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Med anledning av den rådande pandemin (Covid-19) så har ingen
föreningsstämma kunnat genomföras för 2020 i skrivande stund.
De ledamöter som valdes vid årsmötet 2019 upprätthåller som interimslösning
det löpande arbetet fram tills en ny föreningsstämma kan genomföras.
I Hedbybladet för 2019 finns några bilder på styrelsen att beskåda.
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Hedbybladet

Det första numret av Hedbybladet utkom 2009 och har sedan fortsatt att
produceras med minst en utgåva varje år. Inalles är vi i och med detta
nummer uppe i totalt 12 årgångar – i rad – fördelat på 16 nummer.
Samtliga utgåvor finns att tillgå digitalt via föreningens hemsida –
www.hedby.se.
De digitala versionerna ger dig som läsare en möjlighet att själv välja storlek
på dokumentet och ger också en betydligt bättre bildkvalité.
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Hemsidan

Vi rekommenderar alla att göra ett digitalt besök på vår hemsida –
www.hedby.se – där det finns mycket intressant information att ta del av
(förutom ovan- och nedanstående axplock).
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Brändstuggu

Behöver
Brända
Bystuga
Bevaras
????
Vår kära bystuga (Brändstuggu) har i hela 86 år varit byns naturliga
samlingsplats för allehanda sammankomster, såsom:
bystämmor, fester, föredrag, yoga, film, teater, kurser, dans, luciatåg,
auktioner, högmässor, studiecirklar, utställningar, älgbal …för att nu nämna
några av alla förekommande aktiviteter.
Förvaltning och underhåll av bystugan är förenat med mer eller mindre stora
kostnader.
Detta rör sig om allt från löpande förvaltningskostnader i form av el,
avfall/sophämtning och försäkring till kostnader för bl.a. förbrukningsvaror.
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Föreningens intäkter kommer i huvudsak från överskott i samband med
midsommarfirandet, uthyrning av bystugan och inkomna gåvokort.
Normalt täcker dessa intäkter de löpande driftskostnaderna, men det är inga
garanterade intäkter och de kan också variera kraftigt mellan olika år (där
kostnaderna kan överstiga intäkterna).
För räkenskapsåret 2019 uppgick t.ex. de fasta kostnaderna för den normala
driften (el, vatten/avfall och försäkring) till 23 479 kr.
I detta sammanhang kan det påpekas att sommarfesten och dess
omkostnader hanteras helt i ideell regi och belastar således inte bykassan,
samt att julmarknaden sker i privat regi via konstellationen ”Brända bönor”.
Även Hedbybladets omkostnader hanteras på ideell basis.
Behovet av större och viktiga renoveringar av bystugan har också börjat bli
alltmer påtagligt under de senaste åren.
Allt överskott i form av intäkter går oavkortat till den löpande förvaltningen och
underhållet av bystugan, samt till vidmakthållandet av föreningens mångåriga
traditioner och kulturella gärningar.
 Hedbykortet är ett gåvokort som du kan köpa mot ett valfritt belopp.

Kortet kan användas vid högtider, uppvaktningar eller som en sista
hälsning. Hedbykortet beställer du av Ulla Adefalk (070-6491944) o/e
Kina Sjöberg (070-6732049) och du betalar in via föreningens bankgiro
467-2648. Bidraget går oavkortat till underhållet av Brändstuggu.
 Du kan prenumerera på/köpa en andel (eller flera) i Brändstuggus
andelslotteri. Läs mer om detta på hemsidan, www.hedby.se
 Du kan …

Uthyrning av bystugan
Det kostar 400 kr/dygn att hyra hela bystugan och 200 kr/dygn att hyra
antingen salen eller köket.
För information och bokning kontakta Rolf eller Ulla Adefalk
(070-5598725).
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Smått & gott från år 2019;
Midsommarfirande i Hedby
Den 23 juni firade vi midsommar i Hedby i strålande sol!
Många var vi som dansade kring stången, mumsade på de goda bakverken
som byns damer bakat, åt varmkorv och samlades runt vår fint pyntade
majstång som restes av troppen till majstångsgeneralen Lars Emnéus.
”Att vara här på Brända är verkligen det bästa som finns, man blir
lycklig och man känner sig fri.” sa Elin Ängehult som var årets
midsommartalare.
Läs en längre specialintervju med Elin längre fram i bladet.
AÖ
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Ett litet axplock, en bukett… bara vackert!
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Majstångsresningen på Brända 2019
Eftersom årets traditionella majstångsresning är inställd på grund av
coronapandemin kan jag rekommendera en återblick från firandet år 2019.
Fjolårets talare var då 12-åriga Elin Ängehult. Efter majstångsresningen fick
jag tillfälle att träffa Elin och intervjua henne. Elin är säkert den yngsta talare
som Brändaborna har lyssnat till.
Jag frågade henne hur hon fick idén till att hålla talet. Elin berättade då att hon
hört att det inte ordnats med någon talare och då kände hon att hon verkligen
ville hålla midsommartalet. Hon tänkte att hon ville berätta för
midsommarfirarna hur mycket Brända betyder för henne. Elin bor i Stockholm
men hon är noga med att påpeka att hon har sina rötter på Brända. Varje
sommar och många skollov tillbringar Elin på Brända hos sin mormor Kerstin
Klinga och älsklingen Hampus, som är en katt. I talet kunde hon verkligen
förmedla vilken fantastisk by Brända är. Hon var inte ens nervös inför talet för
hon kände att hon hade något stort och viktigt att förmedla och det tror jag att
alla kunde förstå.
Jag frågade också Elin om hon
hade någon speciell förebild. Astrid
Lindgren och Greta Thunberg blev
svaret!!!
I höstas 2019 började Elin i klass 6.
Hennes bästa ämne är svenska och
på fritiden gillar hon att dansa och
vara med i shower. Hon har ännu
inte bestämt sig för vilket yrke hon
ska satsa på....och det är ju ingen
brådska med det.
Elins tal finns på vår hemsida
www.hedby.se
Där hittar du även en mängd andra
majstångstal som hållits under åren.
Läs, njut och minns.
UA
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Sommarfesten
Den här festen blir bara bättre och bättre!
Med byns alla åkgräsklippare startade dagen med ett brak!
Pelle & co var domare - det korades vinnare, men egentligen var ALLA
vinnare (inkluderat åskådarna som fick en oförglömlig stund).

Grattis till de tre bästa!
Det handlade om hästkrafter och smidighet… på en åkgräsklippare!
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Senare på eftermiddagen var det FEST…

… med rekordmånga festdeltagare!
(en bra bit över 100 personer …)
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Festen startade med den sedvanliga tipspromenaden – i år utökad med en
egen skattkarta för de allra minsta av oss.
Stora och små fötter traskade runt byn och löste Pelles kluriga uppgifter innan
vi bänkade oss vid långbordet ute i det fantastiska sommarvädret.
Under middagen var det musikquiz som byns egen dj Wictor gjort tillsammans
med sin pappa Per  Vi fick verkligen upp tävlingsinstinkten och många fick
möjlighet att briljera med sina kunskaper, medans andra drog det kortare
strået …

Grattis till ”the winning team” – en vinst att avundas!

Diplom till alla åkgräsklipparförare!
AÖ
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Nordiska delikatesser

En kväll i oktober…

Så mysigt det är att - när höstmörkret sänker sig - sitta i bystugan i muntert
lag med goda grannar och vänner. Dofter och smaker av olika sorters fisk
tillsammans med något gott i glaset – det är just ”Nordiska delikatesser” i
Hedby!
AÖ
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Julmarknad på Joongården

Foto: A. Hasselkrantz

Det var en fröjd att hålla julmarknaden på Joongården även i år! Många tog
sig tid att komma för att sälja sina varor, hjälpa till med genomföringen
och/eller besöka julmarknaden och byn.
Det blev en väldigt fin marknadsdag lördagen den 14:e december, då man
kunde köpa allehanda hemgjorda, goda och vackra saker i bodarna runt tunet
och utanför ladan. Ta en kopp glögg eller en varmkorv ute vid brasans sken.
Gå in i Gammelstuggu och hälsa på Skallskogs Land Alice med familj eller
besöka marknadskafèet i ladan, där det var dukat för en liten stunds vila med
gott kaffebröd och smörgåsar.
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Inne i snickarboden myllrade det av folk som ville se exempel på Ulf Hanses
arbete med formgivning, som den tidlösa leksaksbilen ”Streamliner Classic” –
och slå av en prat med Agneta Magnusson om hennes arbete med
bevarandet av gamla kulturväxter.
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På grund av halka kunde det inte arrangeras rundturer med släde i byn, men
hästen Euro med sin ägare Nina erbjöd stora och små en liten ridtur istället.

Utan marknads-knallar – ingen julmarknad. Därför riktas ett stort tack från oss
i ”Brända bönor” till alla er som producerade och sålde era fina produkter på
marknaden år 2019;
Maria & Mårten Eskilsson, Anna Karin Jobs Arnberg, Mandus, Turid
Rødningsand, Liselott Ambjörn, Kerstin Klinga, Land Alice m. fam, Anna
Lundblad, Gunnar Thunander, Ulf Hanses & Karin Holmberg, Agneta
Magnusson, Maria Ihlis, Helena Varhanen & Mikael Wiborg, fam. Brorsson,
AnnaKari Isaksson, Anna Österberg.
AÖ
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Nya bybor
I början av april flyttade Haaggårdens nya ägare hit till Brända. Det är Stina
Bylund och Daniel Friberg samt de två döttrarna, Eira som är 3 år och lilla
Edda som snart är 1 år. De flyttade från Borlänge för att Daniel skulle få
närmare till jobbet på Ejendals i Leksand. Stina är för tillfället föräldraledig
men annars jobbar hon som lärare på Fornby Folkhögskola.
Både Stina och Daniel är intresserade av basket. De är även engagerade i
Borlänge Basket Klubb där Stina är ordförande och Daniel sekreterare. Daniel
tränar även herrlaget.
I dessa coronatider är det förstås svårt att knyta kontakter med byns
befolkning och vice versa. Vi får se fram emot en varm och skön sommar då
man kan träffas utomhus.
UA
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Berättelser från gårdar i Hedby
Skräddargården
Skräddargården på Brända härstammar från ett gammalt Sjönshemman.
Själva boningshuset byggdes 1819. Dessutom byggdes en del uthus och en
jordkällare. Gårdens folk levde av jord- och skogsbruk, men det upphörde i
början av 1900-talet.

Tidigare ägare var Skräddar-Maria och Gustav Bergman. År 1962 köptes
gården av Rostan och Anna-Mia Nygren. De moderniserade och renoverade
boningshuset och bosatte sig på gården i början på 1970-talet.
Sonen Hans Nygren övertog fastigheten 1979 och i samband med det byggde
han ut boningshuset.
Nuvarande ägare är sedan 2019 Carina Nygren Hansdotter. Hon och sonen
Jonathan har sett till att Skräddargården återgått till jordbruksnäringen med
diverse odlingar och ett gäng med glada getter samt två hundar och två
katter.
UA
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Brändas flyttfåglar
Varje sommar kommer
flyttfåglarna till Brända.
Alldeles speciellt är det när
Nancy och Ove Nordenhök
landar på Back Ollas gård.
När hösten kommer flyger
de tillbaka till sitt vinterviste
i Kalifornien. Nancy har sina
rötter sedan många
generationer i byn. Hennes
mor Back-Johanna är född
och uppvuxen i huset där
de bor. Back-Johanna
emigrerade till USA och på
båten dit träffade hon sin
blivande man. De gifte sig och bosatte sig i New York och blev föräldrar till
Nancy.
Som 19-åring flyttade Nancy till Stockholm för att studera konst och där
träffades hon och Ove. Han är född i Berlin och uppväxt i Helsingborg och
Hälsingland. Båda har stor släkt både på Brända och utspritt i landet.
Släktbanden är starka och viktiga.
Nancy och Ove blev ett par, gifte sig och bildade familj. Dessutom startade de
en designfirma i reklambranschen. Det innebar hårt arbete men samtidigt
också en viss frihet att bestämma över arbete och fritid.
Nu lever de ett rikt pensionärsliv med ett vinnande koncept: De har hittat det
bästa av två världar. På vintern är det behagligt klimat i Kalifornien. Det är
nära till havet, stora bergskedjor, öknar och storstäder som Los Angeles.
På sommaren är det varmt och skönt, med en och annan regnskur kanske, i
Sverige och då är livet på Brända som bäst. Ofta får Back Ollas besök av
barn, barnbarn och vänner från både när och fjärran. När andan faller på kan
det även bli en resa till Paris eller ännu längre bort.
På grund av coronapandemin är årets “hemresa” till Brända uppskjuten, men
så snart det är möjligt, så kommer Nancy och Ove hit. Welcome to Brända!!!
UA
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Byns befolkning
Det är inte helt lätt att ange exakt hur många personer som bor i Hedby
eftersom det finns ett mörkertal. Det är en handfull personer som bor i byn
större delen av året, men är skrivna på annan ort. Naturligtvis är de
medräknade. Detta innebär att det i dagsläget bor 95 personer på Brända, i
Höbby och Kanngårdarna. Av dessa invånare är 14 barn. Vid större helger
och sommartid brukar befolkningen mångdubblas av besökande släktingar,
ättlingar och deras vänkretsar…. och det finns plats för alla.
UA

Äldst och yngst i byn
I sommar fyller vår kära Carmen Jansson 90 år. Det innebär att hon är äldst i
byn. Carmen är född i Baskien i Spanien och kom till Sverige 1955.
Till Brända kom hon 1956.
Yngst i byn är lille Hannes Göras, som är född den 5 augusti 2019 i
Sjönsgården på Brända. Han har två bröder som heter Noel och William.
Mamma heter Hanna Hellström och pappa heter Anders Göras.
UA

21

Motionsrunda
För motionärer i det mindre formatet kan det vara bra att veta att promenaden
Wallgrens Rund är exakt 1000 m lång eller 1 km. Sträckan är uppmätt från
Majstångsbacken och runt byn tillbaka till Majstången.

Sommarläsning
När du går förbi laduväggen på Joongården hos Anna & Kjetil kan du passa
på att ta med dig en bok hem. Den behöver inte lämnas tillbaka. Du kan även
sätta dit en bok du läst och som du önskar ska finna en ny ägare.

”Kan böckerna läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars veta
allting om oss?” – Lennart Hellsing
”Har vi en gång vant oss vid att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi
inte undvara dem.” – Astrid Lindgren
AÖ
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Historiska vingslag
Ortnamnet Dalarna
Fråga: Från när känner man till ortnamnet Dalarna och vilket område syftar
det ursprungligen på?
Svar: Då vi redan 1248 har ett belägg på att Västerdalarna, bör ortsnamnet
Dalarna redan varit väl etablerat, så vi kan räkna med att ortsnamnet är
betydligt äldre.
Det uppenbara och troliga är att det då syftar på de två dalgångar som utgörs
av Västerdalälven och Österdalälven. Det innebär också att det som
ursprungligen åsyftas med Dalarna bör vara området från älvmötet i Djurås
och uppströms.
Mikael Åkerlund
Falu Kuriren 2004-03-11

UA

Dialekt-dilemma
Ett husförhör under 1800-talet kunde pågå i flera timmar, varunder
deltagarna fingo svara på frågor och läsa valda stycken ur bibeln. “Aldrig får vi
ha det riktigt bra, om sommaren åska och om vintern husförhör, var ett
ordstäv i bygden från den gamla goda tiden. Eftersom läskunnigheten inte var
så synnerligen god hos alla, hände det ibland, att den läsande stakade sig på
något ord, blev han nervös tillika, kunde det hända, att det blev fullständigt
stopp på läsningen. En djurakarl råkade under prästen Södergrens tid ut för
den malören, att det blev stopp mitt i läsningen. Prästen sporde: “Vad är det?”
Då kom svaret: “Jag körd kav. (gick bet) hän”. Prästen på nytt: “Vad säger
du?” Svar på nytt: “Jag körd kav hän.” Prästen förstod ingenting av vad
mannen talade om, vände sig till församlingen och frågade: “Vad säger karn
om körningen?”
Ur Gustav Dalmalms pärm

UA
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Gamla Nyheter
Historien om vägfrågan i Leksands Kommun
I synnerhet i Hedby, Höbby och Kanngårdarna
Kommunal vägförvaltning bör sköta alla byvägar
Nya utvägar som löser byarnas vägfråga har måst sökas med övergivandet
av gamla former, dels har man tillgripit vägföreningsformen, dels moderniserat
byordningarna. Ingen av de båda alternativen ger en lösning som
tillfredsställer motorismens våldsamma utveckling, framhåller rektor Harald
Alm i en inlaga till länsstyrelsen, vari han föreslår att alla vägar, som inte
skötes av den statliga förvaltningen, tages om hand av en kommunal
vägförvaltning. Han anhåller att en utredning göres, och om det blir
nödvändigt en lagändring föreslås som ger möjlighet att rationalisera
förvaltningen av alla de vägar som inte staten sköter.
Ur: Borlänge & Mora Tidning 1957-03-02

UA

Reflektioner
Ragnvald Svens i Kanngårdarna har delat med sig av en text: ”Reflektioner”,
som hans f.d. granne Brita Kann har författat. Det är ett tidsdokument där hon
målande beskriver hur gemene man levde i våra Djurabyar på 1930-40-talet.
UA

.... den spännande och långa fortsättningen följer du på vår hemsida : www.hedby.se
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Signatur HOJ
Vårt levande uppslagsverk och tillika historieberättare, Hans-Olov Jobs, har
under många år nedtecknat allehanda berättelser som är mer än värda att
uppmärksammas och ta lärdom av.
I detta nummer av Hedbybladet har vi valt återge ett tidigare publicerat verk,
men denna gång i original och med bild.
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Stockholm-Motala … Hedby-Stockholm
Under 2019 har arbetet med att gräva och dra fram fiber till Hedby byar
fortsatt.
Installationerna i många fastigheter har också kommit igång och avslutats.
Sedan har det varit upp till respektive fastighetsägare att upprätta individuella
avtal med valfri leverantör av tjänster för bredband, kabel-TV och ev. telefoni.
Tyvärr så har den utvändiga grävningen lämnat en hel del i övrigt att önska
och i många fall ser det ut som ett mindre slagfält på såväl tomter som vägar.
Anslutningen av den invändiga fiberroutern har också föranlett vissa problem
med själva driftsättningen för vissa fastighetsägare.
Problemen har, såväl muntligt som skriftligt, adresserats vidare till den ytterst
ansvarige för detta projekt, Dala Energi AB (DE), för att få till en återställning
av marken till ett acceptabelt skick, där så behövs.
Det som kvarstår är att göra den slutliga besiktningen tillsammans med DE
avseende alla installationer i byn, innan projektet kan avslutas.
Och … Stockholm-Motala i all ära … men Hedby-Stockholm (m.fl. orter) är
inte så dumt det heller!
Den historiska händelsen med eget bredband i bystugan verifieras i mejlet
nedan.
PJ
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Kommande evenemang 2020

Midsommar
Som tidigare aviserats har vi för 2020 valt att följa de allmänna restriktioner
som utfärdats m.a.p. föreliggande pandemi och vi får därmed avstå det
traditionella midsommarfirandet detta år, men håll ut – det kommer nya tider!

Sommarfest
Ingen planering har gjorts för årets sommarfest och vi räknar i nuläget med att
denna tillställning också måste ställas in. Rekordet i antal deltagare från 2019
blir sannolikt svårslaget, men vi får sikta på att gå man ur huse sommaren
2021 istället.

Nordiska delikatesser
Beroende på hur den pågående pandemin ut- eller invecklar sig så ber vi att
få återkomma med besked om denna fest, som av tradition brukar
genomföras i slutet av september eller början av oktober månad.

Julmarknad
Även när det gäller detta evenemang så är målsättningen att fatta ett definitivt
beslut senare under året, så håll utkik på våra sociala medier framöver för
närmare besked.
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Brändamål

attatä
hädda
schetrost
åvasli
tunglä
råma
sita
kuli
Vill du veta vad orden betyder kan du gå in på www.hedby.se / dialektord.
Fast du kanske redan vet …
UA

Roligt folk
Men åcken ä då e dar?
Ä de en kar el ä de e människa?
åcken – vilken
ä – är
e – den
dar – där
de – det
kar – karl
el – eller
människa - kvinna
UA
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Minnen från en svunnen tid …

Foto: Olle Florén

… men vilka kan ovanstående dalkarlar från Brända vara ?
Är de möjligen på väg till älgjakten … den som söker hen finner!

29

Gräsklippning Bystugan 2020

Föreningsstämman har sedan ett antal år bestämt att gräsklippning och
renhållning ska ske runt och på gårdsplanen framför bystugan samt vid
området runt sopbehållarna.
Målsättningen är att arbetet ska utföras av olika familjer i byn, enligt upprättat
schema nedan. Kan inte den enskilda familjen den tilldelade veckan får man
själv ansvara för att byta med någon annan på listan.
Utrustning för att genomföra arbetet får man själv ta med hemifrån.
Vid frågor kontakta Per Johansson 070-541 22 84 eller pajo03@telia.com
Vecka
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Namn
Hedby Byalag

Lokal adress
Bystuguvägen 4

Mobiltelefon

Byalaget fördelar ansvaret för
underhållet via manuell
handläggning för 2020.

Hedby Byalag

Bystuguvägen 4

Not. m.a.a. förestående arbete invid bystugan så blir det en speciell lista även för 2020.
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Hem

Älgjaktskoll
Den årliga älgjakten infaller alltid den andra måndagen i oktober och den
pågår i en vecka. Hedbys jaktlag består av 45 jägare varav ett 10-tal är
kvinnor. Dessutom medverkar ett stort antal jakthundar. För att jakten ska
fungera krävs mycket planering och samarbete mellan samtliga deltagare. De
flesta som deltar tycker att älgjakten är årets höjdpunkt. Det är absolut ingen
semester, utan faktiskt tvärtom. Hårt slit från tidig morgon till sen kväll.
Jaktområdet är skogarna i Forsbodarna och Gyllingsberget. Jakten regleras
av lagar och förordningar som måste följas. Det är mycket arbete med all
planering och ansvarig för detta är jaktledaren Stefan Göras. År 2019 var
tilldelningen på vilt 6 stora djur (3 tjurar och 3 kor) samt 6 kalvar. När kvoten
är fylld blåser man av jakten. Om kvoten inte är fylld kan jakten fortsätta vissa
dagar fram till februari. I fjol fick man även jaga kronhjort under älgjakten,
eftersom den ökat så oerhört speciellt i våra trakter.
UA

Gubbarna på sidan 29: Sjödins Nisse * Pellas Valle * Sjödins Birger * Björs Lasse
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Sophämtning
På förekommen anledning har styrelsen under en längre tid varit i kontakt
med Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) för att försöka komma tillrätta med
den oordning och brist på respekt som föreligger från fastighetsägarna (inom
eller utom byn ?) vad gäller regelverket för sophantering. Allt från större
allmänt gods till miljöfarliga artiklar har kunnat beskådas i anslutning till de två
sopcontainrar som finns i byn. Många av dessa artiklar skulle ha körts och
lämnats till en återvinningsstation, istället för att dumpas invid eller i dessa
sopcontainrar.
Som en första åtgärd har nu byns sopcontainrar, genom DVAAB:s försorg,
försetts med kedjor och lås på de stora luckorna, i syfte att försöka förhindra
större och skrymmande gods avyttras där.
Notera att det bara är tillåtet att slänga soppåsar med brännbart avfall i
sopcontainrarna.
Om sopcontainrarna fortsätter att fyllas med grovavfall och andra otillåtna
sopor så kommer det att innebära en olägenhet för oss alla, då frekvensen av
sophämtning är baserad på antalet boende i Hedby (med viss hänsyn till en
ökning av fritidsboende under främst sommarmånaderna).
Vi vet att såväl fast- som fritidsboende (med reservation för "utomjordingar")
inte alltid följer det regelverk som gäller för våra sopkärl i byn, tråkigt - men
tyvärr sant!
DVVAB har också satt upp en skylt - se bild nedan från Gyllingsvägen - om de
gällande och skärpta reglerna.
Följande kommentar är hämtad från korrespondensen med handläggaren på
DVAAB, såsom orsak och bakgrund till skyltens tillkomst - bedrövligt!!!
”Ja, vi har haft, extremt otrevliga, problem med att latrintunnor slängs i våra
containrar… Mycket tråkigt, förhoppningsvis kan skyltningen hindra någon
från att göra fel.”
PJ
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Nu är vi snart i mål …

… skål och tack för detta år!
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(Hedbybladet kan också läsas via hemsidan, www.hedby.se, med bättre bildskärpa).
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