
Inledning

Hoppas det 6r nhgra i alla fall som v2intat pi Garpenbergsbladet, nu iintligen iir det hiir. Jag har
beslutat att eftersom det verkar lite sv6rt att fa in material till bladet si kommer det endast att
bli 3 blad per 6r, d.v.s. till Pisk, Midsommar och Jul.

Nu har jag verkligen ldrt mig att inte skjuta upp till morgondagen vad man kan gdra idag. Pi
ftirmiddagen p5 tisdagen skadade jag viinster knri nrir jag gick uppflor trappen ftir att komma
till datom sA nu kan jag knappt ta mig fram p6 slatt golv ens, gamla kiirringar iir tydligen inte
sfl duktiga som de tror men i morgon ska jag 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 lattade lite i alla fall att beklaga sig.

Ett stort tack till Boliden mineral som betalar all tryckningskostnad ftir varat eget blad och
Vivan o Stig som hjiilper mig med att "snygga till" en del sidor, samt till alla "kurirer" som
utan ersiittning ftir bilkostnader delar ut bladen till er. Det iir Stig o Britta Eliasson, Sivert o
Birgitta Blom, Inga-Stina Mattsson med 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 hzimtar bladen ftir utdelning till kurirerna 6ker vi 9,8 mil innan vi iir
hemma igen, sA det 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 Gammelgarden ftire Hemviindardagen
ifall det iir nigon som vill ha ett blad och som inte fitt det, det finns ju Ziven att liisa pi datorn
Notudden.euiGarpenbergsbladet om du vill hsa nflgot gammalt Garpenbergsblad si finns de
inlagda pi datorn sedan nummer 412010.

Denna hcist som inte iir sig riktigt lik (det bnrkar vara snci vid Allhelgonahelgen) far vi viil i
alla fall glddja oss frt att inte halkan slagit till rinnu. Nigot annat som jag tycker rir glddjande iir
alla smifhglar som hittat bflde till vir altan och fflgelstugan s6: man kan titta pi dem, det ?ir
fullt liv och rcirelse dlir hela dagama.

Med en dnskan om en vinter med lagom med sjri och inte alltfor kallt rinskar jag allalEisare av
virat eget Blad en riktig God Jul och ett Gott nytt ir

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

barbroj ansson@bredband.net



HBTTLITIEN

RIVNINGEN AV DET GAMLA ANRIKNINGSVERKET

MANADSBREV OKTOBER 201 8

Rivningsarbetet inleddes under oktober minad. FOr att forhindra att
obehdriga kommer in pA rivningsomr6det sattes det dessf6rinnan upp
staket runt anrikningsverket samt att gAnggrinden frAn fotbollsplanen har
tagits ur drift.

Under mAnaden har det framfdrallt p6g6tt miljdsanering, till exempel har
PCB-fogar i en del av anrikningsverkets fasad tagits bort och lys6r och
armaturer plockats ner. [.kontorsdelen har det pAgAtt sA kallad ldttrivning,
dvs att allt ldttare material har rivits borl (t.ex dorrar, karmar, foder etc).

I november fortsdtter miljosaneringen, bland annat i form av
asbestsanering. Dessutom p6borjas rivningen av sligutlastningen samt de
silos som sitter i anslutning till anrikningsverkets s6dra del. Detta arbete
kommer delvis att utforas under dagtid p6 helgen v 45 (10-11 november).
Arbetet kommer bland annat att best6 i att tvA silos kommer att tippas omkull
och klippas sonder i mindre delar. Ndr silosarna vdlter ner i marken kommer
det av forklarliga skiil bli en kortvarig sm6ll men i dvrigt bedoms arbetet inte
bullra i ndgon stdrre utstrdckning.

Har du frAgor eller synpunkter gallande detta - tveka inte att h6ra av dig!

Maria Lindvall (Projektledare Boliden) 0225-369 85

Vill du veta mer om vad som hdnder under rivningen?
PA rtrrww.boliden.com -> verksamhet -> Garpenberg kan du ta del av ett
mdnadsbrev som publiceras i bdrjan av varje mdnad.



Garpenbergs Vdvstuga, ligger i Folkets hus Garpenberg.

Dit dr du sd vdlkommen! vi trdffas mAndagskvdllar,

viiver och ldr av varandra, fikar och har trevligt!

Kontakt: Doris Ruth tel: 073-9419904



GARPENBERGS GYMNASTI KKLU BB

Vi vill b6rja med att i inska alla en god jul!

Gympan rullar pd som vanligt.

Om du 6r nyfiken att komma och prova 6r du vdlkommen

ndrsomhelst oavsett om det 5r mitt iterminen.

Stavg6ng
M6ndagar  k l .  09:30-10:30.

Ta med stavarna och fol j  med pi en vdnda!

Vi gir ca 3-4 km med start i  Garpenberg el ler Persbo. Ring

Medelgympa
Onsdagar kl.  19:00 i gymnastiksalen.

Vi kor vecka 37-50. VSrterminen startar V. 2.

Ledare dr Laila tel.  220 40

Inga-Stina tel. 220 10 for info.

Vattengympa
Fredagar kl.  18:00 i Hedemora pi skonviks rehab/Haggirden. Vattnet i ir  34 grader varmt!

Vi kor vecka 40-50. VSrterminen startar V. 2.

Kostnad ordinarie medlemsavgift samt 200 kr i  badavgift .

Ledare dr  Car ina.

An finns det trdningstriijor kvar att kiipa tdr medlernmar, 50 kr/st.

Betalning sker till klubbens bankgiro, mfrrk med ditt narnn.

Har ni fr igor r ing ordf. Annika tel. 073-78445L4

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp t i l l  19 6r  lS0kr l termin

Vuxna 300kr/termin

Vattengympa 200kr/term in

Ba nkgiron u mmer: 472-7924

VALKOMNA!



Sivert Bloom fortsiitter med berdttelser ur sitt flygarliv.

Aret var 1"960, och jag och ett antal forhoppningsfulla ynglingar befann oss i Ljungbyhed. Vi hade

pdborjat vdr flygutbildning pd Krigsflygskolan nigra mdnader tidigare. Vi hade klarat av

propellerskedet, och hade gjort v6ra forsta pass iJ28, dven kallad Vampire.

Som jetpiloter skulle vi ocks6 fostras fysiskt, och den fruktade h6rdingen kapten Hansson skulle drilla

oss. Det nya jippot var cirkeltrdning, ddr man cirkulerade mellan olika ilvningsstationer. Hansson

hade informerat oss utforligt om hur hirt det skulle bli. Vi som kom frin det civila hade ju aldrig

behovt anstrdnga oss, men nu jdv.. . !

Vi fick fldnga runt och gdra armhdvningar, strdckhopp, ruscher, situps mm. Allt skulle 96 i ett rasande

tempo. Man skul le kora var je dvning i  en minut utan uppehdl l .  Hansson hade fdrklarat at t  ingen

behdvde skdmmas for at t  tuppa av. Det var smdl lar man f ick ta helt  enkelt .  Och en av oss tappade

ocksd blodtrycket och fick sitta ned ett tag med huvudet mellan kndna. lnte sA konstigt ndr man

legat pd golvet och gjort armhdvningar en minut, och rusat upp och gjort strdckhopp mot taket.

Hansson var jdttenojd !

Vi hade ju olika fysisk status allihop, och piverkades olika mycket av " h6rdkorningen ". Efter

trdningspasset skul le vi  ha lekt ion i jetmotor ldra i  en skolsal  pA andra sidan av f lot t i l jomrddet ,  en bra

bit bort. Duschningen tog extra tid denna g6ng, dA en del var rejdlt slutkorda.

Jag rikade vara dagelev vid til lfSllet, och ansvarade fdr att giinget kom i tid til l lektionerna, och jag

fdrsokte f6 upp tempot ndr vi fdrflyttade oss mot instruktionsverkstaden. Jag halvsprang med de

andra en bit bakom. Nu bar det sig inte bdttre dn att endast jag hann in i lektionssalen i tid, och

resten nigra sekunder for sent.  Ver kdre avdelningschef stod ddr med stoppuret.

Nu kan man tycka att det fanns fdrmildrande omstendigheter. Jag fick forklara sd gott det gick varfiir

en del kom lite for sent. F6rklaringen gick inte hem, kan man vdl sdga. Visserligen hade jag hunnit i

tid, men det var ju mitt fel att de andra kom fcir sent. Om jag hade 6kat tempot aldrig sd lite, hade ju

alla varit i tid fick jag veta.

SSdant hdr m6ste ju sd klart fi sina konsekvenser. Hur skulle det se ut om alla kom drdllande fem

sekunder for sent jdmt och stdndigt? Jag fick instdlla mig hos skolchefen fcir att ta emot en skarp

reprimand . Dessutom blev det en veckas kasernfrjrbud, en sorts husarrest. Jag skulle vistas inne i

forliggningen utom for deltagande i tjdnsten och intagande av miltider.

Nigra 6r senare kom jag att basa for flygtjdnsten for bland andra personal ur Militdrhogskolan. Ddr

fick jag nojet att beordra flygningen frir den avdelningschef som fixade mitt kasernforbud. Han hade

blivit en mycket timid och irdmjuk person, och vi hade aldrig nSgra " hard feelings "mot varandra.

Sivert Bloom

vi .nskar alla bingospelare i Garpenberg en GoD JUL och ett Gorr Nyrr AR

S6ren, MajBritt o Marita

Tack till Garpens Pizzeriaftir trevliga pubaftnar med god mat och bra underh6llning,

En av deltagarna



Eftersom bladet inte kom ut i september, rnen brevet var skrivet, stinder jag det nu i alla fall.

Biista liisare

sofirmaren 2018 96r till h?ivderna som den varmaste och tomaste nigonsin, i varje fall sedan
miitningarna pibtirjades. Natts<imnen blev det si och si med men frysta kylklampar inlindade i
frottdhanddukar under kudden i sZingen hjalpte en del.

I skrivande stund har Skommarbo ffitt 1 10 mm regn pi 20 dagar. Skyfallen i bdrjan av augusti
6terst6llde snabbt den griina fiirgen pi griismattorna si di blev det nflgon slags "normal" sommar
igen. Vinbiirsbuskama, bflde de svarta, r6,da och vita har aldrig varit sA dverfulla av biir som i 6r,
men niistan inga fAglar rtijer runt i buskarna, bara gott om getingar.! Svalorna byggde 6ter bo pi
logen efter flera 6rs bortavaro. De var v?ilkomna, iiven om de smutsar ner, men itminstone
anviinder de sarnma sittstiillen, sA nersmutsningen tir begr?insad.

Virens uppstiidning av triid och buskar som brutits av snrin, resulterade i tre stora rish<igar som jag
avs6g att briinna vid ltimpligt viider, dvs ltitt regn. Som l2isaren vet intriiffade inga liitta regn ftmiin i
augusti, med piftiljd att briinndsslorna tog river hdgarna. med meterhdga frodiga stjeilkar. Men nu
var det hdg tid att elda och gissa om ftirska brtinniisslor brinner! Kanske inte sA ftirv6nande om man
t2inker pi hur de iir uppbyggda. Stjelkarna har ju fibrer som piminner om lin, och det brinner bra.

Arets hemviindardag p6 GammelgArclen var uppskattacl som vanligt. Mflnga utflyttade kommer
tillbaka, iiven l6ngt ifrin, Gamla klasskamrater triiflas och utbyter minnen. Sjalv fick jag veta av en
klasskamrat frin irskurserna 1 - 4 att jagvar duktig i matte! Det har ingen sagt ftlrut, frir matte var
aldrig kompatibelt med mig, och linjevalet efter realskolan uteskit matte helt. Kanske mindes han
fel. Jag var nog duktig pA att prata!

Sommarens skogsbr2inder gav oss mrirka bilder pfl TV. Brandbekrimpningen verkade pigA utan
slut . Solen lyste, viirmen tikade till nya rekord och iiven flygklubbarnas brandflyg hade fullt upp.
Brandrisk 4 kriivde fdr vir del en rundtur phca2,5 timmar. vilket dr acceptabelt, men det riickte inte
med en 4, utarr mestadels var det 5 eller 5e, vilket betyder extrem risk, och dubbla pass, vilket tog
hela eftermiddagen. "Kraftfoder " i form av russin och n<itter och en vit handduk att ldgga runt
halsen var v6ft siitt att klara uppdraget, de dagar vi fl6g.

Glddjeaimnet just nu iir att svampen vdxer till och d6 frZunst Karl Johan! En korg rned knubbiga
niistan maskfria soppar 6r en frdjd att rensa och steka.

Jag har ocksA noterat att vira dikesrenar i Garpenberg liings de asfalterade striickorna, rensats av
skickliga maskinf<irare. Fdrhoppningsvis stoppas den invasiva lupinerl som brett ut sig sA till den
milda grad att niistan inga av vflra vanliga sommarblommor ffilplats. Jag inledde ett eget "krig" mot
dessa blommor pi garden under sommaren. Tanken var att hinna knipsa av alla frdsttillningar innan
det var ftir sent, men mflste erkiinna att det inte lyokades. Det kommer att finnas gott om nya plantor
iiven niista sommar.

Nu ser jag fram emot en kylig hcist och ddrefter snd att pulsa i.

Skommarbo i varm september

Birgitta Bloom



Bdste l6sare av v6rt eget blad !

Sd gir vi med raska steg mot jul och, hoppas jag, vinter. Hosten har som vanligt numera, varit ovanlig.

Forst hogsommarvdrme i oktober, pldtsligt avbruten av minusgrader och snofall for att en vecka

senare overgd igr6daskig bltit november.

Jul, ja. Affdrerna bdrjar ladda upp for kopfest redan i borjan av november. Min matvarubutik forsokte

s6lja lussebullar redan d6, men det gick jag inte p6. Ordning och reda m6ste det vara si lussebullarna

fdr vdnta til l forsta advent.

Julbaket i 6r kommer att bli spdnnande eftersom en del nymodigheter ska provas. Sommarens

extrema viirme gjorde att mjblken surnade ging pd g5ng, trots noggrann kylskdpsplacering. Efter att

ha hdllt ut ndstan en hel liter pi komposten, kom jag pi att i sttil let frysa ner den surnade mjiilken for

senare bakning, (sommarviirmen inbjdd inte til l den sortens verksamhet). Nu kommer det att visa sig

om det var ett klokt beslut.

Ndsta nymodighet anldnde med posten hdromdagen, en bok om bakning med bonor,  l inser och

drter. Det ska bli intressant att prova, fast jag miste erkdnna att jag tvekar lite infor receptet med

grona iirter som ger ett "vackert" gront matbrod. For inte det tankarna til l miigel?!

Den gSngna sommaren miste ha varit vildigt gynnsam for flugor. Maken til l invasion i huset fir man

leta efter. Genomskinliga klisterremsor p6 fonstren blir snabbt svarta av flygfdn och miste bytas ofta.

Det ser inte ut att antalet flugor minskar. Sm6fdglarna, mest talgoxar, har upptdckt snabbmatstiil let,

men har inte mycket fdr det eftersom glasrutan sitter i viigen,

Jag reflekterade 6ver til lstindet i vdrt land och kom fram till att en hel del var bdttre forr. Hur

kommer det sig, att ner jag har en tid att passa i Stockholm, inte ttjrs ta tiiget, utan 6ker buss, for att

vara sdker pA att komma fram i tid? Eller skicka ett paket och dd hellre srika upp en transportfirma

med kontakt p6 en bensinstation i stdllet fdr att anlita Postnord? Ndr jag upptdcker att priset p6

bussen dr hdlften av tigets och att nu paketet verkligen kommer fram samt 6r mdjligt att folja p6

internet vid varje omlastning, s6 inser jag att tig och postverk nu ersatts av fullgoda alternativ. Fast

lite nostalgiskt dr det att komma ihdg hur man gick til l posten pd jdrnvdgsstationen i Dala-Finnhyttan

fdr att utriitta sina drenden med full ti l l it att brev och pal<et faktiskt levererades til l adressaterna.

Vi lever nu i it-teknikens forlovade vdrld. Vi kan ha direktkontakt med vdnner pd andra sidan jorden

utan fordrojning, vi kan titta pi utskottsforhor i amerikanska kongressen i realtid eller se

dversvdmningarna i Asien samtidigt sorn vattnet forsar fram.

Men nt i r  datorn kraschar just som jag borjat  skr iva mit t  novemberbrev t i l l  b ladet,  f i r  jag problem

inte bara med brevet,  utan med al l t  jag har pA h6rddisken. Foton ihundratal ,  t .ex. er borta, om jag

inte kan f5 felet fixat. Just foton dr tydligen det som mdnniskor rdddar bland det forsta, om de miste

ldmna hemmet hals over huvud.

Sjdlv har jag gott om fotoalbum som tecker livet fram till for ca 25 6r sedan, men sedan ligger det

mesta i  datorn. Tanken har var i t  at t  kopiera over al l t  v ikt igt  t i l l  usb-minnen, bara inte just nu utan

sen! Vdra barnbarn ldr knappt dga ndgra album, men de kanske lagrar al l t  i "molnet".  Di dr jag 6ter

til lbaka til l att det var bdttre forr eller som min man sdger "ju f6rr ju bdttre".

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar til lonskar jag alla ldsare

Skommarbo i blek hostsol, den ftirsta p6 flera veckor

Birgitta Bloom



Garpenberg gannf,a bilder frf;n Bnattfors.

ilx[ni
;1,iffill

Ovre bi lden. I  mit ten vad vi tror iohan Forslund i  uni forrn, l i ingst t i i lv; inster hustrun Karol ina

Forslund? Ovriga pA bi lden dr ol<i inda.

Fd den Nedre Bi lden si t tervad vi tror drr iohan Forsiund och i  mlt teir  stSr di  Karol ina bakom Johan.

Ovriga pi  bi lden i i r  oki inda.

Ar det ndgon som kdnnert i l ldessa personer,  Johan Forslund skal l  ha jobbat pd Bratt fors Kraftstat ion

under borjan pi  1900 talet

Johan Forslund 1853-1908 kornmer frdn i i i rbo i  Gdstr ik land, f lyt tade sedan t i l l  Bratt fors.  Karol ina

Ramstrom gif t  Forslund 1850-1931 kornrner fr6n Bjorn6sen Enviken I  Dalarna.

Ar det n6gon som kdnner til l n6got orn Brattfors kraftstation och dessa personer sd skulle vi bli glada

om ni hor av er.

Orjan Johansson tele 0225 200 08 eller CI703732908 mail orjan.johansson.eet@te!ia.com



Svenska Kyrkans unga

Hcisten iir htir med vackra ftirger och Even regntunga skyar.

Mycket har h?int derura host och det tir fullt os pfl jobbet med nya kollegor och utmaningar.

Sommaren gick som vanligt vtildigt fort iiven om det var den varmaste sommaren jag kan
minnas.

Nu stir vi snart infrir advent och Lucia.

Lucia i 6r blir i vAr vackra kyrka kl. 17.00 den 9 december med barn frin bamgrupperna i
Garpenberg och Vikmanshyttan. Husby bidrar med sin barnkdr och Lucia blir Wilma Berg.
Jag hAller i andakten.

Samling runt krubban blir den 13 december kl. 13 och kl. 15.
Det tir avslutning di fiir bamgrupperna. men sjiilvklarl iir alla viilkomna.

Bamgrupperna startar 6ter v. 3.

Med dessa rader dnskar jag alla en fridfull jul och ett Gott Nyt Ar.

Varma kramar!

Bettan Bam & ungdomsledare och Husmor i Hedemora, Husby och Garpenbergs ftirsamling.

Jesus sa - Lat barnen komma till rnis!

''?r!

,fus*r'



TRANINGS NYTT
Nya medlemspriser frfin 1- januari 2A\9

M5nadskort 250 kr

Halvirskort 900 kr
Hel6rskort 1-500 kr

Familjekort 2000 kr per Ar / Zvuxna 2barn
Flera barn 200 kr per barnf kr fej familjehem J
Pensioner / ungdom ett Ar 600 kr halvAr 300 kr

UngdomsKort upp til l 1B 5r

Trdningstider: MAndag til l torsdag klockan 05:00 til l 22:00

Fredag ti l l  sondag klockan 05:00 ti l l  21-:00



Barn under 15 flr ffir endast trdna i mfllsmans sAllskao

Tisdagar klockan 18 till 19:30 tjej triining

Onsdagar klockan 10 ti l l  11-:30 pensiondrstrAning

Frin och med 1- januari 20Lg kommer vi upprdtta ett medlemsregister.
Detta innebdr att varje medlem Fir Ett personligt medlemsnummer

For att fi sitt medlemsnummer,och for att ldmna era kontaktuppgifter,

ornbeds in att kontakta oss p6:

i f- ganp arnastlzrkeklubb @ hotmail. co m

For att lAmna era kontaktuppgifter for er som inte har mail,

kan man lAmna sina uppgifter i brevl&dan p5 Bl5sippsvAgen 3,
vi behover namn, fodelse5r, telefonnurnmer/fmail)

Hoppas vi ses

VAnliga hAlsningar styrelsenl



Paul Lysens indiansamling

Garpenbergs hembygdsfiirening frirvaltar inte bara typiska fiiremdlf6,r en ort ddr s6dant som

skogs- och bergsbruk varit viktigt. Hfir finns iiven en sarnling indianfiirennAl, som bland annat
piminner oss om de mAnga Garpenbergsbor sorn ldmnade bygden fdr att bosdtta sig i Amerika"

Mannen som skapade samlingen hette Paul l -ys6n och var fodd 1894 i  BensSsen, p5 Erik Olsgdrden,

el ler Kosus som den ocksS kal lades. Pauls far var Karl  Jansson Lys6n fr6n Lysvik i  Vdrmland. Modern

hette Johanna Andersdotter och var focld i  Garpenberg. Enl igt  husforhorsldngden hade Paul nio

helsyskon och ett zildre halvsysl<on pA sin mors sida. De flesta av syskonen utvandrade s5 sminingom

ti l l  Amerika. Bara tv6 ska ha stannat kvar i  Garpenberg, ni iml igen brodern Oskar Lys6n och systern

Anna Mol ler.  Oskar blev med t iden byggmdstare i  Hedemora och systern kom att  bo i  Kaspersbo.

Sjdlv utvandrade Paul t i l l  Amerika L920 och bosatte sig i  Denver,  Colorado. Han uppges forst  ha

arbetat som murare, och t idvis aven som si  kal lad trapper el ler p5lsj i igare, men blev pi  1930-talet

arbetsledare vid ett  stat l igt  bygge av ett  indianreservat.  I  samband med det kom Paul i  kontakt med

ol ika indianstammar som placerades i  reservatet och hans intresse for deras kul tur vdcktes. Han

borjade samla pd indianforemAl.  Foremilen koptes direkt f rSn t i l lverkare i  reservatet el ler i  de

souvenirbut iker som indianerna oppnade i  anslutning ddrt i l l .

Paul ska ha hdlsat pA i  s in hembygd 6tminstone n6gra gdnger genom 6ren. Den L2 juni  L949 vickte

han stor uppmiirksamhet pd Barnens dag i  Hedemora ndr han kom r idande som indianhovdingen Vita

ornen. N6gon ging i  bcir jan pA 1950-talet ska Vita ornen dven ha dykt upp pA gammelgdrden i

Garpenberg enl igt  uppgif t  f ren nAgra som hade chansen att  vara med vid det t i l l fd l let .  Namnet var

trol igen inte bara ett  "art istnamn". I  i i ldre t idningsart ik lar uppges Paul ha t i l ldelats t i te ln indian-

hovding och namnet Vita ornen av en av indianstammarna, som ett  bevis for deras uppskattning.

1960 planerade Paul at t  Stervdnda t i l l  Garpenberg for gott .

Han hade redan bokat f lygbi l jet ten, men fol l  strax innan

resan si  i l la ien trapp att  han senare avled. Hans stoft fordes

dock 6ter t i l l  hembygden och han vi lar nu i  famil jegraven p5

Garpenbergs kyrko96rd.

Paul hade redan t idigare testamenterat indiansamlingen t i l l

hembygdsforeningen. Vid hemresan1949 ska Paulenl igt  et t

brev i foreningens arkiv haft med sig flera koffertar med

indianforem6l.  Det f inns dock andra uppgif ter som sdger att

samlingen skickades hem forst isamband med den planerade

iterresan. Hur som helst  blev foreningen efter Pauls bort-

g6ng dgare t i l l  en mycket unik samling f6r en hembygds-

forening.

Paul som indianhdvding pd Barnens dag i Hedemoro 1949.

Fotograf okond. Frdn ortikel i Sodro DolornesTidning 1981



Det var nog inte alldeles enkelt att ta emot en s6dan g6va. Under mdnga 5r saknade foreningen t.ex.

en lokal for samlingen. Den f ick helt  enkelt  l igga kvar i  t ransport l6dorna, som t i l l  en borjan forvarades

i sockenstugan. Enligt uppgifter i en artikel frin 1981- hann iiven en del foremil linas ut til l en privat-

person innan samlingen hade inventerats,  med fol jden att  det f inns en viss r isk att  samlingen inte dr

helt komplett. Vid tidpunkten for artikeln hade dock samlingen blivit ordentligt inventerad och

dokumenterad av indiankdnnaren och fotografen Lars Erik (Lasse) Jansson frdn Saiter.  Enl igt  den di

upprattade forteckningen best6r samlingen av ca 80 forem6l, bland annat indiandriikter, mockasiner,

smycken, instrument,  leksaker,  dockor,  mattor,  sk6lar,  totemp6lar,  t rummor, yxor och pipor.

Det kom att  droja drygt 20 6r innan samlingen t i l l  s lut  f ick ett  r ikt igt  hem. I  samband med gruv-

stugans fdrdigstdl lande p3 gammelgArden sommaren 1983 f ick ndmligen indiansamlingen dnt l igen en

plats ddr den kunde st i i l las ut.  De f ina montrarna ddr foremdlen numera f inns att  beskdda dr byggda

av Gunnar Eriksson, Sven kal lad Petters Gunnar.

Histor ien om indiansamlingen dr fascinerande pi  miSnga si i t t .  Inte bara for at t  samlingen inneh6l ler

s€ mdnga ovanl iga och vackra fc irremSl,  utan dven som en pSminnelse om andra t ider och andra

vdrderingar.  For det forsta dr samlingen en av al la berdttelser om utvandringen frdn Garpenberg, ddr

Paulvar ett  av minga exempel.  For det andra pSminner samlingen oss om Amerikas, och minga

andra ldnders, problematiska relat ion t i l l  ur invinare och deras kul turarv. ldag f inns dessutom delvis

en l i te annan syn pi  samlingar som hamnat l6ngt fr6n si t t  ursprung. Det hdnder att  ur invSnare och

minoriteter krdver til lbaka foremSl av sdrskilt stor betydelse for identiteten. Eftersom Paul frdmst

handlade direkt f r in t i l lverkare och i  souvenirbut iker bor den hi i r  samlingen, enl igt  kdnnare som

granskat den, inte innehdl la n6gra s6dana forem6l.  Histor iken kr ing samlingen i i r  t i l l  s ist  ocksi  et t

exempel pi hur svirt det kan vara for en hembygdsforening att ta emot givor utan direkt koppling

t i l l  det lokala kul turarvet,  som dessutom kanske krdver sdrski ld forvar ing el ler kunskap.

Aven om indiansamlingen vid en forsta anbl ick ser ut at t  ha hamnat pi  en udda plats,  dr det t rots al l t

kanske just i Garpenberg den fdr betydelse. Exempelvis genom att piminna oss om bygdens

koppl ingar t i l l  Amerika, men kanske ocks6 som en kdl la t i l l  samtal om stdndigt aktuel la dmnen, som

in- och utvandring, ur invinares ratt igheter samt hembygdsforeningarnas utmaningar.

Poul Lysdn. Fotograf okiind. Frdn hembygdsfrireningens bildarkiv.
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Om du ir intresserad av att boka en visning av indiansamlingen kan du kontakta hembygds-
f6reningen. Har du dessutom mer information om Paul Lys6n eller samlingen kan du kontakta
hem bygdsf<iren i n gens doku mentationsgru pp.

Sammanst6llt av Anja Hedqvist

Tel:073-810 55 10

E-post: anja. hedqvist@gmail.com

K6llor:

Fiirniim donotion till Garpenberg - en unik samling indianfdremdl. Artikel i Siidra Dalarnes Tidning
1960-12-07.

Brev till Coi L. Lindquist, Oregon, frdn Filip Johonsson, sekreterare i Garpenbergs hembygdsfbrening
1962-09-25.

Vita Ornen frdn Bensdsen donerade sin samling till hembygdsfi5reningen. Artiketi Sddra Dalarnes
Tidning 7987-07-74.

lndiansamling visod i Gorpenberg. Artikel i.Siidra Dolarnes Tidning 7982-70-12.

Fdrteckning 6ver Paul Lysens indiansamliig tillhdrande Garpenbergs hembygdsforening.

Carlotta - Stotens museer f1r vtirldskulturs datobos dver samlingar. Se HBF Garpenberg/Poul Lysdn.

Ri ksa rkivets d i gita I a fors ka rsa l, fo I krii kn i n g e n 7900.

Att liimna tillboka eller inte? Om dterf1rande ov kulturfdremdltill dess ursprungsplats, Johanna

Forsberg, Uppsala universitet, uppsats i museologi nr 75 ht 20A3.

Sliljes bildelar till Nissan King Cab 1997

Kompletta D6ck 4 st 16 tum samt 4 st 15 tum
Diverse delar s6som BZirarmar, spindelleder,
bromsband samt bel6gg, rdrkofhngare bak.

Roger 070-3902300
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Siindag 2 fecember ftfV
Adventsmdssa

med Garpenbergskriren & kyrkkaffe

Siinfag 9 f,ecemher
Lucia med miniorer och juniorer frin

Garpenberg och Husby Bamkrir

onsrfag 5 rfecemhey ft( t+
Margareta Nord talar om Arets traditioner

i forsamlingshemrnet.

Kaffe och skinksm<irsis.

Torsfag 73 fecember ft{ ls ocfi 75
Samling kring krubban i Staffanskapellet

Mdnfaq 77 [ecem6er
lirldrama

mer information finns pd

www.svenskakyrkan.se/tredemora eller i Annonsbladet

Mfrnfag 24 fecember
Midnattsmdssa kl23

Julsflng

r -
Siindag Ojanuari 2019

Trettondedagsmdssa
Anne-Marie Srirbergs visar Greta Heijbels

textila konst vid kvrkkaffet.

'\t. 
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Psafm 176

N u tiinfas tus en jufefius

1. Nu tzindas tusen juleljus

p6 jordens morka rund.

Och tusen, hrsen strila ock

pA himlens djupble grund.

2. Och <iver stad och land i kviill

girjulens glada bud

att fiidd 6r Herren Jesus Krist,

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.

4.Ivaqe hjiirta armt och morkt

siind du en strile blid,

en strile av Guds krirleks lius

i signad juletid.

Tert och musift: Emmy Kiihfer

vift fu vara mef och yunga?
Garpenbergsk<iren <ivar pi
torsdagar kl 1 8.30-2 1.30

Korledare Majt Bengts 0225-25 70 22

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



Qk[ vinter pd er a[[a!

r H 6 E L s F o  e v c o e e E n o s -
ocH 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 VM-

fotbollsmatchen Tyskland - Sverige, som spelades i Ryssland. Stiimningen i

bygdegirden var pA topp, med m&nga bligula flaggor. Det blev en spdnnande

match, diir Tyskland i sista minuten avgjorde med 2 - l.

Bitutflykten till Hiilsingbo holme lockade ett antal intresserade. Som vanligt

hade Ingvar VAxmo satt ihop en tipsprornenad diir deltagarna fick liira sig mycket

om rymden under genomgflngen vid fikastunden.

Vid Sommarkviill i Ingelsbo beriittade Johan Bergstad fr6n Dormsjo om familjens

iiventyr vid jordenmnt-resan foregiende 6r. Vi fick se mftnga exotiska bilder och

kunde pi si siitt resa med i fantasin"

Foredraset inramades musikaliskt av Alva Kroph.

Som varje drrtiffvi frafsa affa frjartfrgt viiffotmna tiff

GAMMELDANS och POLSKOB
Spetmin

Uirdag S ianuari, kl r9.oo
(Trettondagsafton)

For info nngTraute och Gunnar,0225-rcA 23
Ta med katteltorg!

G'i

,"1
(,r'-'fl ,b,
l, \,'1 r
\'.-!r'" 

*q
/fha

JULGNANSPLUNIDBTNG

Siindag 6 ianuari kl 16.00

Dans kring granen, Dockspel
Fiskdamm, Servering, Lotterier

Sondag 17 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-390 98 09

'/i onsSgr a[[a $arpen\ergere ocfr riven utsocfurcs "6[a[et[risare" ett
gott sfut ocfi ett Qott ttjtt dr 2019.

Om du vill veta mera)dng gdrna

Gunnel Waerndr, 0225-230 76

Hemsida: www.b)'gde gardarna. se/ineelsbo

eller 0225-723 00

e-post: ingelsbo.bygdeg4rd@gmail.com
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Sodra Dalarnes finnbygder
Forskare och nedtecknare av Bensdsens historia rir Erland Ringstedt

Kosds eller Erik Olsgdrden i Bensdsen
(Bilden hamadfrftn Ingegerd Troedssons bolr "Skilctenfalja skilaens gdng")

Niir man hr 1607 bildade Garpenbergs socken fanns i den ostra delen av
den nybildade socknen ett ode skogsomride som vi fick frAn By socken. Att
detta omrSde inte omniimns speciellt inhgra dokument ffir tillskrivas det fak-
tum att det inom hela detta stora omrf,de inte fanns en enda bebyggelse. Ej hel-
ler var omr6det siirskilt intressant frin ekonomisk synpunkt, detta beroende pA
att den bergshantering som di ptryF*t i Garpenberg under 400-500 6r si utarmat
de omkringliggande skogarna att hela trakten var ett stort kalhygge. Sly och
ungskogar spirade naturligtvis upp i skcivlingens sp6r, men allteftersom man
kunde utvinna ved for gruvbrytning och malm skrivlades trakten igen. Lustigt
nog iir det nog just avsaknad av vuxen skog som gjorde att trakten fick befol-
kas. Hade inte si varit fallet hade bruken aldrig tilletit svedjning pi trakten.

Ja, si stod det itr 1614 ndr finnen Jdns Persson med sin familj kom dra-
gande genom den svenska skogen, och kommen till det nuvarande Bens6sen
hade han funnit den plats han sokte. Hiir var han ovanfor den hogstamarina
linjen, h?ir hade aldrig n&got fornhav med sina vigor skoljt bort mylla och mo-
rdn,hdr fanns grogrunden for hans svedjebruk, och i och med att skogen redan
varbortakunde han ju inte gcira ntimnviird skada.

Med sig forde han hustru och minst tvi halvvuxna sciner, fcirmodligen
eiven nigon dotter, detta iir dock sv6rare att faststiilla. Om han medforde verk-
tyg och djur vet vi inte, det beror helt p& vilka vagar han tagit frin Finland. De
som vandrade till fots runt Bottniska viken medftirde ofta boskap, medan de
som kom pi skutor over Alands hav och Kvarken kom si gott som tomhdnta.
Men vad vi med siikerhet vet att Jons medforde var en niiverkont med svedje-
rftg till den forsta sveden, endr denna smikorniga tiliga rigsort inte gick att
uppbringa i det nya landet.



Exakt var Jrins byggde sitt forsta pcirte vet vi ej, men man kan nog med
ganska stor sannolikhet gissa att det stod pi Koitimiiki som ju betyder "hem-
backen". Jcins med sin familj var ingalunda ensarn som vid den hiir tiden ut-
vandrade till Sverige. Ar 1520 hade vi ca 1500 st finnhemman bara inom Da-
larnas grdnser och betydligt flera i Viirmland och Hrilsingland.

Varifr6n i Finland kom dA dessa mitnniskor? Ja, framfcir allt ifr&n Savolax
och Tavastland, en skogssocken som hette Rautalarnpi blev ndstan helt avfol-
kad genom denna utvandring. Men dven m6nga Karelenfinnar kom. Dom fin-
nar som nu slog sig ner pA de svenska skogarna i niirheten av de nyanlagda
jlirnbruken och svedjade pb skog, som lflg inom brukens intressesftir, kom snaft
att fh kiinna p6 vad det betydde attvara svedjefinne. Det verkar som om de fin-
nar som slog sig ner i Ostvermland forst kom i kliim" Diir hade just det sedan sA
miiktiga Uddeholmsbolaget starlat sin verksamhet och behovde ju alla skogar
for sin utkomst. Finnarna Alades att flytta bort frfrn trakten, i annat fall skulle
deras hus rivas och deras skord uppbriinnas. I vissa fall fick finnarna erdudan-
de att bli kolare eller forkdrare 8t brruken. Nu satt alla de finnar som inte hade
skriftligt kifte pA sina torp mycket illa till.

Om det var detta som gjorcle att Jons Finne pf, vfrra trakter beslot sig for
att se om sitt hus och om mojligt f& ett s.k. kungabrev p6 det torp han upptagit
p6 "Ljusfallsskogen" 6r nog det troliga" Ir[Zir det diirfor kom till hans kiiruredom
att den d6varande svenska kungen Gustav II Adolf fanns i trakten, uppsokte
han kungen och anholl om ett sammantrtitTande, vilket bevilades och fick den
lyckliga utgingen att Jons Persson fick sin uppl6telsehandling pf; sitt torp. Det-
ta brev finns bevarat i original pi kungliga tsiblioteket (KB) i Stockholm och
biltigges en avskrift av detta. Som synes dr brevet daterat p& Lov6sens hemgird
i St Skedvi den 18 okt" 1518. Det har varit till stor nytta i min forskning.

Narnnet Bensisen rnoter jag florsta gfrngen 1633 i en skatteliingd, det sta-
vas dA Beenflhsen. Mflnga har forsokt att sp6ra namnets ursprung ooh mflnga
forslag har liimnats, mitt forslag iir: I sivdl Vbrmlands som Dalarners finnmar-
ker och dven i svensktrakterna har man inom vissa regioner kallat bjorn for
benn varfiir jag nog tror att namnet Bens6sen dr en omskrivning av Bjomisen,
detta tycker jag dven att den forst funna stavningen kan ge beliigg for.

I den ovan ntimnda skatteliingden (I(varntutlsliingd) och Alvsborgs losen
av hr 1633 finner vi i Bens6sen tvfr skattelagda jordbruk, dessa iigs av Carl
Jonsson och Oluf Jonsson, Jons Fersson omndmns inte, men han har tydligen
overldmnat sitt torp till iildste sonen Carl. Att dessa bf;da Jonssciner tir broder
och soner till Jons Persson Zir st2illt utom allt tvivel" D6 finns dven en Mats Fin-
ne som jordiigare i Bensflsen, och frfln dessa tre hairstammar samtliga gamla
bensflssliikter med nfigon gren.

Men nu hade flera invandrare tillkommit i vfira trakter, det finns nu 6r

1633 i Ljusfallet Jons Finne, Tomas Finne och Erik Finne. Gfrr vi sfl over sock-
engransen till Husby finns bl a i Viirbacken Lars Larsson Finne, Lars Hinders-
son Finne och Olof Hindersson Finne. Pi Hinshytteskogen finner vi Thomas
Finne, Mirten Firure och Sacarias Finne. I Bastmorahar vi Fer Finne och Olof
Finne. Hogtjiirn blev bebyggt nigot senare av finnar fr6n Bens8'sen. Den forsta



dr Lars Staffansson som [r son till Carl Jcinsson i Bensisen. Nu har Garpen-

bergs forsta kyrkoarkivalier kommit, och vi kan se attLars Staffansson i Hog-
tjarn iir gift med Margareta och har sonen Anders fddd 1679. Si kom dottrarna
Brita 1680, Lisbeth 1682, Margareta 1684, tvillingama Kerstin och Annika

1688, Sara 1690, Malin 1693, Karin 1695. Som vi ser sA var barnkullarna stora
och finnmarken viixte och bredde ut sig. I Hrigtjarn finns ocksi nu Thomas
Finne och en Johan Thomasson troligen far och son, dom bor nog med storsta
sannolikhet p6 Thomas torp vid Skinnsjcins norddstra strand, det torp som se-
dan kallades Bromans.

Bens6sen redovisas till By socken iinda fram ttll 1667 dfl det officiellt
overfordes till Garpenberg. Byn viixte fort och vid ingingen av 1700 hade den
9 skattelagda hemman. Alla gindarna var smijordbruk, och fattigdomen var
nog stor men detta var siikerligen inget speciellt for Bensfisen, arrnodet var
allmiint utbrett. Kanske rentav bens8sbornavar mera lyckligt lottade iin minga
andra. Det verkar att dessa finnflttlingar var siirdeles uppfinningsrika, det viixte
fram hantverk i var och varalrnan g6rd. Detta kan man utliisa av de gamla
gfirdsnamnen som minga ginger anspelar p6 vacl dom sysslade med i de olika
girdarna, vi kan ndmna Skommarns, Pliggens, Svarvarns, Gjutarns, Sjudarns
och till varje storre gflrd horde snickarverkstad och smedja. Detta var dock
mest for eget bruk. Den ende som snickrade och smidde fcir avsalu var Erkers
Jan Ersson fodd 1796. Han gforde vdvstolar, smidde sopskyfflar och kaffe-
brd.nnare, var sin samtids storsta jiigare ph framftir allt piilsvilt, han utrotade
lodjuren omkring byn. Det sista skot han pi Uvberget i Hummelbo 1852 det
skall havarithans tolfte. Det minne utav honom som blivit mest bestfiende iir
iindock den gruvg6ng han briinde i berget vid Bens6sgruvan i sin jakt p5 jarn-

malm for sitt smide.

Bensisen var som storst omkring 1870-talet. Jag har sjiilv riiknattill2l
husgrunder efter mangirdsbyggnader, dock torde inte alla varit bebodda samti-
digt. Byns folkmiingd frfrn dessa [r hiill sig omkring 80-90 personer. Stora gir-
dar blev Simats, Hanses, Erik-Matts, Stor-Jans, Stor-Erkers, Spik-Olles och
Erik-Ols.Vid den hiir tiden uppfordes en del mindre girdar i byns periferi s.k.
backstugor bl a Nolings, Vikmans, Erkers (Anges), Bergmans, Vretens, Kalv-
hags faster m fl. Alla i dorn storre girdarnavar iittlingar efter urinnev&narna
finnarna, en del av gbrdarna fanns kvar inom sliikten iinda in pi virat irhund-
rade.

Stor-Jans filrsvann forst. Den girden kallades dven for Sjudarns beroende
ph xt dgaren Sjudarns Jan Ersson (Sjudar Jan) bedrev en omfattande tillverk-
ning av salpeter som han sedan s6lde till krutbruken i trakten. Girden ftirsvann
n6gon g6ng pi 1880 talet. Dock fanns iittlingar kvar iinnu in p5 1900-talet. Frin
den girden stammade (Liittjas Erik) Erik Liirka. Vissa forskare har blandat ihop
Erkers Jan Ersson och Sjudar Jan Ersson. Likasi har man ibland fcirviixlat Sju-
dar Jan med Sjunger Jan. Dom hiir tre personerna var ju ocks6 samtida.

Niista storgird som upphcirde var Stor Erkers. Niir Erkers Jan Ersson blev
gammal overliimnade han g6rden till sin son Erik Jansson. Denne var dock
mindre liimpad som jordbrukare, varftir Jan Ersson 6tertog garden och s6lde
den till sin sv6ger Mats Ersson pi Erik Mattsgirden, som diirmed blev byns i



stirklass storsta gflrd. Detta torde ha skett omkring 1870. Girden revs sedan
omkring 1920, och dtirmed gick en gammal sltiktgird i graven som g6tt i sliik-
tens iigo i sex, kanske 6tta generationer. Jan Ersson flyttade till en gift dotter i
Horndal, diir han ocks6 dog den 11 februari 1878.

Stina Andersdotter frfln Tallbo blev gift med Per Persson frfln Ariingen.
Tillsammans fick de dottern Stina Lisa Persdotter frddz7ll 1834, som blev
gift med den omtalade Johan Norling vars moder hiirstammade frAn soldatsliik-
ten LiLngmodigs i Djusa, Dala-Husby. De fick bygga sig en backstuga pfl Si-
mats jord i det s k Kasarna. Diir fick de tillsammans 14 barn. Johan Norling
levde tills han biev 96 hr. G&rden Simats gick ur sliikten i och med Stina An-
dersdotters franfiille men var i enskild iigo iinda tills 1944, dA den inkoptes av
svenska staten.

Erik-Ols (Kors) gflrden var nog den gflrd diir Jons Perssons niist tildste son
Oluf (Olof) slog sig ner. Gflrden var i samma sliikt till 1916 dfl dflvarande iiga-
ren Karl Jansson Lysdn silde den till staten. Lysdn var ingift i sliiken och kom
frfrn Lysvik i Viirmland. Han kom som rallare till v8ra tralcter men blev gift till
Erik-Olsgirden. Han dog i spanska sjukan 1918. G6rden revs 1965 och bort-
forslades. Ntistan alla av Lysdns barn emigrerade till Nordamerikas fdrenta sta-
ter. Spikollesgflrden forsvann redan vid mitten av 1800-talet. Spik OIle Anders-
son var fbdd 1IlI0 1795 och pA modernet hiirstammande fr6n Erik-Ols.

Erik Matts-girden var frfnbrirjan ingen av byns stcirre gttrdar, troligen var
det hiir som Mats Finne byggde. I varje fall bor hiir skomakaren Mats Ersson
med sin hustru Maria tLr 1682" G6rden rirvs sedan i riitt nedstigande led pi
sviirdssidan i sju generationer till Johan Andersson fodd l5l4 1857 och hans
hustru Anna Nyling ffidd2213 1862 i Kristine forsamling Falun. Gf;rden forsfll-
des 1911 till lAnsman Fljalmar Lunden i Horndal, som sedan skogarna awer-
kats s6lde den till Garpenbergs revir 1913. Diirmed gick byns storsta och bland
de iildsta gflrdar i graven. Girden var utsatt pfr arrende n6gra flr, men di lungso-
ten hiirjade starkt i sliikten hos de nya alrendatorerna liimnades snart gArden
och stod ode till omkring 1945. Den revs och blev till vedbrand under briinsle-
bristens dagar. G6rden var byggd i tre viningar om man riiknar in ett par mind-
re rum pfr vinden, och inneholl 10 rum. Flansesgirden var exakt lika byggd som
byns ovriga storg5rdar, i tvi vflningar med tvi rurT r i varje vflning. Ett jiittestort

kok en kammare samt en rymlig forstuga. Vad jag kommit fram till var den
forsta bonden pA Hansesgflrden Hans Andersson fodd i735 och gift med Anna
Andersdotter fodd samma 6r. Aven den sliikten hade i sh fall sitt ursprung frfln
Jons Perssons son Olof pi Erik-Olsgfirden. En sonson till Flans Andersson var
Sexman Anders Andersson fodd 25141777 och gift med Erik Ols Anna Ersdot-
ter, alltsi ett kusingifte.

Pe Wz}-talet startades gruvbrytning i Bensfisens gamla gruvor av ett tyskt
bolag. Di byggdes ocksi tvi kaserner som inneholl vardera 4 liigenheter, alltsir
atta familjer, och dfl okades ju byns folkmiingd markant for en tid. Men snart

lades gruvdriften ner i Bens6sgruvan men pflgick iinnu en tid i Jelkens gruva)

varfbr kasernerna var bebodda hela tiden. Men dven dessa gruvor lades ner vid
ingangen av 1930- talet. D& ordnades ett tag med omnibusstrafik till Intrflngets



gruvor. Men kasemema revs 1938 och virket flyttades till ett nybygge i In-

tringet.

Backstugorna forsvann en efter en, och kvar in till vhra dagar blev endast
tvi Enges (iiges dnnu av Erkers sliikt) samt Hummelbergs, diir den gamle lame

byskoll?iraren fr6n Hummelbo bott. Girden var byggd pi mark friktipt frin Si-
mats men s6 var ju ocks6 Hummelbergs fru Greta Cajsa Jansdotter fddd 18/2

1823 och Sgaren till Simatsg6rden Simats Fredrik syskon och barn till Sjungar-
jan. Sjungarjan var fodd 1797 p5 ett torp som hette Mjolnarbo och som lig diir

nu Garpenbergs nya centrum ligger. Namnet Sjungare har han tirvt efter sin far

Sjungaranders som enligt traditionen skall tillsammans med sina dottrar varrt

forsflngare i Garpenbergs kyrka fore orgelns tillkomst.

I Hummelbergsgirden hdlls byns ftirsta skola. Sedan flytades undervis-

ningen till dwe viningen i Simasgirden. Omkring 1900 byggdes den forsta

skolan pi mark tillhorande Hanses. Skolundervisningen upphdrde helt i Bensi-
gen 1938. I Hummelbergsgirden var ocks6 en tid affir, framfor allt under de ir
di Norskarna och Viirmliinningarna awerkade skogarna ivitratrakter. I Hog-
bergsgirden bedrev man giilbgjuteri och got bruksftiremil i mdssing, Girden
s61des tidigt till Garpenbergs bruk och kallades sedan bnrksgflrden eller land-
bons. Efter 1940- talet blev det endast tvfr gflrdar kvar som bedrev jordbruk av
betydelse. De iigdes dock b6da av Garpenbergs revir. BSda girdarna hade ca,

8-9 kor, varsina tvi hiistar samt sm6kriik. Alla ut[gor p6 skogamavar sedan
ltinge utlagda, byns odlade arealutgjorde endast en tredjedel av sitt ursprung de

sista firtiondena, endast de biista bitarna niirmast girdarna brukades. Den sista
arrendatorn flyttade bort vid mitten av 1960- talet. Akrarna planterades igen
med granplantor, och idag iir trakten i ungeftir samma skick som den var den
dag Jons Persson med sin familj kom dragande hitupp.

Nflgra nalnn som finnarna hade pi platser finns bevarade och brukade iin
idag. Forutom den forut omniimnda Koitimtiki har vi Rauvisvret som torde

komma frf;n det finska ordet rauta som dr jiirn. Kaski som skall betyda obriind

sved. Pikkapiilto som betyder lillf,kern ytterligare nigot nalnn som pekar pi

finskan men Snnu inte fitt sin fiirklaring. Den lilla tj?imen nedanfor bensfisgru-

van som vi kallar for Kamhavet skall 6ven vara finska och hetat "kaama hav"

och skulle betyda att platsen var ett tiilhell for alla dvernaturliga vbsen som

tomtar och jiittar. Den ligger ju ocks6 vid foten av Trollberget. Efter biicken
som rinner frfln Skinnsjdn ner mot St Jelken kan man spira ett par dammar

som dnnu i dag beniimns finnkvarnarna. PA girdstunet diir den gamla girden

Stor Erkers stitt ligger iinnu ett par halvor efter ett par gamlakvarnstenar,

handhuggna och oj?imna. De h?irrOr inte frfrn den kvarn som deras iittling Er-
kers Jan Esson byggde i senare tid omkring 1820-talet vid Nybro, ftir denna

sten ligger som bord pi sin pelare vid nuvarande Erkers eller Anges. Hantverk

bedrevs ocks6 i Hogtjarn, hiir bodde st6lbriinnaren Miister Johan Hrigberg troli-
gen bror med gtilbgjutaren i Bensisen. Att olyckor drabbade folket ibland kan
man utliisa av ddd- och begravningsbockerna, ddr det omtalas att stilbriinnare

Hdgbergs pojkar Lars och Gustav frin Hiigtjiirn drunknade om aftonen den 1

december 1799 i Skinnsj<in. Barndddligheten var stor p& den hiir tiden, och ofta



kom epidemier som ryckte bort de smfr. En vanlig dodsorsak hos rildre var hflll
och stygn, svullnad och andttippa. Anna Olsdotter dor i brostsjuka, hetsig feber
och missfall, hon hade dA tidigare 6 barn.

En stuga som varken horde till Bensfisen eller Hogtjiirn var Kiillmossen.
Hitr bodde den omtalade Keillmossfar Carl Jansson" Han var fodd den Z6III
1825 i Bastmora. Han var gift till Pettersgfirden i Hogtjiirn i forsta giftet, men
sedan han blivit iinkling gifte han om sig med Stina Danielsdotter. Aven dom
hade tvi pojkar som drunknade p5 Skinnsjon. Men Carl Jansson blev iinkling
igen, och i hans bouppteckning kan man ffi en uppfattning om den tidens iigo-
deiar. Han bgde en vit valiack-hiist 20 hr gammal och ett 6satt viirde av 2A:-,I
st ko Niitta l0:-,2 st tackor med ett lamm 5:-,2 st getkillingar 2:-,1 st hona 50
cire. Men Kiillmossfar var framfor allt jagare och bygdens jurist, fast hans ta-
langer som advokat ar nog betydligt overdrivna. Han dog i Kiillmossen 1910
och girden fick sedan forfalla och revs p6 1940-talet.

Vi kan se att byarna omkring Bensisen vrixte i tal<t som modersbyn, sA att
i en husforhorsliingd som omfattar frren 1795-1804 finns i Bensfisen 13 hushflll,
Ljusfallet 12.Dh tillkommer Basttjiirn, Noden Q{ojden) och Sotbo med till-
sammans 5 hush611. l{ogtjiirn hade 5 hushf;ll, Jelken har 8, di tillkommer
Bjorkholmen med 1, Strf;ngelsbo med 10 och Slcogsbo med 5 hushflll. Mest
imponerad blir man vfll av att Stringelsbo vuxit sig si stort som till 10 hush611.
Stringelsbo hette i de rildsta urkundema Karinsbo. Sedermera dyker namnet
Danielsbo upp och ftirst vid slutet av 1700-talet ser man narnnet Str6ngelsbo"
Att itven dessa byar hade finslca inslag kan man utliisa av nafitnen. I Skogsbo
har vi Finnrnossen som dr en uppodlad mosse, i byns utkant efter den gamla

stigen ner emot Rafshyttan finns ocksfl en finnloge . Finnlogar var kala berg-
htillar med en fordjupning i mitten diir finnarna troskade sin rig, som sed,an
bevarades i niiverkliidda gropar i marken. En firurloge finns iiven i Hogtjiim.

Rtiknar vi d& samman alla de hush611 som fanns pA finnskogen och i dess
n:irmaste omgivningar vid sekelskiftet 1800, finner vi atL det varit 59 hush6ll.
Siitter vi familjeantalet medlemmar till si lflgt som 6 personer, s5 finner vi att
det skulle levt och verkat ca 350 personer i dessa trakter vid 1800- talets in-
g6ng, en siffra som de ndrmaste 50 frren okade rniirkbarl.

Vasakungarna var hflrda att driva in skatten frfln befolkningen i vflra trak-

ter, en sak som Karl IX pfitalade for fogden vid Garpaberget. Fogden kiinde sig
foranliten att liimna in forklaring till kungen, och i ett brev daterat 1613 liimnar

fogden denna forklaring: "Nils Jilnsson iir frilagd (fr6n skatt) ligger slagen av
etttra som i skogen hafer fallit over honom. Nils Jonsson var frfrn Persbo, Knut
i Hiilsingbo iir oftirdig, skjuten genom armen vid Stbngebro, Mickel i Sofrings-
bo, Mdster Hans, Mas Bertilsson och Anders Mattsson dro alla of;irdiga." Detta
ansAg viil fogden kunna vara en godtagbar ursiikt for att han inte kunnat indriva

skatt fi'in de niimnda. Dessutom verkar det som att de som var direkt anknutna

till hyttverksamheten hade privilegier si att de var skattebefriade. Det st&r fol-
jande i utdrag frfrn Elvsborgs losens: "De som bor kringom grufan, Casper Bo-

ord, Rasmus Hans Carl Finne, Per Anders, Mikael Byril, Mikel Hans (Michil)

samt Per Jcins." Det verkar som att dessa genom gina privilegier vore skattebe-

friade.



Dodsfall var i vira trakter vanligai samband med gruvbrytningen, ofta
genom direkta ras men lika ofta genom den koloxidgas som uppstod vid den
brytningsmetod som anvdndes i v&ra gruvor. Den allmiint forekommande bryt-
ningsmetoden var ju den s k tillmakningsmetoden, df; man eldade mot berget
och genom hastig avkylning fick berget att spricka sA attmankunde kila och
btinda loss malmstvckena.

Jag har nu helt flyktigt berort den finska invandringen 6ren omkring 1600,
finnarnas liv och vardag, bygdens utveckling och frven litet slakthistoria. Skulle
det vara nigon som eventuellt skulle vilja mera intriingande i de olika sakerna
forska, s6 stiiller jag mitt material till fortbgande med de fel och brister som det
kan hava. Men det kiillmaterial som vi har att tillgi om vi:ra f?iders liv och le-
verne tir sannerligen inte rikhaltigt. Nfrgon si kallad personalia ftirdes inte river
de griisnitter som de flesta stammar frAn.
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pA pASoDVALLEN

Natten forsvinner och dagen syns gry
fhglama hiilsar en morgon ny.
Jag hor trastens sing i grona lunden
jag hdr gdkens rop uti morgonstunden.

En var har ftitts si frisk och grdn
snart sttrndar sommaren ljuv och skcin,
dA lillstintan vallar med koma pi skogen
och lillpysen traskar med far bakom plogen.

Dagen 5r varm det iir flyg det ar flang,
liarna mejar pi 6ker och iing.
Och kritternas bj?illror fortonar i kviillen
och ekot det rullar bland bl&nande fiailen.

Hdsten nalkas kulen och grfr,
himlen tir aldrig mera s5 b16.
Och l6ven de dala mot frostbiten mark
aspen stir blodrod i hagar och park.

Snart flingorna falla si vita och ren
och ldgger etl tiicke pi mossa och sten.
Allt iir nu tyst p5 fiibodvallen,
snon ligger vit over stugor och stallen.

E.R.

Ovan stiende li l la irsdikt hiir leder sig frdn samma tid.
Trettio 6r har gitt sedan dess, dom iir viil inte dagsaktuella
utan stiger mera fram som en bild frin en svunnen tid.

Och med tanke p6 att vara skrivna av en trettondring s5 tycker
jag dom 5r skapliga, de dr d6 de enda dikter jag fdrsdkt mig pi
att skriva.

(Erlond Ringstedt, Box 476. Garpenberg)
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Bar[f9..-.Iansson pi Facebook:

En urscikt till Goran Granstrom som slcrivit en sida till Garpenbergsbladet men
jag har glomt den kvar pd bordet sd den kommer inte med i detta nummer.

Nu cir "bladen" pd gdng en del kanskeJdr dem redan i dag men jag ska hcimta
resterande i morgon eftermiddag ddrfor att inte alla varfcirdigtrycha i dag pd

eftermiddagen, men den som vcintar pd ndgot bra vcintar inteforgdves hoppas
jag. Slrdmt dsido, hdll ttll godo med bladen ncir de cin kommer.

I kommentar
Gtiran Granstriim
Rapport frin Hembygdsforeningen Garpenberg samt lite annan rapportering.

Om man tittar tillbaka pi en del som hiint frin sommaren fram till nu s& har det
hiint en del och dven blivit en del utrtittat. Briinnvinsmuren iir viil enligt mig en
kulturhistoriskt viktig sak att bevara och goras si tydlig som mojligt si att
turister med mera kan beskida den. En liten ftirbiittring gjordes i sommar med
skyltar och anslag, men det borde goras biittre. Alla planerade aktiviteter p5

Hembygdsgirden har genomforts enligt virt program. Man kan bland annat
ndmna det fina midsommarfirandet som ocksi var viildigt viilbesdkt samt de
Kaffeserveringssondagama i juli med smide, vilket gjorde att vi nog var en

attraktion under sommaren.

Kolmilans tiindning fick uppskjutas, men genomfordes med berom godkiint och
musiken pi milkviillen passade bra in liksom alla kolbullar som serverades den

hiir gingen i dagsljus vilket nog gdr att vi i fortsiittningen fortsiitter med minst

en och en halv timme tidigare gentemot det som varit tradition forut. Rivningen

av milan gick fint och vi klarade oss frin regn. 142 sackar gav Malena och
hastigt och lustigt si startade vi en spontan gissningstiivling diir vi fick tvi

vinnare som prickade in riitt antal siickar vilket gav en kolsiick var i pris.

Hembygdsgirdens byggnader har under slutet pi iret fbtt sig en upprustning

som tex nytt tak pi Smedjan och nymilad Gruvstuga.

Dokumentationsgruppen har tack vare vir samordnare varit viildigt aktiv.

det kommer hela tiden nya bilder och beriittelser pi Hembygdsftirenings

faceboockssidor. Googla pi Hembygdsforeningen Garpenberg si hittar ni

att beskida.

Som pensioniir si iir man mycket glad i* att ha en si fin Styrkehall hiir i

Garpenberg diir vi fbtt forminen atttrdna pi onsdagar kl 10.00 i fina trivsamma

Lokaler. Det finns plats for flera si Viilkommen alla som vill trdna och hilla sig

i form.

Med Viinlig Hiilsning

Goran Granstrom.


