Siggebohyttan.

– Hembygdsgården blev en lekplats om fortfarande kommer 
tillbaka i drömmen, säger hon.

Vi lämnar Margit Palmaer under äppelträdet, en halvtrappa 
ner i trädgården. Hon skriver vidare, koncentrerat. Resemaski-
nens tangenter slår i botten.

Uppåt. Uppåt. Uppåt. Det återstår cirka en tredjedel av vår 
milslånga vandring, men efter en och en halv kilometer kan 
vi följa Bergslagsleden igen. Här börjar den gamla kyrkstigen, 
som gick till Lindesberg och efter vägen för oss till Munkhyt-
tan där sällsynta fjärilar skriver sommarens vackraste dikter.

Asknätfjärilen flyger främst i juni på fuktiga, 

öppna ytor i barrblandskog med ask och 

olvon. Hannarna upprättar revir i gläntor. 

Livscykeln är främst 2-4-årig. 

Ett litet område vid Munkhyttebäcken 

är numera naturreservat. Där finns två 

sällsynta fjärilsarter: väddnätfjärilen och 

asknätfjärilen. Claes U Eliasson, en av 

Sveriges främsta fjärilskännare, bor i 

Torphyttan, väster om Lindesberg. Han är 

huvudförfattare till volymen om fjärilar 

i Nationalnyckeln till Sveriges flora och 

fauna. 2009 kom en praktisk fälthandbok, 

Dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län, 

där Claes berättar om fjärilarnas liv, och 

ger tips om fyndplatser.

Till höger: Vi inledde kapitlet med att gå 

mot Siggebohyttan, och med ett självpor-

trätt av Karl August Andersson Meijerhelm. 

Nu är vi framme, vandrar upp mot gården.
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