Inledning
Hoppas det 6r nhgrai alla fall som v2intatpi Garpenbergsbladet,
nu iintligen iir det hiir. Jag har
beslutat att eftersom det verkar lite sv6rt att fa in material till bladet si kommer det endastatt
bli 3 blad per 6r, d.v.s.till Pisk, Midsommaroch Jul.
Nu har jag verkligen ldrt mig att inte skjuta upp till morgondagenvad man kan gdra idag. Pi
ftirmiddagen p5 tisdagenskadadejag viinster knri nrirjag gick uppflortrappenftir att komma
till datom sAnu kan jag knappt ta mig fram p6 slatt golv ens,gamlakiirringar iir tydligen inte
sfl duktiga som de tror men i morgon skajag till kiropraktorn och om han siiger att han inte
kan fixa kniiet si liir det viil bli akuten. Tiink vad man ser tusen saker som ska griras niir man
inte kan. Nu nog med gntill, men det lattadelite i alla fall att beklagasig.
Ett stort tack till Boliden mineral som betalar all tryckningskostnadftir varat eget blad och
Vivan o Stig som hjiilper mig med att "snygga till" en del sidor, samttill alla "kurirer" som
utan ersiittning ftir bilkostnaderdelar ut bladentill er. Det iir Stig o Britta Eliasson,Sivert o
Birgitta Blom, Inga-StinaMattssonmed viin, Doris o Bengt Ruth, Vivan o Stig Adamsson,
Gdran o Solveig Granstrdm,Maritha Persson,Ake Gustavsson,Ingrid o Lars Norling samt
min man Roger. Niir vi hzimtarbladen ftir utdelning till kurirerna 6ker vi 9,8 mil innan vi iir
hemma igen, sAdet iir m6nga som hjiilper till ftir att det ska bli nigot "Blad" i din postlfida.De
tiverblivna blad (ett fital) kommer jag att liimna till Gammelgardenftire Hemviindardagen
ifall det iir nigon som vill ha ett blad och som inte fitt det, det finns ju Zivenatt liisa pi datorn
Notudden.euiGarpenbergsbladet
om du vill hsa nflgot gammaltGarpenbergsbladsi finns de
inlagda pi datorn sedannummer 412010.
Denna hcist som inte iir sig riktigt lik (det bnrkar vara sncivid Allhelgonahelgen)far vi viil i
alla fall glddja oss frt att inte halkan slagit till rinnu.Nigot annatsomjag tycker rir glddjandeiir
alla smifhglar som hittat bflde till vir altan och fflgelstugan s6:man kan titta pi dem, det ?ir
fullt liv och rcirelsedlir hela dagama.
Med en dnskan om en vinter med lagom med sjri och inte alltfor kallt rinskar jag allalEisareav
virat eget Blad en riktig God Jul och ett Gott nytt ir
Ansvarig utgivare Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.net

HBTTLITIEN

RIVNINGEN
AV DETGAMLAANRIKNINGSVERKET
MANADSBREV
OKTOBER2018
Rivningsarbetet
inleddesunderoktoberminad. FOratt forhindraatt
obehdrigakommerin pA rivningsomr6det
sattesdet dessf6rinnanupp
staket runt anrikningsverket
samt att gAnggrinden
frAnfotbollsplanen
har
tagitsur drift.
Under mAnadenhar det framfdralltp6g6tt miljdsanering,
till exempel har
PCB-fogari en del av anrikningsverkets
fasad tagits bort och lys6r och
armaturerplockatsner. [.kontorsdelenhar det pAgAttsA kalladldttrivning,
dvs att allt ldttarematerialhar rivitsborl (t.exdorrar,karmar,foderetc).
I november fortsdtter miljosaneringen, bland annat i form av
asbestsanering.Dessutomp6borjasrivningenav sligutlastningen
samt de
silos som sitter i anslutningtill anrikningsverkets
s6dra del. Detta arbete
kommerdelvis att utforasunderdagtidp6 helgenv 45 (10-11november).
Arbetetkommerblandannatatt best6i atttvAsiloskommeratt tippasomkull
och klippassonderi mindredelar.Ndrsilosarna
vdlterner i markenkommer
det av forklarligaskiil bli en kortvarigsm6llmen i dvrigtbedomsarbetetinte
bullrai ndgonstdrreutstrdckning.
Har du frAgoreller synpunktergallandedetta- tvekainte att h6ra av dig!
Maria Lindvall(Projektledare
Boliden)0225-36985

Vill du vetamer om vad som hdnderunderrivningen?
-> verksamhet-> Garpenbergkan du ta del av ett
PA rtrrww.boliden.com
mdnadsbrevsompublicerasi bdrjanav varjemdnad.

GarpenbergsVdvstuga,liggeri FolketshusGarpenberg.
Dit dr du sd vdlkommen!vi trdffasmAndagskvdllar,
viiver och ldr av varandra,fikar och har trevligt!
Kontakt:DorisRuthtel: 073-9419904

GARPENBERGSGYMNASTIKKLU BB
Vi vill b6rja med att iinskaalla en god jul!
Gympanrullar pd som vanligt.
Om du 6r nyfiken att komma och prova 6r du vdlkommen
ndrsomhelstoavsettom det 5r mitt iterminen.

Stavg6ng
M 6 n d a g akr l . 0 9 : 3 0 - 1 0 : 3 0 .
Ta med stavarnaoch folj med pi en vdnda!
Vi gir ca 3-4 km med starti Garpenberg
ellerPersbo.RingInga-Stinatel. 220 10 for info.

Medelgympa
Onsdagarkl. 19:00i gymnastiksalen.
Vi kor vecka37-50.VSrterminen
startarV. 2.
Ledaredr Lailatel. 22040

Vattengympa
Fredagarkl. 18:00i Hedemorapi skonviksrehab/Haggirden.
Vattnetiir 34 gradervarmt!
Vi kor vecka40-50.VSrterminen
startarV. 2.
Kostnadordinariemedlemsavgift
samt200 kr i badavgift.
L e d a r ed r C a r i n a .
An finns det trdningstriijorkvar att kiipa tdr medlernmar,50 kr/st.
Betalningsker till klubbensbankgiro,mfrrkmed ditt narnn.
Har ni frigor ringordf.Annikatel. 073-78445L4

Medlemsavgifter:
U n g d o m aur p p t i l l 1 9 6 r l S 0 k r l t e r m i n
Vuxna300kr/termin
Vattengympa200kr/termin
Bankgironummer: 472-7924
VALKOMNA!

SivertBloomfortsiittermed berdttelserur sitt flygarliv.
Aret var 1"960,
ynglingarbefannossi Ljungbyhed.
och jag och ett antalforhoppningsfulla
Vi hade
pdborjatvdr flygutbildningpd Krigsflygskolan
nigra mdnadertidigare.Vi hadeklaratav
propellerskedet,
och hadegjort v6raforstapassiJ28,dvenkalladVampire.
Somjetpiloter skullevi ocks6fostrasfysiskt,och den fruktadeh6rdingenkaptenHanssonskulledrilla
oss.Det nya jippot var cirkeltrdning,
ddr man cirkulerademellanolikailvningsstationer.Hansson
hade informeratossutforligtom hur hirt det skullebli.Vi som kom frin det civilahadeju aldrig
behovtanstrdnga
oss,men nu jdv...!
Vi fick fldngarunt och gdraarmhdvningar,
strdckhopp,ruscher,situpsmm. Allt skulle96 i ett rasande
tempo. Man skullekoravarjedvningi en minututanuppehdll.Hansson
hadefdrklaratatt ingen
behdvdeskdmmas
for att tuppaav. Detvar smdllarmanfickta heltenkelt.Ochen av osstappade
ocksdblodtrycketoch fick sitta ned ett tag med huvudetmellankndna. lnte sAkonstigtndr man
legat pd golvetoch gjort armhdvningar
en minut,och rusatupp och gjort strdckhoppmot taket.
Hanssonvar jdttenojd!
Vi hadeju olikafysiskstatusallihop,och piverkadesolikamycketav " h6rdkorningen
". Efter
trdningspasset
skullevi ha lektionijetmotorldrai en skolsalpAandrasidanav flottiljomrddet
, en bra
bit bort. Duschningen
tog extratid dennag6ng,dA en del var rejdltslutkorda.
Jagrikade vara dagelevvid tillfSllet,och ansvarade
fdr att giingetkom i tid till lektionerna,och jag
fdrsoktef6 upp tempot ndr vi fdrflyttadeossmot instruktionsverkstaden.
Jaghalvsprangmed de
jag
andra en bit bakom.Nu bar det siginte bdttre dn att endast hannin i lektionssalen
i tid, och
restennigra sekunderfor sent.Ver kdreavdelningschef
stodddr medstoppuret.
Nu kan man tyckaatt det fannsfdrmildrandeomstendigheter.
Jagfick forklarasd gott det gickvarfiir
gick
en del kom lite for sent. F6rklaringen inte hem, kan manvdl sdga.Visserligen
hadejag hunnit i
tid, men det var ju mitt fel att de andrakom fcirsent.Om jag hade6kat tempot aldrigsd lite, hadeju
allavarit i tid fickjag veta.
SSdanthdr m6steju sd klartfi sinakonsekvenser.
Hur skulledet se ut om allakom drdllandefem
fciratt ta emot en skarp
sekunderfor sentjdmt och stdndigt?Jagfick instdllamig hosskolchefen
reprimand. Dessutomblevdet en veckaskasernfrjrbud,
en sortshusarrest.
Jagskullevistasinne i
forliggningenutom for deltagandei tjdnstenoch intagandeav miltider.
Nigra 6r senarekom jag att basafor flygtjdnstenfor blandandrapersonalur Militdrhogskolan.
Ddr
fick jag nojet att beordraflygningenfrir den avdelningschef
som fixademitt kasernforbud.Han hade
blivit en myckettimid och irdmjukperson,och vi hadealdrignSgra" hardfeelings"mot varandra.
SivertBloom

vi .nskar alla bingospelare
i Garpenberg
en
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S6ren,MajBritt o Marita

Tacktill GarpensPizzeriaftirtrevligapubaftnar
medgodmatochbraunderh6llning,
En av deltagarna

Eftersom bladet inte kom ut i september,rnen brevet var skrivet, stinderjag det nu i alla fall.
Biista liisare
sofirmaren2018 96r till h?ivdernasom den varmasteoch tomastenigonsin, i varje fall sedan
miitningarna pibtirjades. Natts<imnenblev det si och si med men frysta kylklampar inlindade i
frottdhanddukarunder kudden i sZingenhjalpte en del.
I skrivande stund har Skommarboffitt 110 mm regn pi 20 dagar.Skyfallen i bdrjan av augusti
6terst6lldesnabbtden griina fiirgen pi griismattornasi di blev det nflgon slags"normal" sommar
igen. Vinbiirsbuskama,bflde de svarta,r6,da och vita har aldrig varit sAdverfulla av biir som i 6r,
men niistan inga fAglar rtijer runt i buskarna,bara gott om getingar.!Svalornabyggde 6ter bo pi
logen efter flera 6rs bortavaro. De var v?ilkomna,iiven om de smutsarner, men itminstone
anviinderde sarnmasittstiillen, sAnersmutsningentir begr?insad.
Virens uppstiidning av triid och buskar som brutits av snrin,resulteradei tre storarish<igarsomjag
avs6gatt briinna vid ltimpligt viider, dvs ltitt regn. Som l2isarenvet intriiffade inga liitta regn ftmiin i
augusti,med piftiljd att briinndsslornatog river hdgarna.med meterhdgafrodiga stjeilkar.Men nu
var det hdg tid att elda och gissaom ftirska brtinniisslorbrinner! Kanskeinte sAftirv6nandeom man
t2inkerpi hur de iir uppbyggda.Stjelkarnahar ju fibrer som piminner om lin, och det brinner bra.
Arets hemviindardagp6 GammelgArclen
var uppskattaclsom vanligt. Mflnga utflyttade kommer
tillbaka, iiven l6ngt ifrin, Gamla klasskamratertriiflas och utbyter minnen. Sjalv fick jag veta av en
klasskamratfrin irskurserna 1 - 4 att jagvar duktig i matte! Det har ingen sagtftlrut, frir matte var
aldrig kompatibelt med mig, och linjevalet efter realskolanuteskit matte helt. Kanske mindes han
fel. Jag var nog duktig pA att prata!
Sommarensskogsbr2indergav oss mrirka bilder pfl TV. BrandbekrimpningenverkadepigA utan
slut . Solen lyste, viirmen tikade till nya rekord och iiven flygklubbarnasbrandflyg hade fullt upp.
Brandrisk 4 kriivde fdr vir del en rundtur phca2,5 timmar. vilket dr acceptabelt,men det riickte inte
med en 4, utarrmestadelsvar det 5 eller 5e,vilket betyderextremrisk, och dubblapass,vilket tog
hela eftermiddagen."Kraftfoder " i form av russin och n<itteroch en vit handdukatt ldgga runt
halsenvar v6ft siitt att klara uppdraget,de dagarvi fl6g.
Glddjeaimnetjust nu iir att svampenvdxer till och d6 frZunstKarl Johan!En korg rned knubbiga
niistan maskfria soppar6r en frdjd att rensaoch steka.
Jag har ocksAnoterat att vira dikesrenari Garpenbergliings de asfalteradestriickorna,rensatsav
skickliga maskinf<irare.Fdrhoppningsvisstoppasden invasiva lupinerl som brett ut sig sAtill den
milda grad att niistan inga av vflra vanliga sommarblommorffilplats. Jag inledde ett eget "krig" mot
dessablommor pi gardenunder sommaren.Tanken var att hinna knipsa av alla frdsttillningar innan
det var ftir sent, men mflste erkiinnaatt det inte lyokades.Det kommer att finnas gott om nya plantor
iiven niista sommar.
Nu serjag fram emot en kylig hcistoch ddreftersnd att pulsa i.
Skommarboi varm september
Birgitta Bloom

Bdstel6sareav v6rt eget blad!
Sdgir vi med raskastegmot jul och, hoppasjag,vinter.Hostenhar som vanligtnumera,varit ovanlig.
och snofallfor att en vecka
Forsthogsommarvdrme
i oktober,pldtsligtavbrutenav minusgrader
senareovergdigr6daskigbltit november.
Jul,ja. Affdrernabdrjar laddaupp for kopfestredani borjanav november.Min matvarubutikforsokte
s6ljalussebullarredand6, men det gickjag inte p6. Ordningoch redam6stedet varasi lussebullarna
fdr vdnta till forsta advent.
Julbaketi 6r kommeratt bli spdnnandeeftersomen del nymodigheterskaprovas.Sommarens
Efteratt
extremaviirmegjordeatt mjblkensurnadeging pd g5ng,trots noggrannkylskdpsplacering.
ha hdllt ut ndstanen hel liter pi komposten,kom jag pi att i sttilletfrysaner den surnademjiilkenfor
senarebakning,(sommarviirmeninbjddinte till den sortensverksamhet).Nu kommerdet att visasig
om det var ett klokt beslut.
Ndstanymodighetanldndemed postenhdromdagen,
en bok om bakningmed bonor,linseroch
jag
prova,
drter. Det skabli intressantatt
fast
miste erkdnnaatt jag tvekarlite infor receptetmed
gronaiirter som ger ett "vackert"gront matbrod.Forinte det tankarnatill miigel?!
DengSngnasommarenmiste ha varit vildigt gynnsamfor flugor.Makentill invasioni husetfir man
leta efter. Genomskinliga
klisterremsorp6 fonstrenblir snabbtsvartaav flygfdnoch miste bytasofta.
Det ser inte ut att antaletflugor minskar.Sm6fdglarna,
mesttalgoxar,har upptdcktsnabbmatstiillet,
men har inte mycketfdr det eftersomglasrutansitteri viigen,
Jagreflekterade6ver tillstindet i vdrt landoch kom fram till att en hel del var bdttreforr. Hur
kommer det sig,att nerjag har en tid att passai Stockholm,inte ttjrs ta tiiget, utan 6ker buss,for att
vara sdkerpAatt kommafram i tid? Ellerskickaett paket och dd hellresrikaupp en transportfirma
med kontakt p6 en bensinstation
i stdlletfdr att anlitaPostnord?Ndrjag upptdckeratt prisetp6
bussendr hdlftenav tigets och att nu paketetverkligenkommerfram samt6r mdjligtatt folja p6
internetvid varje omlastning,s6 inserjag att tig och postverknu ersattsav fullgodaalternativ.Fast
lite nostalgisktdr det att kommaihdghur man gicktill postenpd jdrnvdgsstationen
i Dala-Finnhyttan
fdr att utriitta sinadrendenmed full tillit att brevoch pal<etfaktisktlevererades
till adressaterna.
Vi lever nu i it-teknikensforlovadevdrld.Vi kan ha direktkontaktmed vdnnerpd andrasidanjorden
utan fordrojning,vi kan titta pi utskottsforhori amerikanska
i realtideller se
kongressen
dversvdmningarna
i Asiensamtidigtsornvattnetforsarfram.
just somjag borjatskrivamitt novemberbrev
Men ntirdatornkraschar
till bladet,fir jag problem
jag
pA
inte baramed brevet,utanmed allt
har h6rddisken.
Fotonihundratal,t.ex.er borta,om jag
inte kan f5 felet fixat.Justfoton dr tydligendet som mdnniskorrdddarblanddet forsta, om de miste
ldmna hemmethalsoverhuvud.
Sjdlvhar jag gott om fotoalbumsom teckerlivetfram till for ca 25 6r sedan,men sedanliggerdet
mestai datorn.Tankenharvaritatt kopieraoveralltviktigttill usb-minnen,
baraintejust nu utan
sen!Vdrabarnbarnldr knapptdgandgraalbum,mende kanskelagrarallt i"molnet".Di dr jag 6ter
tillbakatill att det var bdttreforr ellersom min man sdger"ju f6rr ju bdttre".
EnGodJul och Ett Gott Nytt Ar tillonskarjag allaldsare
Skommarboi blek hostsol,den ftirstap6 fleraveckor
BirgittaBloom

Garpenberggannf,a
bilderfrf;n Bnattfors.

ilx[ni
;1,iffill

Ovrebilden.I mittenvad vitroriohan Forslund
i uniforrn,liingsttiilv;insterhustrunKarolina
Forslund?OvrigapAbildendr ol<iinda.
Fd den NedreBildensittervadvitror drriohanForsiund
och i mltteirstSrdi KarolinabakomJohan.
Ovrigapi bildeniir okiinda.
personer,
Ar det ndgonsom kdnnertilldessa
JohanForslund
skallhajobbatpd BrattforsKraftstation
underborjanpi 1900talet
JohanForslund1853-1908kornmerfrdniiirbo i Gdstrikland,
flyttadesedantill Brattfors.Karolina
Ramstromgift Forslund1850-1931kornrner
fr6n Bjorn6sen
EnvikenI Dalarna.
Ar det n6gonsom kdnnertill n6gotorn Brattforskraftstationoch dessapersonersdskullevi bli glada
om ni hor av er.
mail orjan.johansson.eet@te!ia.com
OrjanJohanssontele 0225 200 08 eller CI703732908

Svenska Kyrkans

unga

Hcisteniir htir med vackra ftirger och Evenregntungaskyar.
Mycket har h?intderurahost och det tir fullt os pfl jobbet med nya kollegor och utmaningar.
Sommarengick som vanligt vtildigt fort iiven om det var den varmastesommarenjag kan
minnas.
Nu stir vi snart infrir advent och Lucia.
Lucia i 6r blir i vAr vackra kyrka kl. 17.00den 9 decembermed barn frin bamgruppernai
Garpenbergoch Vikmanshyttan.Husby bidrar med sin barnkdr och Lucia blir Wilma Berg.
Jag hAller i andakten.
Samlingrunt krubbanblir den 13 decemberkl. 13 och kl. 15.
Det tir avslutning di fiir bamgrupperna.men sjiilvklarl iir alla viilkomna.
Bamgruppernastartar6ter v. 3.
Med dessarader dnskarjag alla en fridfull jul och ett Gott Nyt Ar.
Varma kramar!
Bettan Bam & ungdomsledareoch Husmor i Hedemora,Husby och Garpenbergsftirsamling.
Jesussa - Lat barnenkommatill rnis!
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TRANINGSNYTT
frfin 1-januari2A\9
Nyamedlemspriser
250kr
M5nadskort

Halvirskort900 kr
Hel6rskort1-500
kr
Familjekort
2000kr per Ar/ Zvuxna2barn
Flerabarn 200 kr per barnfkr fej familjehemJ
Pensioner
/ ungdomett Ar 600kr halvAr300kr
UngdomsKort
upptill 1B5r

Trdningstider:
MAndag
till torsdagklockan05:00till 22:00
Fredagtill sondagklockan05:00till 21-:00

Barn under 15 flr ffir endasttrdna i mfllsmanssAllskao
Tisdagarklockan 18 till 19:30 tjej triining
Onsdagarklockan10 till 11-:30pensiondrstrAning
Frin och med 1-januari 20Lg kommer vi upprdtta ett medlemsregister.
Detta innebdr att varje medlem Fir Ett personligtmedlemsnummer
For att fi sitt medlemsnummer,ochfor att ldmna era kontaktuppgifter,
ornbedsin att kontakta ossp6:
i f-ganparnastlzrkeklubb@hotmail.com
For att lAmnaera kontaktuppgifterfor er som inte har mail,
kan man lAmnasina uppgifter i brevl&danp5 Bl5sippsvAgen
3,
vi behover namn,fodelse5r,telefonnurnmer/fmail)

Hoppasvi ses
VAnligahAlsningarstyrelsenl

PaulLysens
indiansamling
Garpenbergshembygdsfiirening
frirvaltarinte baratypiskafiiremdlf6,ren ort ddr s6dantsom
skogs-och bergsbrukvarit viktigt. Hfirfinns iiven en sarnlingindianfiirennAl,
som bland annat
piminner ossom de mAngaGarpenbergsbor
sornldmnadebygdenfdr att bosdttasig i Amerika"
Mannensom skapadesamlingen
hette Paull-ys6nochvar fodd 1894i BensSsen,
p5 ErikOlsgdrden,
ellerKosussom den ocksSkallades.
Paulsfar var KarlJansson
Lys6nfr6n Lysviki Vdrmland.Modern
hetteJohannaAndersdotter
och var focldi Garpenberg.
Enligthusforhorsldngden
hadePaulnio
helsyskonoch ett zildrehalvsysl<on
pAsin mors sida.Deflestaav syskonenutvandrades5 sminingom
till Amerika.Baratv6 skaha stannatkvari Garpenberg,
niimligenbrodernOskarLys6noch systern
AnnaMoller.Oskarblevmedtiden byggmdstare
i Hedemora
och systernkom att bo i Kaspersbo.
SjdlvutvandradePaultill AmerikaL920och bosattesigi Denver,Colorado.
Hanuppgesforst ha
arbetatsom murare,ochtidvisavensomsi kalladtrapperellerp5lsjiigare,
men blevpi 1930-talet
arbetsledare
vid ett statligtbyggeav ett indianreservat.
I sambandmed det kom Pauli kontaktmed
olikaindianstammar
som placerades
i reservatet
och hansintresse
for deraskulturvdcktes.Han
borjadesamlapd indianforemAl.
ForemilenkoptesdirektfrSntillverkare
i reservatet
elleri de
souvenirbutiker
som indianerna
oppnadei anslutning
ddrtill.
Paulskaha hdlsatpA i sin hembygd6tminstonen6gragdngergenom6ren.DenL2juni L949vickte
pd Barnensdagi Hedemorandr han kom ridandesom indianhovdingen
han stor uppmiirksamhet
Vita
pA
gammelgdrden
i
ornen.N6gonging i bcirjanpA1950-talet
skaVitaornendvenha dykt upp
Garpenberg
enligtuppgiftfren nAgrasom hadechansenatt varamedvid det tillfdllet.Namnetvar
troligeninte baraett "artistnamn".
I iildretidningsartiklar
uppgesPaulha tilldelatstiteln indianhovdingoch namnetVitaornenav en av indianstammarna,
som ett bevisfor derasuppskattning.
for gott.
till Garpenberg
1960planerade
Paulatt Stervdnda
menfoll straxinnan
Hanhaderedanbokatflygbiljetten,
resansi illaien trappatt hansenareavled.Hansstoftfordes
p5
och hanvilarnu i familjegraven
dock6tertill hembygden
Garpenbergs
kyrko96rd.
till
indiansamlingen
Paulhaderedantidigaretestamenterat
skaPaulenligtett
Vid hemresan1949
hembygdsforeningen.
brev i foreningensarkivhaft med sigflera koffertarmed
Detfinnsdockandrauppgiftersom sdgeratt
indianforem6l.
hemforstisambandmed den planerade
skickades
samlingen
efter Paulsbortiterresan.Hursom helstblevforeningen
g6ngdgaretill en mycketuniksamlingf6r en hembygdsforening.

Paul som indianhdvding pd Barnensdag i Hedemoro 1949.
Fotograf okond. Frdn ortikel i Sodro DolornesTidning 1981

Detvar nog inte alldelesenkeltatt ta emot en s6dang6va.Undermdnga5r saknadeforeningent.ex.
Denfick helt enkeltliggakvari transportl6dorna,
en lokalfor samlingen.
somtill en borjanforvarades
i sockenstugan.
Enligtuppgifteri en artikelfrin 1981-hanniivenen del foremil linas ut till en privatpersoninnansamlingen
hadeinventerats,
med foljdenatt det finnsen vissriskatt samlingeninte dr
helt komplett.Vid tidpunktenfor artikelnhadedocksamlingenblivitordentligtinventeradoch
dokumenterad
av indiankdnnaren
ochfotografenLarsErik(Lasse)
Jansson
frdn Saiter.
Enligtden di
upprattadeforteckningenbest6rsamlingenav ca 80 forem6l,blandannatindiandriikter,mockasiner,
smycken,instrument,leksaker,
dockor,mattor,sk6lar,totemp6lar,
trummor,yxor och pipor.
Det kom att drojadrygt20 6r innansamlingen
till slutfickett riktigthem.I sambandmed gruvp3 gammelgArden
stugansfdrdigstdllande
sommaren1983fick ndmligenindiansamlingen
dntligenen
platsddr den kundestiillasut. Defina montrarnaddr foremdlennumerafinnsatt beskddadr byggda
av GunnarEriksson,
SvenkalladPettersGunnar.
pi miSnga
Historienom indiansamlingen
dr fascinerande
siitt.Intebarafor att samlingeninneh6ller
s€ mdngaovanligaoch vackrafcirremSl,
utandvensomen pSminnelse
om andratider och andra
vdrderingar.
Fordet forstadr samlingen
en av allaberdttelser
om utvandringen
frdn Garpenberg,
ddr
Paulvarett av minga exempel.Fordet andrapSminnersamlingen
ossom Amerikas,
och minga
andraldnders,problematiska
relationtill urinvinareoch deraskulturarv.ldagfinnsdessutomdelvis
pi
en lite annansyn samlingar
som hamnatl6ngtfr6nsitt ursprung.
Det hdnderatt urinvSnare
och
minoriteterkrdvertillbakaforemSlav sdrskiltstor betydelsefor identiteten.EftersomPaulfrdmst
handladedirektfrin tillverkare
och i souvenirbutiker
bor den hiir samlingen,
enligtkdnnaresom
granskatden,inte innehdllan6gras6danaforem6l.Historiken
kringsamlingen
iir till sistocksi ett
exempelpi hur svirt det kanvarafor en hembygdsforening
att ta emot givor utan direkt koppling
till det lokalakulturarvet,
somdessutomkanskekrdversdrskild
forvaringellerkunskap.
Avenom indiansamlingen
vid en forstaanblickserut att ha hamnatpi en uddaplats,dr det trots allt
kanskejust i Garpenbergden fdr betydelse.Exempelvis
genomatt piminna ossom bygdens
kopplingar
till Amerika,men kanskeocks6som en kdllatill samtalom stdndigtaktuelladmnen,som
in- och utvandring,
urinvinaresrattigheter
samthembygdsforeningarnas
utmaningar.

Poul Lysdn.Fotograf okiind. Frdn hembygdsfrireningensbildarkiv.

,v

Omdu ir intresserad
av att bokaenvisningav indiansamlingen
kandu kontaktahembygdsf6reningen.
Hardu dessutom
merinformation
om PaulLys6nellersamlingen
kandu kontakta
hembygdsf<iren
ingensdokumentationsgru
pp.
Sammanst6llt
av AnjaHedqvist
Tel:073-810
55 10
E-post:
anja.hedqvist@gmail.com

K6llor:
- en uniksamlingindianfdremdl.Artikeli SiidraDalarnesTidning
Fiirniimdonotiontill Garpenberg
1960-12-07.
Brevtill CoiL. Lindquist,Oregon,frdn FilipJohonsson,
sekreterare
i Garpenbergs
hembygdsfbrening
1962-09-25.
Vita Ornenfrdn Bensdsen
doneradesinsamlingtill hembygdsfi5reningen.
Artiketi SddraDalarnes
Tidning7987-07-74.
lndiansamlingvisodi Gorpenberg.Artikeli.SiidraDolarnesTidning7982-70-12.
Fdrteckning6verPaul Lysens
indiansamliigtillhdrandeGarpenbergs
hembygdsforening.
Carlotta- Stotensmuseerf1r vtirldskulturs
datobosdversamlingar.Se HBFGarpenberg/Poul
Lysdn.
RiksarkivetsdigitaIa forskarsal, fo Ikriikningen 7900.
Att liimna tillbokaellerinte?Omdterf1randeov kulturfdremdltilldessursprungsplats,
Johanna
Forsberg,Uppsalauniversitet,uppsatsi museologinr 75 ht 20A3.
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Sliljes bildelar till NissanKing Cab 1997
KomplettaD6ck4 st 16tum samt4 st 15tum
Diversedelar s6somBZirarmar,spindelleder,
bromsbandsamtbel6gg,rdrkofhngarebak.
Roger070-3902300
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Siindag2 fecember
ftfV
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Adventsmdssa
med Garpenbergskriren& kyrkkaffe

i9s9j

Siinfag 9 f,ecemher
Lucia med miniorer ochjuniorer frin
Garpenbergoch Husby Bamkrir

Psafm176

Nu tiinfas tusenjufefius
onsrfag5 rfecemhey
ft(t+
MargaretaNord talar om Arets traditioner
i forsamlingshemrnet.
Kaffe och skinksm<irsis.

1. Nu tzindastusenjuleljus
p6jordensmorka rund.
Och tusen,hrsenstrila ock
pAhimlensdjupblegrund.
2. Och <iverstadoch land i kviill
girjulens gladabud
att fiidd 6r Herren JesusKrist,
vAr Frilsare och Gud.
3. Du stjfina over Betlehem,
o, l6t ditt milda ljus
fi lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.

Torsfag73fecember
ft{ls ocfi75
Samling kring krubban i Staffanskapellet

Mdnfaq 77[ecem6er
lirldrama
mer information finns pd
www.svenskakyrkan.se/tredemora
eller i Annonsbladet

4.Ivaqe hjiirta armt och morkt
siind du en strile blid,
en strile av Guds krirleks lius
i signadjuletid.
Tertochmusift:EmmyKiihfer

Mfrnfag 24 fecember
Midnattsmdssa
kl23
Julsflng
r-

SiindagOjanuari 2019
Trettondedagsmdssa
Anne-MarieSrirbergsvisarGretaHeijbels
textila konstvid kvrkkaffet.

vift fu varamef ochyunga?
Garpenbergsk<iren
<ivarpi
torsdagar
kl 18.30-2
1.30
KorledareMajt Bengts0225-2570 22

hedemora.forsamling@svenskakyrkan.se
0225-25
70 oo www.svenskakyrkan.se/hedemora

Qk[ vinterpd er a[[a!
rH6ELsFo evcoeeEnosocH FRITIDSFCRENINE

Midsommardagen firades som vanligt i vir bygdegird med kransbindning,dans
runt stingen, fika med hembakt,tiivlingar och lotteri. Allt i gemytlig ingelsboanda.
Eftermiddagen fortsatte med knytis och diirefter utsiindning frfln VMfotbollsmatchenTyskland - Sverige, som speladesi Ryssland. Stiimningen i
bygdegirden var pA topp, med m&nga bligula flaggor. Det blev en spdnnande
match,diir Tysklandi sistaminutenavgjordemed 2 - l.
Bitutflykten till Hiilsingbo holme lockade ett antal intresserade.Som vanligt
hade Ingvar VAxmo satt ihop en tipsprornenaddiir deltagarnafick liira sig mycket
om rymden under genomgflngenvid fikastunden.
Vid Sommarkviill i Ingelsbo beriittadeJohanBergstadfr6n Dormsjo om familjens
iiventyr vid jordenmnt-resan foregiende 6r. Vi fick se mftnga exotiska bilder och
kunde pi si siitt resamed i fantasin"
Foredrasetinramadesmusikaliskt av Alva Kroph.
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Somvarjedrrtiffvi frafsaaffafrjartfrgtviiffotmna
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GAMMELDANS och POLSKOB
Spetmin
Uirdag S ianuari, kl r9.oo
(Trettondagsafton)
Forinfo nngTrauteoch Gunnar,0225-rcA
23
Ta med katteltorg!
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JULGNANSPLUNIDBTNG
Siindag 6 ianuari kl 16.00
Dans kring granen, Dockspel
Fiskdamm, Servering, Lotterier

Sondag17 mars,H 10.00, planerarw
arlgel- och pimp eltavling ph D ormen vid
Hrilsingbo holme (Om isen bar)
Ta med matsiickl Grillplats finns.
For info ring Kerstin,0TO-39098 09

'/i onsSgr
"6[a[et[risare"
a[[a$arpen\ergere
ocfrrivenutsocfurcs
ett
gott sfutocfiett Qottttjtt dr 2019.
Om du vill veta mera)dng gdrna

GunnelWaerndr, 0225-23076 eller0225-72300
gardarna.
Hemsida:www.b)'gde
se/ineelsbo

ingelsbo.bygdeg4rd@gmail.com
e-post:

SodraDalarnesfinnbygder
Forskareochnedtecknare
av Bensdsens
historiarir ErlandRingstedt
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Kosds eller Erik Olsgdrdeni Bensdsen
(Bilden hamadfrftn Ingegerd Troedssonsbolr "Skilctenfalja skilaensgdng")

Niir man hr 1607bildade Garpenbergssockenfanns i den ostra delen av
den nybildade socknenett ode skogsomridesom vi fick frAn By socken.Att
dettaomrSdeinte omniimnsspeciellt inhgra dokumentffir tillskrivas det faktum att det inom hela dettastoraomrf,deinte fanns en endabebyggelse.Ej heller var omr6detsiirskilt intressantfrin ekonomisksynpunkt,dettaberoendepA
att den bergshanteringsom di ptryF*ti Garpenbergunder 400-5006r si utarmat
de omkringliggandeskogarnaatt hela trakten var ett stort kalhygge. Sly och
ungskogarspiradenaturligtvis upp i skcivlingenssp6r,men allteftersomman
kunde utvinna ved for gruvbrytning och malm skrivladestrakten igen. Lustigt
nog iir det nog just avsaknadav vuxen skog som gjorde att trakten fick befolkas. Hade inte si varit fallet hadebruken aldrig tilletit svedjningpi trakten.
Ja, si stod det itr 1614ndr finnen JdnsPerssonmed sin familj kom dragandegenomden svenskaskogen,och kommentill det nuvarandeBens6sen
hadehan funnit den plats han sokte.Hiir var han ovanfor den hogstamarina
linjen, h?irhade aldrig n&gotfornhav med sina vigor skoljt bort mylla och mordn,hdr fanns grogrundenfor hanssvedjebruk,och i och med att skogenredan
varbortakunde hanju inte gcirantimnviird skada.
Med sig forde han hustru och minst tvi halvvuxna sciner,fcirmodligen
eivennigon dotter, dettaiir dock sv6rareatt faststiilla.Om han medfordeverktyg och djur vet vi inte, det beror helt p& vilka vagarhan tagit frin Finland. De
som vandradetill fots runt Bottniska viken medftirde ofta boskap,medande
som kom pi skutor over Alands hav och Kvarken kom si gott som tomhdnta.
Men vad vi med siikerhetvet att Jonsmedfordevar en niiverkont med svedjerftg till den forsta sveden,endrdennasmikorniga tiliga rigsort inte gick att
uppbringa i det nya landet.

Exakt var Jrinsbyggde sitt forsta pcirtevet vi ej, men man kan nog med
ganskastor sannolikhetgissaatt det stodpi Koitimiiki somju betyder"hembacken".Jcinsmed sin familj var ingalundaensarnsom vid den hiir tiden utvandradetill Sverige.Ar 1520hadevi ca 1500st finnhemmanbarainom Dalarnasgrdnseroch betydligt flera i Viirmland och Hrilsingland.
Varifr6n i Finland kom dA dessamitnniskor?Ja, framfcirallt ifr&n Savolax
och Tavastland,en skogssockensom hetteRautalarnpiblev ndstanhelt avfolkad genomdennautvandring.Men dvenm6ngaKarelenfinnarkom. Dom finnar som nu slog sig ner pA de svenskaskogarnai niirhetenav de nyanlagda
jlirnbruken och svedjadepb skog, som lflg inom brukensintressesftir,kom snaft
att fh kiinna p6 vad det betydde attvara svedjefinne.Det verkar som om de finnar som slog sig ner i Ostvermlandforst kom i kliim" Diir hadejust det sedansA
miiktiga Uddeholmsbolagetstarlat sin verksamhetoch behovdeju alla skogar
for sin utkomst. FinnarnaAladesatt flytta bort frfrn trakten,i annatfall skulle
derashus rivas och derasskord uppbriinnas.I vissa fall fick finnarna erdudande att bli kolare eller forkdrare 8t brruken.Nu satt alla de finnar som inte hade
skriftligt kifte pA sinatorp mycket illa till.
Om det var detta som gjorcleatt JonsFinne pf, vfrratrakter beslot sig for
att se om sitt hus och om mojligt f& ett s.k. kungabrevp6 det torp han upptagit
p6 "Ljusfallsskogen" 6r nog det troliga" Ir[Zirdet diirfor kom till hanskiiruredom
att den d6varandesvenskakungen GustavII Adolf fannsi trakten,uppsokte
han kungen och anholl om ett sammantrtitTande,
vilket bevilades och fick den
lyckliga utgingen att JonsPerssonfick sin uppl6telsehandling
pf; sitt torp. Detta brev finns bevarati original pi kungliga tsiblioteket (KB) i Stockholmoch
biltigges en avskrift av detta. Som synesdr brevet dateratp& Lov6senshemgird
i St Skedviden 18 okt" 1518.Det har varit till stor nytta i min forskning.
NarnnetBensisen rnoterjag florstagfrngen1633i en skatteliingd,det stavas dABeenflhsen.Mflnga har forsokt att sp6ranamnetsursprungooh mflnga
forslag har liimnats,mitt forslag iir: I sivdl Vbrmlandssom Dalarnersfinnmarker och dven i svensktrakternahar man inom vissa regionerkallat bjorn for
benn varfiir jag nog tror att namnetBens6sendr en omskrivning av Bjomisen,
dettatycker jag dvenatt den forst funna stavningenkan ge beliigg for.
I den ovan ntimndaskatteliingden(I(varntutlsliingd) och Alvsborgs losen
jordbruk, dessaiigs av Carl
av hr 1633finner vi i Bens6sentvfr skattelagda
Jonssonoch Oluf Jonsson,JonsFerssonomndmnsinte, men han har tydligen
overldmnatsitt torp till iildstesonenCarl. Att dessabf;daJonssciner
tir broder
och sonertill JonsPerssonZirst2illtutom allt tvivel" D6 finns dven en Mats Finne somjordiigare i Bensflsen,och frfln dessatre hairstammarsamtligagamla
bensflssliiktermed nfigon gren.
Men nu hade flera invandraretillkommit i vfira trakter, det finns nu 6r
1633i Ljusfallet JonsFinne,TomasFinne och Erik Finne.Gfrrvi sfl over sockengransentill Husby finns bl a i ViirbackenLars LarssonFinne, Lars Hindersson Finne och Olof HinderssonFinne.Pi Hinshytteskogen
finner vi Thomas
Finne,Mirten Firureoch SacariasFinne.I Bastmoraharvi Fer Finne och Olof
Finne. Hogtjiirn blev bebyggtnigot senareav finnar fr6n Bens8'sen.
Den forsta

dr Lars Staffanssonsom [r son till Carl Jcinssoni Bensisen.Nu har Garpenbergs forsta kyrkoarkivalier kommit, och vi kan se attLars Staffanssoni Hogtjarn iir gift med Margaretaoch har sonenAnders fddd 1679.Si kom dottrarna
Brita 1680,Lisbeth 1682,Margareta1684,tvillingama Kerstin och Annika
1688,Sara1690,Malin 1693,Karin 1695.Somvi sersAvar barnkullarnastora
och finnmarkenviixte och breddeut sig. I Hrigtjarn finns ocksi nu Thomas
Finne och en JohanThomassontroligen far och son,dom bor nog med storsta
sannolikhetp6 Thomastorp vid Skinnsjcinsnorddstrastrand,det torp som sedan kalladesBromans.
Bens6senredovisastill By sockeniinda fram ttll 1667dfl det officiellt
overfordestill Garpenberg.Byn viixte fort och vid ingingen av 1700hadeden
9 skattelagdahemman.Alla gindarnavar smijordbruk, och fattigdomenvar
nog stor men dettavar siikerligeninget specielltfor Bensfisen,arrnodetvar
allmiint utbrett. Kanske rentav bens8sbornavarmera lyckligt lottadeiin minga
andra.Det verkar att dessafinnflttlingar var siirdelesuppfinningsrika,det viixte
fram hantverk i var och varalrnang6rd. Detta kan man utliisa av de gamla
gfirdsnamnensom minga ginger anspelarp6 vacldom sysslademed i de olika
girdarna, vi kan ndmna Skommarns,Pliggens,Svarvarns,Gjutarns,Sjudarns
och till varje storre gflrd horde snickarverkstadoch smedja.Detta var dock
mest for egetbruk. Den endesom snickradeoch smiddefcir avsaluvar Erkers
Jan Erssonfodd 1796.Han gfordevdvstolar,smiddesopskyfflar och kaffebrd.nnare,var sin samtidsstorstajiigare ph framftir allt piilsvilt, han utrotade
lodjurenomkring byn. Det sistaskot han pi Uvbergeti Hummelbo 1852det
skall havarithans tolfte. Det minne utav honom som blivit mest bestfiendeiir
iindock den gruvg6nghan briinde i bergetvid Bens6sgruvani sin jakt p5 jarnmalm for sitt smide.
Bensisenvar som storstomkring 1870-talet.Jaghar sjiilv riiknattill2l
husgrunderefter mangirdsbyggnader,dock torde inte alla varit beboddasamtidigt. Byns folkmiingd frfrn dessa[r hiill sig omkring 80-90 personer.Storagirdar blev Simats,Hanses,Erik-Matts,Stor-Jans,Stor-Erkers,Spik-Ollesoch
Erik-Ols.Vid den hiir tiden uppfordesen del mindre girdar i byns periferi s.k.
backstugorbl a Nolings, Vikmans,Erkers(Anges),Bergmans,Vretens,Kalvhagsfasterm fl. Alla i dorn storregirdarnavar iittlingar efter urinnev&narna
finnarna, en del av gbrdarnafannskvar inom sliikten iinda in pi virat irhundrade.
Stor-Jansfilrsvann forst. Den girden kalladesdven for Sjudarnsberoende
ph xt dgarenSjudarnsJan Ersson(SjudarJan) bedreven omfattandetillverkning av salpetersom han sedans6ldetill krutbruken i trakten. Girden ftirsvann
n6gong6ngpi 1880talet.Dock fannsiittlingarkvar iinnu in p5 1900-talet.Frin
den girden stammade(Liittjas Erik) Erik Liirka. Vissa forskarehar blandat ihop
Erkers Jan Erssonoch SjudarJan Ersson.Likasi har man ibland fcirviixlat Sjudar Jan med SjungerJan.Dom hiir tre personernavar ju ocks6samtida.
Niista storgird som upphcirdevar Stor Erkers.Niir Erkers Jan Erssonblev
gammaloverliimnadehan g6rdentill sin son Erik Jansson.Dennevar dock
mindre liimpad somjordbrukare, varftir Jan Ersson6tertoggardenoch s6lde
den till sin sv6gerMats Erssonpi Erik Mattsgirden, som diirmed blev byns i

stirklass
storstagflrd.Dettatordehaskettomkring1870.Girdenrevssedan
omkring 1920,och dtirmedgick en gammal sltiktgird i gravensom g6tt i sliiktens iigo i sex, kanske6tta generationer.Jan Erssonflyttade till en gift dotter i
Horndal, diir han ocks6dog den 11 februari 1878.
Stina Andersdotterfrfln Tallbo blev gift med Per Perssonfrfln Ariingen.
Tillsammansfick de dotternStinaLisa Persdotterfrddz7ll 1834,som blev
gift med den omtaladeJohanNorling vars moder hiirstammadefrAn soldatsliikten LiLngmodigsi Djusa,Dala-Husby.De fick byggasig en backstugapfl Simatsjord i det s k Kasarna.Diir fick de tillsammans 14 barn. JohanNorling
levde tills han biev 96 hr. G&rdenSimatsgick ur sliikten i och med Stina Andersdottersfranfiille men var i enskild iigo iinda tills 1944,dA den inkoptesav
svenskastaten.
Erik-Ols (Kors) gflrdenvar nog den gflrd diir JonsPerssonsniist tildste son
Oluf (Olof) slog sig ner. Gflrdenvar i sammasliikt till 1916dfl dflvarandeiigaren Karl JanssonLysdn silde den till staten.Lysdn var ingift i sliiken och kom
frfrn Lysvik i Viirmland. Han kom som rallare till v8ra tralctermen blev gift till
Erik-Olsgirden.Han dog i spanskasjukan 1918.G6rdenrevs 1965och bortforslades.Ntistan alla av Lysdnsbarn emigreradetill Nordamerikasfdrenta stater. Spikollesgflrdenforsvannredanvid mitten av 1800-talet.Spik OIle Andersson var fbdd 1IlI0 1795och pA modernethiirstammande
fr6n Erik-Ols.
Erik Matts-girden var frfnbrirjan ingen av byns stcirregttrdar,troligen var
det hiir som Mats Finne byggde.I varje fall bor hiir skomakarenMats Ersson
med sin hustru Maria tLr1682"G6rdenrirvs sedani riitt nedstigandeled pi
sviirdssidani sju generationertill JohanAnderssonfodd l5l4 1857och hans
hustru Anna Nyling ffidd2213 1862i Kristine forsamlingFalun. Gf;rdenforsflldes 1911till lAnsmanFljalmarLundeni Horndal,som sedanskogarnaawerkats s6ldeden till Garpenbergs
revir 1913.Diirmedgick byns storstaoch bland
de iildsta gflrdari graven.Girden var utsattpfr arrenden6graflr, men di lungsoten hiirjade starkt i sliiktenhos de nya alrendatorernaliimnadessnartgArden
och stod odetill omkring 1945.Den revs och blev till vedbrandunderbriinslebristensdagar.G6rdenvar byggd i tre viningar om man riiknar in ett par mindre rum pfr vinden, och inneholl 10 rum. Flansesgirdenvar exakt lika byggd som
byns ovriga storg5rdar,i tvi vflningar med tvi rurTr i varje vflning. Ett jiittestort
kok en kammaresamten rymlig forstuga.Vad jag kommit fram till var den
forsta bondenpA HansesgflrdenHans Anderssonfodd i735 och gift med Anna
Andersdotterfodd samma6r. Aven den sliikten hadei sh fall sitt ursprung frfln
JonsPerssonsson Olof pi Erik-Olsgfirden.En sonsontill FlansAnderssonvar
SexmanAndersAnderssonfodd 25141777och gift med Erik Ols Anna Ersdotter, alltsi ett kusingifte.
Pe Wz}-talet startadesgruvbrytning i Bensfisensgamla gruvor av ett tyskt
bolag. Di byggdesocksi tvi kasernersom inneholl vardera4 liigenheter,alltsir
atta familjer, och dfl okadesju byns folkmiingd markant for en tid. Men snart
ladesgruvdriften ner i Bens6sgruvanmen pflgick iinnu en tid i Jelkensgruva)
varfbr kasernernavar beboddahela tiden. Men dvendessagruvor ladesner vid
ingangenav 1930-talet. D& ordnadesett tag med omnibusstrafiktill Intrflngets

gruvor. Men kasememarevs 1938och virket flyttadestill ett nybyggei Intringet.

Backstugorna
forsvannenefteren,ochkvarin till vhradagarblevendast
tvi Enges(iigesdnnu av Erkers sliikt) samtHummelbergs,diir den gamle lame
byskoll?irarenfr6n Hummelbo bott. Girden var byggd pi mark friktipt frin Simats men s6 var ju ocks6Hummelbergsfru Greta CajsaJansdotterfddd 18/2
1823och Sgarentill Simatsg6rdenSimatsFredrik syskonoch barn till Sjungarjan. Sjungarjanvar fodd 1797p5 ett torp som hette Mjolnarbo och som lig diir
nu Garpenbergsnya centrumligger. Namnet Sjungarehar han tirvt efter sin far
Sjungaranderssom enligt traditionen skall tillsammansmed sina dottrar varrt
forsflngarei Garpenbergskyrka fore orgelnstillkomst.
I Hummelbergsgirdenhdlls byns ftirsta skola. Sedanflytades undervisningen till dwe viningen i Simasgirden.Omkring 1900byggdesden forsta
skolanpi mark tillhorande Hanses.Skolundervisningenupphdrdehelt i Bensigen 1938.I Hummelbergsgirdenvar ocks6en tid affir, framfor allt under de ir
di Norskarnaoch Viirmliinningarna awerkade skogarnaivitratrakter. I Hogbergsgirdenbedrevman giilbgjuteri och got bruksftiremil i mdssing,Girden
s61destidigt till Garpenbergsbruk och kalladessedanbnrksgflrdeneller landbons. Efter 1940-talet blev det endasttvfr gflrdarkvar som bedrevjordbruk av
betydelse.De iigdesdock b6daav Garpenbergsrevir. BSdagirdarna hadeca,
8-9 kor, varsinatvi hiistar samt sm6kriik.Alla ut[gor p6 skogamavar sedan
ltinge utlagda,byns odlade arealutgjordeendasten tredjedel av sitt ursprungde
sista firtiondena,endastde biistabitarnaniirmastgirdarna brukades.Den sista
arrendatornflyttade bort vid mitten av 1960-talet. Akrarna planteradesigen
med granplantor,och idag iir trakten i ungeftir sammaskick som den var den
dag JonsPerssonmed sin familj kom dragandehitupp.
Nflgra nalnn som finnarna hadepi platserfinns bevaradeoch brukadeiin
idag. Forutom den forut omniimnda Koitimtiki har vi Rauvisvret som torde
komma frf;n det finska ordet rautasom dr jiirn. Kaski som skall betydaobriind
sved.Pikkapiilto som betyder lillf,kern ytterligarenigot nalnn som pekar pi
finskan men Snnuinte fitt sin fiirklaring. Den lilla tj?imennedanforbensfisgruvan som vi kallar for Kamhavet skall 6venvara finska och hetat "kaama hav"
och skulle betyda att platsenvar ett tiilhell for alla dvernaturligavbsensom
tomtar och jiittar. Den ligger ju ocks6vid foten av Trollberget.Efter biicken
som rinner frfln Skinnsjdnner mot St Jelkenkan man spira ett par dammar
som dnnu i dag beniimnsfinnkvarnarna.PAgirdstunet diir den gamla girden
Stor Erkers stitt ligger iinnu ett par halvor efter ett par gamlakvarnstenar,
handhuggnaoch oj?imna.De h?irrOrinte frfrn den kvarn som derasiittling Erkers Jan Essonbyggde i senaretid omkring 1820-taletvid Nybro, ftir denna
sten ligger som bord pi sin pelarevid nuvarandeErkers eller Anges.Hantverk
bedrevsocks6i Hogtjarn, hiir boddest6lbriinnarenMiister JohanHrigbergtroligen bror med gtilbgjutareni Bensisen.Att olyckor drabbadefolket ibland kan
man utliisa av ddd- och begravningsbockerna,ddrdet omtalas att stilbriinnare
Hdgbergspojkar Lars och Gustavfrin Hiigtjiirn drunknadeom aftonenden 1
december1799i Skinnsj<in.Barndddlighetenvar stor p& den hiir tiden, och ofta

komepidemier
somrycktebortdesmfr.Envanligdodsorsak
hosrildrevarhflll
och stygn,svullnadoch andttippa.Anna Olsdotterdor i brostsjuka,hetsigfeber
och missfall,hon hadedAtidigare6 barn.
En stugasomvarkenhordetill Bensfiseneller Hogtjiirn var Kiillmossen.
Hitr boddeden omtaladeKeillmossfarCarl Jansson"
Han var fodd den Z6III
1825i Bastmora.Han var gift till Pettersgfirdeni Hogtjiirn i forsta giftet, men
sedanhan blivit iinkling gifte han om sig med StinaDanielsdotter.Aven dom
hadetvi pojkar som drunknadep5 Skinnsjon.Men Carl Janssonblev iinkling
igen, och i hansbouppteckningkan man ffi en uppfattning om den tidens iigodeiar.Han bgdeen vit valiack-hiist20 hr gammaloch ett 6sattviirde av 2A:-,I
st ko Niitta l0:-,2 st tackormed ett lamm 5:-,2 st getkillingar2:-,1 st hona50
cire.Men Kiillmossfar var framfor allt jagareoch bygdensjurist, fast hanstalangersom advokatar nog betydligt overdrivna.Han dog i Kiillmossen1910
och girden fick sedanforfalla och revs p6 1940-talet.
Vi kan se att byarnaomkring Bensisenvrixte i tal<tsom modersbyn,sAatt
i en husforhorsliingdsom omfattarfrren1795-1804finns i Bensfisen13 hushflll,
Ljusfallet 12.Dh tillkommer Basttjiirn,Noden Q{ojden)och Sotbomed tillsammans5 hush611.
l{ogtjiirn hade5 hushf;ll,Jelkenhar 8, di tillkommer
Bjorkholmenmed 1, Strf;ngelsbo
med 10 och Slcogsbomed 5 hushflll.Mest
imponeradblir man vfll av att Stringelsbovuxit sig si stort som till 10 hush611.
Stringelsbo hette i de rildstaurkundemaKarinsbo. Sedermeradyker namnet
Danielsboupp och ftirst vid slutetav 1700-taletserman narnnetStr6ngelsbo"
Att itven dessabyar hadefinslcainslag kan man utliisa av nafitnen.I Skogsbo
har vi Finnrnossensom dr en uppodladmosse,i byns utkant efter den gamla
stigenner emot Rafshyttanfinns ocksfl en finnloge . Finnlogar var kala berghtillar med en fordjupning i mitten diir finnarnatroskadesin rig, som sed,an
bevaradesi niiverkliidda gropar i marken.En firurloge finns iiven i Hogtjiim.
Rtiknar vi d& sammanalla de hush611
som fannspA finnskogenoch i dess
n:irmasteomgivningarvid sekelskiftet1800,finner vi atLdet varit 59 hush6ll.
Siitter vi familjeantaletmedlemmartill si lflgt som 6 personer,s5 finner vi att
det skulle levt och verkatca 350 personeri dessatraktervid 1800-taletsing6ng, en siffra som de ndrmaste50 frrenokaderniirkbarl.
Vasakungarnavar hflrda att driva in skattenfrfln befolkningeni vflra trakter, en sak som Karl IX pfitaladefor fogdenvid Garpaberget.
Fogdenkiinde sig
foranliten att liimna in forklaring till kungen,och i ett brev daterat1613liimnar
fogden dennaforklaring: "Nils Jilnssoniir frilagd (fr6n skatt) ligger slagenav
etttra som i skogenhafer fallit over honom.Nils Jonssonvar frfrn Persbo,Knut
i Hiilsingbo iir oftirdig, skjutengenomarmenvid Stbngebro,Mickel i Sofringsbo, MdsterHans,Mas Bertilssonoch AndersMattssondro alla of;irdiga."Detta
ansAgviil fogden kunna vara en godtagbarursiikt for att han inte kunnat indriva
skatt fi'in de niimnda.Dessutomverkar det som att de som var direkt anknutna
till hyttverksamhetenhadeprivilegier si att de var skattebefriade.Det st&rfoljande i utdragfrfrnElvsborgslosens:"De som bor kringom grufan,CasperBoord, RasmusHansCarl Finne,Per Anders,Mikael Byril, Mikel Hans (Michil)
samtPer Jcins."Det verkar som att dessagenomgina privilegiervore skattebefriade.

Dodsfallvar i vira traktervanligai samband
medgruvbrytningen,
ofta
genom direkta ras men lika ofta genomden koloxidgas som uppstodvid den
brytningsmetodsom anvdndesi v&ragruvor. Den allmiint forekommandebrytningsmetodenvar ju den s k tillmakningsmetoden,df; man eldademot berget
och genomhastig avkylning fick bergetatt sprickasA attmankunde kila och
btinda loss malmstvckena.
Jag har nu helt flyktigt berort den finska invandringen6ren omkring 1600,
finnarnasliv och vardag,bygdensutveckling och frvenlitet slakthistoria.Skulle
det vara nigon som eventuelltskulle vilja mera intriingandei de olika sakerna
forska, s6 stiiller jag mitt material till fortbgandemed de fel och brister som det
kan hava. Men det kiillmaterial som vi har att tillgi om vi:ra f?idersliv och leverne tir sannerligeninte rikhaltigt. Nfrgon si kallad personaliaftirdes inte river
de griisnitter som de flesta stammarfrAn.
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pA pASoDVALLEN
Nattenforsvinneroch dagensynsgry
fhglamahiilsarenmorgonny.
Jaghor trastenssing i gronalunden
jag hdr gdkensrop uti morgonstunden.
En var har ftitts si frisk ochgrdn
snartsttrndarsommarenljuv och skcin,
dAlillstintanvallar medkomapi skogen
och lillpysentraskarmedfar bakomplogen.
Dagen5r varm det iir flyg det ar flang,
liarnamejarpi 6keroch iing.
Och kritternasbj?illrorfortonari kviillen
och ekotdetrullar blandbl&nande
fiailen.
Hdstennalkaskulenoch grfr,
himlentir aldrigmeras5b16.
Och l6vende dalamot frostbitenmark
aspenstir blodrodi hagarochpark.
Snartflingornafalla si vita ochren
och ldggeretl tiickepi mossaoch sten.
Allt iir nu tyst p5 fiibodvallen,
snonliggervit overstugorochstallen.
E.R.

Ovanstiendelillairsdikthiirleder
sigfrdnsamma
tid.
gitt
Trettio6r har
sedandess,domiir viil intedagsaktuella
utanstigermeraframsomen bildfrin ensvunnen
tid.
Ochmedtankep6att varaskrivnaaventrettondring
s5tycker
jagdom5r skapliga,
de dr d6de endadikterjagfdrsdktmigpi
att skriva.
(Erlond
Ringstedt,
Box476.Garpenberg)
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Bar[f9..-.Ianssonpi Facebook:
En urscikttill Goran Granstrom som slcriviten sida till Garpenbergsbladetmen
jag har glomt den kvar pd bordet sd den kommerinte med i detta nummer.
Nu cir "bladen"pd gdng en del kanskeJdrdem redan i dag menjag ska hcimta
resterandei morgon eftermiddagddrfor att inte alla varfcirdigtrycha i dagpd
eftermiddagen,men den som vcintarpd ndgot bra vcintarinteforgdves hoppas
jag. Slrdmtdsido, hdll ttll godo med bladenncir de cin kommer.
I kommentar
Gtiran Granstriim
Rapport frin HembygdsforeningenGarpenbergsamt lite annanrapportering.
Om man tittar tillbaka pi en del som hiint frin sommarenfram till nu s&har det
hiint en del och dven blivit en del utrtittat.Briinnvinsmureniir viil enligt mig en
kulturhistorisktviktig sak att bevaraoch gorassi tydlig som mojligt si att
turistermed merakan beskida den.En liten ftirbiittringgjordesi sommarmed
skyltaroch anslag,men det bordegorasbiittre.Alla planeradeaktiviteterp5
Hembygdsgirden har genomfortsenligt virt program.Man kan bland annat
ndmnadet fina midsommarfirandetsom ocksi var viildigt viilbesdktsamtde
Kaffeserveringssondagama
i juli med smide,vilket gjordeatt vi nog var en
attraktion under sommaren.
Kolmilans tiindning fick uppskjutas,men genomfordesmed beromgodkiintoch
musikenpi milkviillen passadebra in liksom alla kolbullar som serverades
den
hiir gingen i dagsljusvilket nog gdr att vi i fortsiittningenfortsiitter med minst
en och en halv timme tidigaregentemotdet som varit tradition forut. Rivningen
av milan gick fint och vi klaradeoss frin regn. 142 sackargav Malena och
hastigtoch lustigt si startadevi en spontangissningstiivlingdiir vi fick tvi
vinnaresom prickadein riitt antalsiickarvilket gav en kolsiick var i pris.
Hembygdsgirdensbyggnaderhar underslutetpi iret fbtt sig en upprustning
som tex nytt tak pi Smedjanoch nymilad Gruvstuga.
Dokumentationsgruppenhar tack vare vir samordnarevarit viildigt aktiv.
det kommerhela tiden nya bilder och beriittelserpi Hembygdsftirenings
Garpenbergsi hittar ni
faceboockssidor.
Googlapi Hembygdsforeningen
att beskida.
Som pensioniir si iir man mycket glad i* att ha en si fin Styrkehall hiir i
Garpenbergdiir vi fbtt forminen atttrdnapi onsdagarkl 10.00i fina trivsamma
Lokaler.Det finns plats for flera si Viilkommenalla som vill trdnaoch hilla sig
i form.
Med Viinlig Hiilsning
Goran Granstrom.

