
            Hassmyra 
                 Del 2
                efter laga skiftet



Karta Hassmyra bys ägor.

Kartan har vi indelat i några rutor för bättre upplösning av de däri markerade tomternas belä-
genhet.

Längst bak finns ett register över alla fastigheter i nummerordning utifrån reg. nr.

Här nedan följer några korta anteckningar om de i Hassmyra by avsöndrade fastigheterna och 
deras placering geografiskt. Färgläggningen avser att markera från vilken stamfastighet de 
härrör. Vi börjar med Hagaberg och fortsätter sedan tomt efter tomt fram mot Jansesgården 
och vänder sedan förbi Anderslund i riktning mot kyrkan där vi fortsätter förbi Karlsro mot 
Sätra.

 Rosenberg (1:11)                          Tore Anderssons (1:63)       Smedjan (1:13)

                            ”Rabo”     Hagaberg  Lövenborg Mejeriet              Björkliden

Flygbild från norr över kyrkbyn.
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Ruta 1

Brun färg = Per-Lars gården
Lila färg = Ol-Lars gården
Gul färg = Janses gården
Grå färg = Berglindska gården, Lundéns

Marken till blivande fastigheterna 1:32, 1:44, 1:45, 1:67 och 1:74 tillfördes Per-Lars gården 
från Ol-Lars gården vid ägostyckning 1917.

Beträffande fastigheterna i ovanstående kartutsnitt:

1:20 och 1:19. Hagaberg och Mejeriet.
Inköptes från Ol-Lars gården av handelsman Johan Adolf Lindgren (”Hagaberg no. 1”) och 
från Per-Lars gården (”Hagaberg no. 2”, det blivande mejeriområdet) på 1890-talet. Fick där-
vid reg. nr. 1:8 och 1:9. År 1901 kompletterades dessa fastigheter med en markremsa från Ol-
Lars gården belägen mellan nuvarande landsvägen och dessa Hagabergsfastigheter (Hassmyra 
1:12). Redan dessförinnan (1898) hade dock en liten markbit även avstyckats från Hagaberg 
no. 2 till Fläckebo mejeriförening. Fortsättningsvis betecknar Hassmyra 1:19 mejeriet och 
1:20 Hagaberg.
Hagaberg inköptes kring 1901 av Lars Robert Berglind som uthyrde halva Hagabergsbygg-
ningen som handelsbod till J.A. Lindgren.
J.A. Lindgren var far till Isidor Lindgren, hembygdsföreningens första sekreterare och bl.a. 
den som räddade kyrkstallarna från att rivas genom en insändare i VLT. 
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Fläckebo mejeri c:a 1923

                                               f.d. telefon växel      Mejerist Karl Axel Svan   Alex Vistrand

Fläckebo handelsbod, Hagaberg 1924

På farstubron står Hilda och herr Schmidt från Västerås. Främst på trappan mejeristen Olle 
Lundström.

Vindsutrymmet var stort och användes av den anledningen som teaterlokal.
I nederkant på bilden ses en lång stång där man selade fast hästarna vid mjölkleveranserna.
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Interiör från J.A. Lindgrens handelsbod i Hagaberg c.a. 1920-talet.

Hassmyra 1:64. Björkliden.
Avstyckning år 1950 från fastigheten Hassmyra 1:40 vilken i sin tur härstammade från fastig-
heten Hassmyra 1:15. Sistnämnda fastighet hade uppstått vid ägostyckning år 1903 då Per-
Lars gårdens ägare Ernst Johansson sålde gården till Algot Österberg. Per-Lars gården erhöll 
därvid reg. nr. 1:14 och Ernst Johanssons återstod 1:15.

Björkliden (”CV:s”)

På Björkliden bodde under många år nämndeman C.V. Johansson efter det att han sålt gården 
i V. Vrenninge. 

Efter Björkliden kommer vi sedan fram till Per-Lars gården (Österbergs gård) vilken är stam-
fastighet (ursprungsfastighet) till flera avsöndringar i “Kyrkbyn”. Mer om denna gård finns att 
läsa i artikeln “Hassmyra del 1”!
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Hassmyra 1:13. Smedjan (Lövenborg 2).
Denna fastighet avstyckades med därå befintliga på ofri grund stående hus från Per-Lars går-
den till smeden Gottfrid Larsson år 1903. Benämndes därvid ”Löfvenborg nr. 2”.
Såldes 1916 till Josefina Berglind (gift Andersson) i Hemmingsbo och säljs därefter till orga-
nist och folkskollärare Nils Lundborg år 1922. 
Gottfrid Larsson efterträdes efter några år av smeden Emil Eugen Haglund som smedjans 
hyresgäst.

Nu fortsätter vi stora landsvägen mot Janses gården:

Hassmyra 1:11 och 1:63. Rosenberg.
Fastigheten Hassmyra 1:11 avstyckades år 1901 från Per-Lars gården till soldaten Karl Erik 
Berglind i Gussjö, kallades då ”Rosenborg” men ”Rosenberg” kommer fortsättningsvis att 
vara namnet på denna fastighet. Karl Erik Berglind antecknas dock efter några år som back-
stugusittare där och bland nya ägare framträder Johan Fredrik Österberg och slutligen hans 
syster Hilda Kristina Österberg som gift med John Henrik Andersson från Falun. John och 
hustrun bygger bostad åt sig i Rosenberg men på mark som delvis ligger på Janses gårdens 
ägor. Formell avstyckning till John Andersson görs 1942 och fastigheten där bostaden är 
belägen tilldelas reg. nr. Hassmyra 1:56. Några år senare (1950) tillförs en liten ytterligare 
markremsa från Janses gården kanske i samband med att taxirörelse startade här. Denna mar-
kremsa  sammanläggs med den tidigare avstyckade fastigheten Hassmyra 1:56 och därefter 
blir reg. nr. Hassmyra 1:63. 

Hassmyra 1:62.
Avstyckning 1950 från Janses gården. Här bodde under en tid Gustaf och Svea Fläckerud.

Hassmyra 1:4. Jansesgården.
Se vidare i ”Hassmyra del 1”.

Hassmyra 1:27. Anderslund.
Avstyckning år 1915 från Ol-Lars gården till skollärare Anders Lindgren. I denna bostad 
inrymdes under 1940-50 talen Fläckebo telegrafstation som dessförinnan varit inhyst i övre 
våningen i mejerihuset.

Anderslund   
Foto: Hans E. Larsson
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Hassmyra 1:65.
Avstyckning 1951 från grannfastigheten Hassmyra 1:27 (Anderslund), vilken innan dess här 
hade trädgård med äppelträd.

Hassmyra 1:25. Lövenborg nr. 1.
Fastigheten Hassmyra 1:25 (”Lövenborg nr 1”) avstyckades ursprungligen år 1896 från Ol-
Lars gården till Mejeriföreningen i Fläckebo (kanske avsedd som bostad till mejeriets tjänste-
folk?). År 1899 inflyttade (?) målare Carl Arvid Andersson där. Då denne år 1901 avflyttade 
till sin nya bostad i Johanneslund (Gussjö 2) kallas Hassmyra 1:25 ”Lövenborg”  i lantmäteri-
handlingarna. Dock oklart om målar Anderssons boende avsåg Hassmyra 1:25 eller 1:11 ef-
tersom bägge i husförhörslängden runt sekelskiftet 1900 kallades Lövenborg och Rosenborg. 
Det var därefter (1902) som smeden Gottfrid Larsson övertog Lövenborg 1 (Hassmyra 1:25) 
och året därpå (1903) smedjan (Hassmyra 1:13) med de då befintliga husen där (se anteckning 
”Hassmyra 1:13”!). Dessa fastigheter såldes sedan år 1916 till Maria Josefina Berglind (gift 
Andersson). 

Hassmyra 1:28.
Är den mot Janseshållet vettande delen av nuvarande Lövenborgstomten. Den avstyckades 
1915 från Ol-Lars gården till änkan Josefina Berglind (Andersson) i Hemmingsbo och var 
då obebyggd. Då Josefina Andersson påföljande år (1916) av smeden Gottfrid Larsson kö-
per hans fastigheter Hassmyra 1:13, (”Lövenborg nr 2”, smedjan) och Hassmyra 1:25 (där 
bostadshuset står!) sker en sammanföring av dessa fastigheter med denna markbit Hassmyra 
1:28.

Josefina Berglind avled år 1920 och av hennes sterbhus inköptes år 1922 fastigheterna Has-
smyra 1:25, Hassmyra 1:13 (smedjan) och Hassmyra 1:28 (obebyggd) av organist och folk-
skollärare Nils Lundborg. Smedjan (Hassmyra 1:13) samt bostadshuset (Hassmyra 1:25) 
var  då uthyrd till smeden Emil Eugen Haglund fram till 1931. Troligen är det denne som på 
1920-talet tillverkat de med dalpilar försedda järngrindarna till Lövenborg 1 och 2 (Hassmyra 
1:25 och 1:13) på beställning av ägaren Nils Lundborg som var född i Djura i Dalarna.

År 1923 avstyckades en jordlott från Per-Lars gården (Hassmyra 1:44) att sammanföras med 
Lövenborgsfastigheterna Hassmyra 1:25 och 1:28. På denna mark uppfördes paviljongen.

I nuvarande köket i Lövenborgs-
bostadens bottenplan hade Nils 
Lundborg sitt kontor där han 
var ombud för dåvarande West-
manlands Läns Sparbank samt 
ombesörjde brand- och livför-
säkringsärenden.
Foto: 1948
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Hassmyra 1:45. ”Rabo”.
Avstyckning från Per-Lars gården till köpman Gustaf Adolf Larsson år 1927 enl. lantmäteriet. 
Gustaf Larsson var smålänning (född i Jönköping) och ankom till Fläckebo från Västerås 
år 1921. Han hade i Västerås enl. husförhörslängden varit ”kontorist” men sedan sadlat om 
till handelsman. Kanske var det därvid han övertog en tidigare handelsrörelse eftersom hans 
företag här i Fläckebo officiellt hette ”Reinhold Karlsson efterträdare”? I början av 1920-talet 
bedrev han sin köpmannaverksamhet i Hagaberg i Lindgrens affär men enligt uppgift blev han 
oense med dåvarande ägaren av Hagaberg om hyran och beslöt då att öppna egen affär mitt 
emot. Som fick namnet Rabo (”Rabo stad”).
Lindgrens handelsbutik i Hagaberg övertogs efter Gustaf Larsson istället av Lundin (ca. 
1930). Denna lades dock ned efter en tid och Rabo blev sedan fortsättningsvis den enda affä-
ren.

Byggnation av nya affären, ”Rabo” 21 februari 1930.

         Rabo affären.
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Hassmyra 1:38. Godtemplarlokalen, nuvarande församlingsgården i Fläckebo.
Avsöndrad från Ol-Lars och Per-Lars gårdarna i samma tidsskede som ägostyckningen av Ol-
Lars gården skedde i 2 delar varav Hassmyra 1:32 blev tillförd Per-Lars gården.

f.d. Godtemplarlokalen, numera Fläckebo församlingsgård.     Foto: Hans E. Larsson

Hassmyra 1:67.
En avstyckning från Per-Lars gården som gjordes ca 1953 alldeles i hörnet mot Karlsro. 
Tjänstgjorde som brandstation innan det blev privatbostad.

Hassmyra 1:22. Karlsro.
Avstyckning från Ol-Lars gården (ursprungligen Hassmyra 1:3). Dess första ägare Karl Hjal-
mar Vallin skulle kunna vara namngivaren till Karlsro.

Hassmyra 1:18. Larsbo.
Avsöndrades av dess namngivare Lars Andersson i Ol-Lars gården år 1905 varvid stamfast-
igheten fick lantmäteribeteckningen 1:17 (istället för 1:3). När Karlsro (Hassmyra 1:22), se 
ovan, avstyckades 1906 blev Ol-Lars gårdens lantmäteribeteckning 1:21 i stället för 1:17.
År 1917 skedde en ägostyckning av Ol- Lars gården varvid uppstod fastighetsnumrena 1:31 
och 1:32. Den senare (1:32) tillfördes därvid Per-Lars gården. År 1958 sammanlades Ol-Lars 
gården (1:31) med Lundéns gård (f.d. Berglindska gården Hassmyra 1:33), beteckningen blev 
därefter Hassmyra 1:68. (Utom marken NV om Hassmyrabäcken som sammanlades med Näs 
4:1.)
1982 avstyckades den Lundénska gårdstomten och fick beteckningen Hassmyra 1:75.
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Hassmyra 1:74.
Avstyckning 1980 från Hassmyra 1:32 (Per-Lars) till Christer Österberg.

Hassmyra 1:46. Blåsbo.
Avstyckning år 1933 från Ol-Lars gården till Ragnar Andersson i Näs vilken därefter uppförde 
bostadshuset därstädes.
Enligt uppgift rann tidigare på Per-Lars gärde öster om Blåsbo den lilla ”Fattigstuälven” som 
hade detta namn efter Hassmyra fattigstuga som låg på andra sidan om landsvägen (på Präst-
gårdsmarken).
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Ruta 2

Hassmyra 1:58. Hasselbo. ”Hasselns”. ”Emils stuga”.
Avstyckad till Emil Österberg 1947 från Per-Lars gården.

Brun färg = Per-Lars gården.
Grå färg = f.d. Berglindska gården, numera Lundénska gården.
Mörkgrön färg = Carl-Ols gården.
s7 = samfällighet. Kallkälla att utnyttjas av byn

Hasselns. Foto: 1948
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Hassmyra 1:47. Fridhem. ”Post-Elins hus”.
Avstyckad 1934 från Hassmyra 1:34 (”Hvilan”). Varit poststation i Fläckebo innan det blev 
privatbostad.

                       Elin Pettersson ”Post-Elin” och Karl Englund ”Post-Kalle”. 
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Hassmyra 1:76.
Avstyckning från Hassmyra 1:68 (Hassmyra 1:31 + Hassmyra 1:33) ca 1984 till Leif Lifberg 
varefter fastigheten bytt ägare.

Hassmyra 1:66.
Avstyckning från Hassmyra 1:68 (Hassmyra 1:31 + Hassmyra 1:33) ca 1984 till Wåge 
Lundén, som byggde huset samma år.

Hassmyra 1:57. Solhem.
Avstyckning till Karl Björklund vars son Sigvard tog över och sedan avyttrade till nuvarande 
ägare.

Hassmyra 1:77. Klippan, Missionshuset.
Avstyckning av fastigheter från Hassmyra 1:33 (Berglindska gården) till Fläckebo missions-
församling vilka sedan sammanlagts till fastigheten Hassmyra 1:77.
Missionshuset byggdes 1883 och pastorsbostaden på samma fastighet år 1900 enligt Gillis 
Normans historik om Fläckebo Missionsförsamling.

Hassmyra 1:82.
Avstyckning från Hassmyra 1:33 (se ovan!) som bebyggts av Anders Johan Berglinds barn-
barns barn.

Hassmyra 1:34. ”Hvilan”
Ägostyckning 1918 från stamfastigheten Hassmyra 1:2 (Berglindska gården) som därefter 
erhöll reg.nr Hassmyra 1:33 och den avstyckade tomten reg.nr 1:34. Bostaden på denna tomt 
hyrdes av klockaren August Andersson (död 1903) innan Anders Johan Berglind inflyttade ca 
1919 efter genomförd lantmäteriförrättning.

Fläckebo Missionshus. Foto: 1948
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Hassmyra 1:78. Klippan. 
Avsöndring från Berglindska gården. (Hassmyra 1:33).



Hassmyra 1:60.
Avsöndrat 1949 från Carl-Ols gården till arrendatorn på ”Klockars”, snickaren Fredrik Öster-
berg.

Hassmyra 1:6. Carl-Ols gården. 
Innan utflyttningen vid laga skiftet ca 1858 låg på denna plats Rosengrens torp (Stubbängstor-
pet). Ang. Carl-Ols gårdens historik se ”Hassmyra del 1”!

Ungefär mitt emot Carl-Ols gården på andra sidan vägen ungefär vid gränsen mellan Carl-
Ols och Prästgården finns en plats som kallas ”Roligheten”. Där skall en gång bygdemålaren 
Einar Palm ha haft sin atelje (på ofri grund) i ett litet obetydligt träskjul.

Hassmyra 1:26. Hemmet.
Fläckebo Ålderdomshem, byggt 1914. Sedan 1960-talet privatbostad. 
Avsöndrat från Carl-Ols gården.

Fläckebo Ålderdomshem, verksamt till mitten av 1960-talet.
Enl. uppgift hade de inneboende i den mindre stugan en viss självhushållning.
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Ruta 3

Hassmyra 1:5. Erik-Mats gård. (”Wistrands”).
Anvisad utflyttningsplats vid laga skiftet blev Hassmyra f.d.soldattorp som i stället flyttades 
till sin nuvarande plats (numera  Hassmyra 9:1).
Ang. Erik-Mats gårdens historik se ”Hassmyra del 1”!

Hassmyra 9:1. Innefattar f.d. soldattorpet för Hassmyra by som avsöndrats från byn med reg.
nr Hassmyra 1:10. Efter sammanläggning med en liten bit mark från Prästgården blev dess 
nya reg.nr Hassmyra 9:1 med namnet ”Albäcken”. Soldattorpet var som nämnts ovan tidigare 
beläget där nu Wistrands gård ligger.
Men innan  man under indelningsverkets tid gjorde detta till soldattorp (soldatnamn Gångare, 
Barkström, Bäckström) var dess namn ”Knut Finnes torp” efter Knut Tomasson Finne som 
efter äktenskap med Ingeborg Ersdotter i Hassmyra fick sin boplats här. Han verkar dessför-
innan ha varit backstugusittare vid Ösjön (på Västerfärnebosidan), då kallat ”Öija”. Ett gräns-
röse (nu raserat) i närheten av denna soldattorpplats i Hassmyra kallas ännu på Hassmyra 
storskifteskarta 1793 ”Knuts röse”. 
Innan Knut Finne kom hit kring år 1650 hette torpet ”Skrivartorp” efter skrivaren vid Axholm 
(tidigare Fellingsbro, Sala gruva) Jon Gunnarsson vilken istället uppfört torpet ”Talltorpet” på 
Heden (ung. mellan Nyby och Hebo). Detta torp hette därför tidigare även ”Jon Gunnars torp” 
men dess nuvarande namn är Sandviken.

Ljusgrön färg = Wistrands gård (Erik-Mats)
Gul färg = Janses gård
Grå färg = f.d. Berglindska gården, numera Lundénska gården.

Kvarndammen på ovanstående karta, 180 meter nedströms Erkkällan, raserad och resterna 
syns dåligt mellan nedfallna trädstammar.
Se nedanstående utsnitt ur äldre kartmaterial!
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Utsnitt ur Lantmäteristyrelsens Hassmyrakarta 1793:

Soldattorpet (innan 1858), 
nuvarande Wistrands gård.

Erkkällan, på kartan benämnd 
”mineralkälla”.
Möjligen är ”Gånga-källan” ett 
dubbelnamn till denna källa.

Utsnitt ur Lantmäteristyrelsens skogsdelningskarta 1744 Prästgården.

Erkkällan är i dag endast ett sumphål. 
Koordinater RT 90: 6638 896-1531 914
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Klockarbol 1:5 och 1:6. Nuv. Hedens skola och idrottsplats.
Från början avsett för socknens klockare men med tiden i allt högre grad utarrenderad efter-
som klockaren successivt pålades en mängd andra uppgifter utöver klockringning och kyrko-
sång. Såsom att undervisa, vara organist, utföra smittkoppsvaccinering mm. Arrendeintäkten 
till Kyrkan blev istället alltmer en löneförmån till klockaren.

Under 1920-talet var denna klockarbostad med sina halmbetäckta uthus påtänkta som hem-
bygdsgård här i socknen. Men eftersom det ålåg Ecklesiastikdepartementet att ta ställning till 
denna verksamhetsförändring  och försäljning till hembygdsföreningen tog det lång tid innan 
man fick ett beslut. Och då hade byggnaderna hunnit bli så nedgångna av bristande underhåll 
att hembygdsföreningens andra alternativ om ett hembygdsmuseum på nuvarande plats på 
”Granudden” istället blev verklighet år 1933. Bland byggnaderna på hembygdsgården står i 
dag ”fatburen” (härbret) från detta klockboställe.

Översiktsbild över Klockarheden, Klockarbol.

Klockarbostället med halmtäckta uthus.
Foto: Isidor Lindgren, 1920-talet.

Klockarheden (Hedens skola) och Hedengården inkl Österängen.
Egentligen mark som avsöndrats från Kyrkan (”Klockarbol”) men eftersom dessa marker så
påtagligt skär in i och blandar sig med Hassmyra marker -  som sedan urminnes tider tycks ha 
varit väldigt nära sammankopplade med Kyrkans mark -  kan vi inte undlåta att nämna dessa.
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Fatburen på hembygdsgården då den stod på sin ursprungliga plats på Klockarbostället.

Klockarbol 1:17. Gården Heden med Österängen. Tidigare även (liksom Hebo vid ÖsterSät-
ra) kallat Hedtorpet.
Torpbebyggelserna på Heden fram till Öster Sätra (”Säter Heden”) har särskilt under 1600-ta-
let varit föremål för upprepade diskussioner på vilken bolbys mark de låg -  Gussjö, Hassmy-
ra, Prästgården eller Vevde. I ett domslut 1674 anser man således att Skrivartorp (senare Knut 
Finnes torp, Hassmyra soldattorp) låg såväl på Hassmyra som Prästgårdens mark, Hedåstorpet 
till 1/4 på Prästgårdsägorna och 3/4 på Wefde ägor, Talltorpet (Jon Gunnars torp, nuv. Sandvi-
ken) på Gussjö ägor även om prästen inte var helt ense om detta.
Men om Heden (Hedtorpet) var man överens att det tillhörde Prästgården (Kyrkan).

Hassmyra 1:72
Liten obebyggd skogstomt avstyckad från Hassmyra 1:68 till skolvaktmästaren Pettersson.

Hassmyra 1:82                                                                                                                            
Avstyckad tomt från Berglindska gården.
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Ruta 4

Hassmyra 1:73 och Hassmyra 1:37
Den ena av 2 grusgropar på SäterHeden. Hassmyra 1:37 avsöndrad från Per-Lars gården  (Er-
nst Johansson) 1918 till C.V. Johansson i Väster Vrenninge.
Ovanstående avsöndring, Hassmyra 1:73, avsöndrad från Hassmyra bys samfällda grustag.
Här bodde ”Stick-Hilma”.

Hassmyra 1:40.
Per-Lars gården, Hassmyra 1:7, styckades i Hassmyra 1:14 och 1:15 år 1903 i samband med 
att dåvarande ägaren Ernst Johansson sålde Per-Lars gården till Algot Österberg. Per-Lars 
gården erhöll därvid reg.nr Hassmyra 1:14  medan den mark där Ernst Johansson redan dess-
förinnan byggt sitt hus på Björkliden + mark på ägorna mot Öster Sätra fick reg.nr Hassmyra 
1:15. År 1918 tillförs Per-Lars gården (Hassmyra 1:14) del av Ol-Lars gården - den mark som 
erhöll  reg.nr. Hassmyra 1:32 -  i samband med ägostyckning av Ol-Lars gården vars återstå-
ende mark fick reg.nr. Hassmyra 1:31 och är markerade med lila färg på kartskisserna medan 
Hassmyra 1:32 är markerade med ljusbrun färg på kartskisserna.
Några år senare (1922) avsöndrades från Hassmyra 1:15 tomterna Hassmyra 1:41-1:43 i Öster 
Sätra varvid resten av förutvarande Hassmyra 1:15 fick nytt reg.nr. Hassmyra 1:40. Från den-
na fastighet Hassmyra 1:40 gjordes 1950 formell avstyckning av huset på Björkliden som då 
blev egen fastighet med reg.nr. Hassmyra 1:64. Medan resten av Hassmyra 1:40 kvarstod som 
egen lantbruksfastighet.

Hassmyra 1:69.
År 1938 avstyckades från Hassmyra 1:40 tomten Hassmyra 1:51, vilken 1962 sammanlades 
med den samma år avstyckade tomten Hassmyra 1:69.

Hassmyra 1:71.
Avstyckning i Öster Sätra från Hassmyra 1:40

Hassmyra 1:70.
Avstyckning i Öster Sätra från Hassmyra 1:40. Utgörs av en sammanläggning med den likale-
des från Hassmyra 1:40 avstyckade tomten Hassmyra 1:61.

Brun färg = Per-Lars gården
s = samfällighet.
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Hassmyra 1:49 och 1:50.
Avstyckningar från Hassmyra 1:41 som uppstått ur fastigheten Hassmyra 1:15 (Ernst Johans-
sons i Björkliden skogsskifte vid ÖsterSätra).

Hassmyra 1:41. 
Området mellan landsvägen och hockeyplan (vilken är avstyckad från Prästgården). Hassmyra 
1:41 har som framgår ovan tidigare varit större.

Tomterna Hassmyra 7:1, 2:1, 3:1, 4:1 och  5:1 är bildade genom att resp. avstyckningar
Hassmyra 1:59, 1:52, 1:53, 1:54 och 1:55 sammanlagts med smärre markbitar från Prästgår-
den. 

Tomterna Hassmyra 6:1 och 1:42 har från börjat varit en fastighet, Hassmyra 1:42 (= Äng-
lunda, se Östersätra bys historia del 2!). Sedan har det från Hassmyra 1:42 gjorts en avstyck-
ning som sammanlagts med en liten del från Prästgårdsmarken varvid bildades fastigheten 
Hassmyra 6:1.

Hassmyra 8:1. 
Avstyckningen Hassmyra 1:43 sammanlades med en liten bit från Prästgårdsmarken varvid 
bildades fastigheten Hassmyra 8:1 (Annelund).
Denna fastighet utgör i dag den östligaste av Hassmyra bys avsöndringar.
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Register över avsöndringar från Hassmyra bys gårdar:
VID LAGA SKIFTET (och branden) 1858 fanns dessa 6 gårdar i byn:
Hassmyra 1:2 = Lundens (f.d. Berglinds)
Hassmyra 1:3 = Ol-Lars
Hassmyra 1:4 = Janses
Hassmyra 1:5 = Erik-Mats (Wistrands)
Hassmyra 1:6 = Carl-Ols
Hassmyra 1:7 = Per-Lars (Österbergs)

AVSÖNDRINGARNA:
Hassmyra 1:8 och 1:9. Johan Adolf Lindgrens affär. Marken till Hagaberg (husen köpta från 
Vrenninge!) köpt dels av Ol-Lars gården (Hagaberg nr 1), dels av Per-Lars gården (Hagaberg 
nr 2). Sistnämnda väsentligen = den del som J.A.Lindgren sedan styckade av till Fläckebo 
Mejeriförening. Dessa förrättningar skedde på 1890-talet.
Hassmyra 1:10. Hassmyra soldattorp som Per August Engström år 1898 köpt av Hassmyra 
byamän och därvid benämnde detta "Albäcken". Se vidare under "Hassmyra 9:1" i "ruta 3"!
Hassmyra 1:11 och 1:63. Fastigheten Rosenberg avstyckas år 1901 från Per-Lars gården till 
soldaten Karl Erik Berglind i Gussjö, kallades då "Rosenborg" men "Rosenberg" kommer 
fortsättningsvis att vara namnet på denna fastighet. Karl Erik Berglind antecknas dock efter 
några år som backstugesittare där och bland nya ägare framträder Johan Fredrik Österberg och 
slutligen hans syster Hilda Kristina Österberg som gift med John Andersson från Falun. John 
och hustrun bosätter sig i Rosenberg men på mark som ligger på Jansesgårdens ägor. Formell 
avstyckning till John Andersson görs 1942 och fastigheten där bostaden är belägen tilldelas då 
reg.nr. Hassmyra 1:56. Några år senare (1950) tillförs en liten ytterligare markremsa  från Jan-
sesgården som sammanläggs med den tidigare avstyckade fastigheten Hassmyra 1:56, troligen 
i samband med att taxirörelse startades på denna fastighet. Det nya fastighetsreg.numret blir 
därefter Hassmyra 1:63. 
Hassmyra 1:12. "Hagaberg nr 3". En markremsa som  år 1901 avstyckas från Ol-Lars gården 
mellan nuvarande landsvägen mot Veddarsbo och dittillsvarande Hagabergavstyckningen. 
Denna breddökning av Hagaberg skedde till Lars Robert Berglind som då troligen köpt Haga-
berg av J.A. Lindgren (som därefter istället  hyrde halva Hagabergsbyggningen som handels-
bod.
Hassmyra 1:13. Smedjan, benämnd "Löfvenborg nr 2", avstyckades år 1903 (med därå be-
fintliga på ofri grund stående hus) från Per-Lars gården till smeden Gottfrid Larsson.
Se nedan Hassmyra 1:25 och 1:28!
Hassmyra 1:14 och 1:15. Per-Lars gården (Hassmyra 1:7) styckades i Hassmyra 1:14 och 
Hassmyra 1:15 år 1903 i samband att dåvarande ägaren Ernst Johansson sålde Per-Lars går-
den (till Algot Österberg) som därvid erhöll lantmäteribeteckningen Hassmyra 1:14. Marken 
till Ernst Johanssons redan befintliga nya bostad på Björkliden erhöll vid denna ägostyckning 
beteckningen Hassmyra 1:15 och innefattade även ett skogsskifte åt Sätrahållet.  Några år 
senare (1922) avstyckades från 1:15 tomtfastigheterna Hassmyra 1:41-1:43 i Sätra samtidigt 
som resten av förutvarande 1:15 fick reg.nr 1:40. Se nedan! Från denna fastighet Hassmyra 
1:40 avstyckades 1950 Björkliden till egen fastighet med reg.nr. 1:64.
Huvudgården Per-Lars (Hassmyra 1:14) tillförs vid ägostyckning av Ol-Lars gården år 1917 
den på ruta 1 brunfärgade marken som fick lantmäteribeteckningen Hassmyra 1:32.
Hassmyra 1:16. Fastigheten Nydal, ”Palmens”. En liten jordremsa belägen mellan en krök på 
dåvarande Kopparbergsvägens sträckning och Hassmyra bys ägogräns mot Gussjö by. 
Avstyckat av Hassmyra byamän 1905. Enligt laga skifteshandlingarna har detta torp tidigare 
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varit ”avskedstorp” åt Hassmyra soldaten
Hassmyra 1:17. Ol-Lars gården (ursprungligen Hassmyra 1:3) hade vid avsöndring 1905 av 
Larsbo inne i kyrkbyn (Hassmyra 1:18) erhållit beteckningen Hassmyra 1:17. Vid samma tid  
(år 1906) ägostyckades Ol-Lars gården ytterligare i samband med avsöndringen av "Karlsro", 
som fick reg.nr Hassmyra 1:22. Stamfastigheten, Ol-Lars gården fick därvid beteckningen 
Hassmyra 1:21.
Vid ännu en ägodelning av Ol-Larsgården (Hassmyra 1:21) år 1917 bildades fastigheterna 
Hassmyra 1:32 och 1:31. Ol-Lars gården erhöll den senare lantmäteribeteckningen (1:31) och 
Hassmyra 1:32 tillfördes Per-Lars gården.
År 1958 sammanlades Ol-Larsgården (Hassmyra 1:31) med  Lundéns gård som då hade be-
teckningen Hassmyra 1:33 och bägge gårdarna fick därefter lantmäteribeteckning  Hassmyra 
1:68. Ol-Lars gårdens mark NV om Hassmyrabäcken tillföll dock därvid Näs 4:1. Gårdstom-
ten på den Lundenska gården avstyckades senare (1982) med beteckningen Hassmyra 1:75.
Hassmyra 1:18. "Larsbo". Se ovan! 
Hassmyra 1:19. En liten markbit från Hagaberg nr 2 som J.A. Lindgren sålde till Mejeriför-
eningen 1898.
Hassmyra 1:20. J.A. Lindgrens fastighet Hagaberg ombildades genom att byggnader därpå 
("handelslägenheten") såldes till Carl Hjalmar Vallin men Lindgren behöll äganderätten till 
marken och resterande byggnad som inte behövdes för handelsverksamheten. Vallin ålades att 
för denna "handelslägenhet" erlägga en årlig avrad till Lindgren.
Hassmyra 1:21. Se ovan betr. Ol-Lars gården!
Hassmyra 1:22. Karlsro. Se ovan betr. Ol-Lars gården!
Hassmyra 1:23. Avsöndrad år 1883 till Fläckebo Missionsförsamling med namnet Klippan. 
År 1900 byggdes pastorsbostaden på samma fastighet enligt Gillis Normans historik om 
Fläckebo Missionsförsamling. Kallades enligt samma källa Eriksberg efter dess första pastor 
i denna byggning. Fastigheten Hassmyra 1:23 fick senare beteckningen Hassmyra 1:77 efter 
sammanläggning med angränsande tomt/tomter.
Hassmyra 1:24. En jordlott vid " Grötbusken" i Öster Sätra. Avstyckad från Per-Lars gården 
till Hans Erik Bergqvist 1915. Sammanlades med Sätra 1:10 och bildade nya fastigheten Sätra 
1:67 (Sandhem).
Hassmyra 1:25. (Lövenborg nr. 1) Avstyckning från Ol-Lars gården till Mejeriföreningen i 
Fläckebo år 1896. Kanske som bostad till mejeriets tjänstefolk. År 1899 verkar målarmästare 
Carl Arvid Andersson ha inflyttat där ty hans bostad kallades Lövenborg då han 1901 flytta-
de därifrån till sin nya bostad i Johanneslund (Gussjö 2). Dock oklart om målar Anderssons 
boende avsåg Hassmyra 1:25 eller 1:11 eftersom bägge i den äldsta husförhörslängden kring 
sekelskiftet 1900 kallades såväl Lövenborg som Rosenborg.
År 1902 finns sedan smeden Gottfrid Larsson antecknad där och påföljande år 1903 är hans 
smedja med uthus klara på grannfastigheten Hassmyra 1:13 som detta år avstyckades från 
Per-Lars gården.
Fastigheten Hassmyra 1:25 (Lövenborg nr 1) säljs tillsammans med Lövenborg nr 2 (smedjan 
på Hassmyra 1:13) av smeden Gottfrid Larsson till Josefina Andersson (f. Berglind) i Hem-
mingsbo år 1916. Hon avlider 1920 och sterbhuset säljer sedan Lövenborgsfastigheterna till 
organist o. folkskolelärare Nils Lundborg 1922. Till Hassmyra 1:13 (smedjan) ankom  efter 
Gottfrid Larsson smeden Emil Eugén Haglund som hyresgäst därstädes. Det skulle  kunna 
vara denne smed som på 1920-talet tillverkat de med dalpilar försedda järngrindarna till Lö-
venborg nr 1 och 2 på beställning av dåvarande ägaren Nils Lundborg som var född i Djura i 
Dalarna.
Hassmyra 1:26. Avstyckning 1915 från Carl-Ols gården till Fattigvårdsstyrelsen  (Ålder-
domshemmet).
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Hassmyra 1:27. "Anderslund". Avstyckning år 1915 från Ol-Lars gården till skollärare An-
ders Lindgren. Här inrymdes förr Fläckebo telegrafstation.
Hassmyra 1:28. Avstyckad år 1915 från Ol-Lars gården till änkan Maria Josefina Andersson 
i Hemmingsbo. Obebyggd tomt som sammanförs med Lövenborg 1(1:25) då Josefina Anders-
son av smeden Gottfrid Larsson inköper bägge hans Lövenborgsfastigheter (Hassmyra 1:25, 
Hassmyra 1:13).
Hassmyra 1:29. Jordlott som sålts från Berglindska gården (senare Lundens) till Fläckebo 
Missionsförsamling. 1917.
Hassmyra 1:30. Jordlott som sålts från Carl-Ols gård till Fläckebo Missionsförsamling. 1917.
Hassmyra 1:31 och 1:32. Se rubrik Hassmyra 1:17! Således gjordes år 1917 en ägostyck- 
ning av Ol-Lars gården till dessa fastigheter varav den väster om landsvägen (till Veddarsbo)
belägna arealen (Hassmyra 1:31) behölls av Ol-Lars gården men den öster om landsvägen 
belägna arealen (Hassmyra 1:32) överfördes till Per-Lars gården. Se Hassmyra 1:17!
Hassmyra 1:33. Lundéns gård (f.d. Berglindska gården). 
Hassmyra 1:34. ( "Hvilan"). Ägostyckning 1918 från Hassmyra 1:2 (Berglindska gården). 
Hyrdes av organist och folkskolelärare August Andersson (död 1903) innan Anders Johan 
Berglind inflyttade ca 1919.
Hassmyra 1:35. (Klippan nr. 3). Säljs från Lundéns (Hassmyra 1:33) till Fläckebo Missions-
församling.
Hassmyra 1:36. (Klippan nr 4). Säljs från Lundéns (Hassmyra 1:33) till Fläckebo Missions-
församling.
Hassmyra 1:37. ("Grusgropen"). Säljs från Ernst Johansson i Björkliden (Hassmyra 1:15) till
nämndeman C.V. Johansson i Väster Vrenninge år 1918.
Hassmyra 1:38. Godtemplarlokalen, nuv. Fläckebo församlingsgård. Avsöndrad från Ol-Lars 
och Per-Lars gårdarna 1919 i anslutning till ägostyckningen 1917-18.
Hassmyra 1:39. "Vägen" (mellan Missionshuset Klippan och kommunens ålderdomshem) 
avsöndrad från Missionsförsamlingen till dåvarande Fläckebo kommun. 1924.
Hassmyra 1:40. Skifte åt Öster Sätra (ovan Hedåsen mm) som tillblev vid ägostyckningen 
1903 då Ernst Johansson i Per-Lars gården sålde hemmanet till Algot Österberg. Fastighets-
beteckningen var då 1:15. Men sedan från denna fastighet år 1922 avsöndrats tomterna Has-
smyra 1:41-1:43 i Öster Sätra fick resterande del av Hassmyra 1:15 beteckningen Hassmyra 
1:40, se nedan!  Från denna fastighet (1:40) avstyckades 1938 fastigheten 1:51 vilken 1962 
sammanlades med den detta år avstyckade tomten 1:69.
Hassmyra 1:41. Obebyggd mark i Öster Sätra (härstammande från Hassmyra 1:15, se ovan!) 
varifrån avstyckats tomterna Hassmyra 1:52, 1:53, 1:54 och 1:55 vilka efter sammanläggning 
med en liten bit av Prästgårdens mark erhållit resp. reg.nr. Hassmyra 2:1, 3:1, 4:1 och 5:1.
Hassmyra 1:42. Fastigheten Änglunda i Öster Sätra. Från denna fastighet har avstyckats reg.
nr. 1:48 som tillsammans med en liten bit av Prästgårdens mark bildade Hassmyra 6:1.
Hassmyra 1:43. Obebyggd fastighet som tillsammans med en liten bit av Prästgårdens mark 
bildade fastigheten Hassmyra 8:1 (Annelund).
Hassmyra 1:44. Jordlott som avstyckats från Per-Lars gården (Hassmyra 1:32) år 1923 för 
sammanläggning med Nils Lundborgs fastigheter Hassmyra 1:25 och 1:28. Paviljongen i Lö-
venborg byggdes på denna avsöndring.
Hassmyra 1:45. Avstyckning år 1927 från Per-Lars gården till handlanden Gustaf Larsson 
(Rabo).
Hassmyra 1:46. (Blåsbo). Avstyckning år 1933 från Ol-Lars gården till Ragnar Andersson i 
Näs, vilken samma år uppförde bostadshuset därstädes.
Hassmyra 1:47. (Fridhem). Avstyckning 1934 från Hassmyra 1:34 (Hvilan). 
Varit poststation i Fläckebo, numera privatbostad.
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Hassmyra 1:48. Avstyckning år 1937 från fastigheten Hassmyra 1:42 (Änglunda) i Öster Sät-
ra. Tillsammans med en liten markbit från Prästgården blev dess reg.nr Hassmyra 6:1.
Hassmyra 1:49 och 1:50. Avstyckningar från Hassmyra 1:41, som i sin tur avstyckad från 
Ernst Johansson, Hassmyra 1:15, (efter försäljning av Per-Lars gården till Algot Österberg).
Hassmyra 1:51. Se Hassmyra 1:40!
Hassmyra 1:52-1:55. Se Hassmyra 1:41! Samt se Hassmyra 2:1 - 5:1!
Hassmyra 1:56. Avstyckning år 1942 från Jansesgården (Hassmyra 1:4). Se Hassmyra 1:63!
Hassmyra 1:57. Solhem. Avstyckning från Berglindska gården (nuv. Lundéns gård) till Sig-
vard Björklund som därefter avyttrat fastigheten till nuvarande ägare.
Hassmyra 1:58. Avstyckning  från Per-Lars gården till Emil Österberg år 1947.
Hassmyra 1:59. Avstyckning från Hassmyra 1:41. Efter sammanläggning med Prästgården 
1:7 erhållit reg.nr. Hassmyra 7:1 
Hassmyra 1:60. Avsöndrad från Carl-Ols gård till Fredrik Österberg, arrendator av Klockar-
bostället på Heden.
Hassmyra 1:61. Avstyckning från Hassmyra 1:40. Se nedan Hassmyra 1:70!
Hassmyra 1:62. Avstyckning från Jansesgården (Hassmyra 1:4). Här bodde en tid Gustaf och 
Svea Fläckerud, 
Hassmyra 1:63. Avstyckning från Janses gården (Hassmyra 1:4) + sammanläggning med 
Hassmyra 1:56. Här hade Tore Andersson sin taxirörelse. 
Hassmyra 1:64. (Björkliden). Avstyckat från Hassmyra 1:40 år 1950. Se under rubrik "Hass-
myra 1:14 och 1:15"!
Hassmyra 1:65. Avstyckning från grannfastigheten Hassmyra 1:27. 
Hassmyra 1:66. Avstyckning från Hassmyra 1:33 (Berglindska gården).
Hassmyra 1:67. Avstyckning från Hassmyra 1:32 (Per-Lars/Österbergs). Tidigare  varit 
brandstation i Fläckebo.
Hassmyra 1:68. Ol-Lars gården. Se ovan under rubrik "Hassmyra 1:17"!
Hassmyra 1:69. Avstyckning i Öster Sätra från Hassmyra 1:40 som år 1962 sammanlagts 
med avstyckningen Hassmyra 1:51 (se ovan under rubrik "Hassmyra 1:40").
Hassmyra 1:70. Avstyckning i Öster Sätra från Hassmyra 1:40 som sammanlagts med av-
styckningen Hassmyra 1:61.
Hassmyra 1:71. Avstyckning i Öster Sätra från Hassmyra 1:40.
Hassmyra 1:72. Litet obebyggt skogsskifte på "Säter-Heden" (intill  Hedens skola) avstyckat 
från  Hassmyra 1:68 till skolvaktmästare Pettersson                                                                                                       
Hassmyra 1:73. Avstyckning  på "Säter-Heden", tidigare benämnt Grusgropen.  "Stick-Hil-
ma" bodde här.
Hassmyra 1:74. Avstyckning gjord 1980 från Hassmyra 1:32 (Per-Lars gården) till Christer 
Österberg.
Hassmyra 1:75. Avstyckning av den gamla Berglindska gårdstomten från Hassmyra 1:68. Se 
ovan under rubrik "Hassmyra 1:17"!
Hassmyra 1:76. Avstyckning ca 1984 från Hassmyra 1:68 till Leif Lifberg, därefter ny ägare.
Hassmyra 1:77. (Klippan, Missionshuset). Avstyckning från Hassmyra 1:33 (Berglindskagår-
den=Lundéns gård). 
Hassmyra 1:78. (Klippan) Avstyckning från Hassmyra 1:33, se ovan!
Hassmyra 1:79. Avstyckning från Hassmyra 1:68. Rickard och Malin Lundéns nybyggda hus 
vid Byberget.
Hassmyra 1:80. Avstyckning från Per-Lars gården (Hassmyra 1:14).
Hassmyra 1:81. Avstyckning från Per-Lars gården (Hassmyra 1:14). 
Hassmyra 1:82. Granne med "Hvilan" åt Sätrahållet. Dessutom obebyggd fastighet vid He-
den mitt emot Hedens skola.     
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Hassmyra 2:1. Se Hassmyra 1:41!
Hassmyra 3:1. Se Hassmyra 1:41!
Hassmyra 4:1. Se Hassmyra 1:41!
Hassmyra 5:1. Se Hassmyra 1:41!
Hassmyra 6:1. Se Hassmyra 1:42 och1:48! (Änglunda)                                                                                  
Hassmyra 7:1. Se Hassmyra 1:59!
Hassmyra 8:1. (Annelund). Se Hassmyra 1:43!
Hassmyra 9:1. Det samma som Hassmyra 1:10 innan sammanläggningen med en mindre 
markbit från Prästgården.
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