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Inledning
En underbardag t9 mars, solskenhela dagenoch solenlyste redanftire kl 7.00 och nyss
slutadeden lysa pi kyrktornet. Det gir mot ljusaretider, hiirligt.
Mina sntidropparhar redan varit utslagnamot vir s<iderviigg,ytterligare ett vArtecken.I
ldrdags den 16 mars fick vi ett telefonsamtaldiir en Garpenbergsboberiittadeatt han sett
ftirska spir i sntin efter en bjcirn, s6 det iir tydligen inte baranaiarna i Orsa Bjdrnpark som
vaknat frin sin linga vinters<imn.
Om niitterna har vi bescikpi vir gird, ibland iir det en rdv, ibland en hare och ibland n6got
eller n6gra ridjur, det iir alltid se spiinnandeatt kolla av spiren i sncinpi morgonen,men ndr
sntin ftirsvinner di iir det ncijetborta, men di iir det ju vir och di flyttar djuren tillbaka till
skogendiir de hcir hemma.
Trink pi att det iir inte baraphen skogsviigman kan krocka med ett diur utan 6ven i
samhiillena
Det hiir "Bladet" inneh6ller ett par berdttelsersomjag tycker dr spiinnandeoch
ftirhoppningsvis kan det komma fler upplevelserfrin nigon som vill dela med sig av n6got
som just du uppler,t hiir hemma eller nigon annanstans.Viilkommen med just din beriittelse
till niista blad. Maria JohanssonLee har mycket attberattaefter att bott i flLra delstateri USA
under 32 hrhar kommer hennesftirsta beriittelse.
Lillemor Gunnarssonberiittadeom sin uppviixt i Garpenbergniir hon deltog i
Hemviindardagenoch den finns ocks6med i bladet, s5 ftirhoppningsvisfinns det en hel del att
l?isa,jag har fatt den uppfattningenatt det finns flera som viintar pi att fi hilla "Bladet i sin
hand och brirja titta lite grann i det.
I julnumret fanns ingen skrivelsefran Jenny Gotthardsson,Bolidens chef med och det
beroddeph att jag inte kunde hitta den pfl min dator, ber si hemskt mycket om ursiikt ftir det.
Tycker att det finns som vanligt en hel del som iir bra ftir oss Garpenbergsboratt veta om
Boliden sAjag tar med den i det hiir numret.
Jag <inskaralla liisare av vfnat eget "Blad" en skcinvar och brirjan av sommaren2019 och
planerar att niista "Blad" ska vara utdelat ftire midsommar si skicka gamain bidrag i god tid
innan dess.Det kommer piminnelse i Garpenbergsborniir det bcirjarUli dagsatt skriva just
Din beriittelseeller nigot annatdu vill ha med i bladet.
Ansvarig utgivare Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.net
eller min postlida p6 Backgirdsviigen I 0
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Till Garpenbergsbladet
Det iir mars och vfirsolen lyser (itminstone vissa dagar).Det iir nigot s2irskiltmed
varsol och takdropp.
I dagarnaiir det precis 5 ir sedanvi tog vtranya.anliiggningar pi virt nya
industriomride i drift. Under de hiir 5 aren som vi haft produktion i nya
anrikningsverkethar arbetetmed att slilja och plocka ut utrustning i gamla
anrikningsverketpigitt och nu har rivningen av sjlilva byggnadernap6b<irjats.
Synliga 2indringarsom iir en del i virt miljoarbete och tiven reglerat ivitra
miljritillstand.
Samtidigt som vi awecklar pA gamla industriomridet pigar flera investeringar
och ombyggnationerunder och ovanjord pi nya industriomridet. Vi genomftir
under detta 6r och niista en dkning av produktionen frfn2,6 till 3 Mton malm per
6r. Frir att kunna gora det gor vi nhgraombyggnationeri gruvan, i
anrikningsverketoch pi sandmagasinet.
Det hiinder mycket i viirlden niir det giiller miljdteknik. Vindkraft, solceller och
elektrifiering iir delar av det. Jag far di och dA frigan om hur behovetav metaller
kommer att se ut i framtiden niir det kommer si mycket ny teknik. Att siikert veta
iir sAklart svirt men det vi kan se hittills iir att med 6kad elektrifiering, dvs diir
fossila briinslen som bensin och diesel ersiittsmed el, 6kar behovetav metaller.
Elbilar iir ett bra exempelpA det. N6gra exempel:En normalstorelbil kriiver 70 kg
koppar,dagensbilar20 kg. Elbilen innehiller 46kgnickel mot 4 kg i dagens
bilar. I dag finns ingen kobolt i bilarna, men en elbil ftirutsiitts innehilla 14 kg.
Aven zink och bly kommer det bli mer av i elbilarna iin i dagens.
Vi ser positivt pi framtiden ft)r vir verksamheti Garpenbergoch att utvinning av
metaller pi ett siikert och milj<imiissigtbra siitt kommer att beh<ivasi framtiden.
Att mcitagrannaroch niirboendeftir att fi informera om vir verksamhetoch h<ira
era frAgor och funderingariir viktigt ftjr oss.Vi kommer i vanlig ordning av bjuda
in till ett <ippetmote under viren. Och ni iir som alltid viilkomna att hdra av er till
oss med frigor eller funderingar!
Nu vill jag 6nska er alla en riktigt hiirlig v6r!

Hiilsningar
Jenny Gotthardsson
OmrAdeschef,
Boliden Garpenberg
j enny.eotthardsson@boliden.
com
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Denhdr artikelnskrevJennyGotthardsson
till osssom ldserGarpenbergsbladet
tilljulnumretochjag
lyckades
inte uppmdrksamma
den.Fyskims pd mig.Barbro

Till Garpenbergsbladet
Det iir mdnga som hcir av sig och vill bes<ikavir verksamheti Garpenberg.De
flesta cjnskarfi gdra ett besok i gruvan. Tlviin kan vi inte ta emot alla besrikare
utan ffir ofta siiganej. Vi har ingen srirskild besriksdeli gruvan utan allting sker i
den miljd diir vi arbetaroch producerar.Siikerheteniir viktig ftir oss och det grir
att antalet besdkareper guide iir begriinsatoch alla miste gi igenom
siikerhetsinstruktionerinnan bes<iket.
Under h<jstenhar vi haft bes<ikarefrAn flera hill i viirlden, bide niira och lingt
ifrdn, som Australien, New York och riksdagen.Minga av de som kommer vill se
hur vi jobbar med automation.Det iir ett viktigt utvecklingsomride lor Boliden
diir vi tittar pi hur olika arbetsmomentmed hjiilp av ny teknik kan automatiseras.
Ett exempel ?irdet vi kallar fiiirrlastning, dvs diir man pi distanskan fiiirrstyra
lastmaskinersom lastar ut malmen.
Hiiromveckan invigde vi nya lokaler pi nivin 1054 i gmvan. Det iir jiittefina
lokaler med matsal,kontor, konferensrumpd:mer rin 1000metersdjup. I dessa
lokaler kommer minga av vira medarbetareatt samlasItir morqonm<itenvid start
av skiften. Hiirifrin kommer iiven fiiinlastning utforas.
I fcirra numret skrevjag och beriittadeom att vi sdker ett nytt milj<itillstind di det
nuvarandebehciverftirnyas vad giiller hrijden pi dammarnavid sandmagasinet.
Sjzilvaans<ikanmed utredningaroch underlagsmaterialkommer att liimnas in till
Miljtidomstolen in biirjan pA niista 6r. Diirefter skickasans<ikanut pi remiss diir
det finns mcijlighet att l2imnasynpunkter.
Niir man iker till Giivle fran Garpenberghar ni siikert sett att pi viig E16 mot
Giivle finns en teststriickafor elviig ph ca2 km. Sedanett drygt ir testasatt kdra
tunga transportermed lastbilar som kan drivas med el. pi teststriickan
96r
lastbilen pi el och laddar samtidigt batteriet ftir att kunna fortsattak<lrapn el efter
teststriickan.Boliden 6r med och finansierarftirsdket. Ernst Expresssom iir vir
entreprendrftir sligtransporterk<irtestbilarna.Niir man 6ker i lastbilen blir det sA
haftigt tyst i kupdn niir motorn kopplar om till el! Fcirsciketmed elviigen pig6r till
sommaren2019
Niir det hiir numret kommer ut iir vi pi viig in i adventstiden.Jag som gillar att 6ka
liingdskidor hoppasatt vi nu fir en vinter med snci,minusgradeioch fina skidsp6r.
Med cinskanom en fin adventstidtill er alla!
Hiilsningar
Jenny Gotthardsson
j enn)'.gotthardsson@boliden.
com
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Hej Barbro!
Hiir kommerdenbild och text vi skulle vilja ha med i Garpenbergsbladet.

Snart fiills gamla laven
Laven pA Sodraindustriomridetplanerasatt ftillas undervecka 19.
Preliminiirt den 8 maj kl.l7. Viider och vind kan gora att dagenftr fiillningen kan komma
att iindras med kort varsel.
Utsiktsplatsenlor ftillningen kommer att finnas utanfor Bolidens Borrkiirnsarkiv. F<jlj
skyltning och respekteraavspiirrningar.
Eventuellaiindringaroch mer informationkommer att publiceraspA Bolidenshemsida
och Instagramkonto
adress:
Instagramkonto:#boliden_garpenberg
I sambandmed f;illningenkommer Boliden att anordnaen utstiillninsi FolketsHus.
Utstiillningencippnarkl. 14 pn fiil lningsdagen.
D?irkommer det att finnas informationom hur Boliden bedriversitt
efterbehandlingsarbete
och en tillbakablick om verksamheteni gamlaanrikningsverket.
Dessutomkommer det att stiillas ut alster frin skolorna i Garpenbergdiir barnenhar ffitt
skapasin vision av hur gamla industriomradetkan se ut i framtiden.
Boliden bjuder pi fika i FolketsHus.
Parkeringsmojligheternakommer att vara begriinsades6 kom giirna till fots.
Viilkomna!

1 (1)

GARPENBERG
GARPENBERG
HETER
I GRUNDEN
Dala-finnhyttan
och namnetGarpenberg
kommerfrin
ordet/'garpa/' som var de tyskarsom utveckladegruvdriften.AvenFinldndare,
Sameroch
Vallonerhar haft en viktigroll i gruvbrytningens
historia,men l6ngtinnandesssi har malm
brutitsi Garpenberg
allt sedan375f.kr.Jagundrarhur det sett ut om intevira vdnnerfr6n
annatursprungkommitden lSngavdgenoch hjdlptoss.Kanske
det dr lite Finne,Sameeller
Valon i varje infdddGarpenbergsbo.
Invandringtill Garpenberghar iivenjag och minafcirdldrargjort, men vi kom frin
storstadenLinkoping
ndrjag var ett 6r gammal1951.Pappajobbadesomfotografmed d6lig
lon och s6gchansenatt tjdna lite extra pengarvid den ddvarandebyggnationen
av Laveni
byn. Denforsta lavenav tre som skullebyggassd sm6ningom.Laveni Sodragruvangdr snart
i gravenoch en ny historiahar startatfor malmbrytningen
i Garpenberg.
Lappbergetsom pd
1990-talethittadesav nytankandegeologeroch en dd nedldggningshotad
gruvatog fart igen.
Skyldigtill att vi flyttadetill Garpenberg
var mammassysteroch hennesman.Honhittade
kdrlekeni Bensdsen
och det var CarlJansson
sedermera
kdndsom Kalle"Bagarn".De drev
"mdssen"i nya FolketsHusi flera6r och mammahjiilptetill. Ni som dr lite dldrekommer
sdkertihig Kalle"Bagarn",ddr tidiga mornargavfiirskt brcidsom k6rdesut till hushill i
bygden.Eftersomdet var mina sldktingars6 fickjag smakapAdet goda brildet di och d6,jag
minnssdrskiltSemlorna.
NyaFolketsHus,ja det dr det som finnsidagoch st6rsom ett monumentfrdn denna
tid. Fannsdet dAett GammaltFolketsHus?Javisst
gjordedet s6.Ddrvarjag p6 Biosom liten
och ndrjag borjadei forstaklasssdvar det tringt i skolornai Garpenberg.
GamlaFolketsHus
169nedanforLavenmitt emot boulhallensom finnsidag.Vi hadetvi skolori byn,en i
Ryllshyttan,
ddr slalombacken
finnsidag.Ovanfordenvid vdgen169den gamlaskolan.Sedan
fannsskolanner i Finnhyttan,
den brann1989.Enolyckligung pojkebrot sigin i skolanoch
pi ngt sdtt antdndesskolan.Detvar sdkertinte hansmening.Hanklaradesigfrin skador.
ldagdr skolanflyttadtill Centrumoch dr en viktigdel av Garpenberg
idag,nigot vi
mdstevara rdddaom. Tyvdrrhar befolkningsutvecklingen
inte varit positivoch ddr dr jag och
min familj n6graav syndarna.De sistairen har minskningen
stannatav och vi hoppasatt det
vdnder.Ndrvira barnvar sm6sdfannsdet ca 1200innevdnare
i Garpenberg
och massor
med aktiviteterifdreningslivet.
I min familjblevdet skiddkning
ochtriathlonsomtog over
idrottandet.Jagminsmedvarmt hjdrtaserietdvlingar
ddr massorav barnochvuxna
samlades
fdr att tevl medvarandraellermed sigsjdlv,sl6sitt rekord.Ndrdet gdllertriathlon
si m6stejag ndmnaTorstenMattssonsom drog iging Dala-cupmed "Garptriathlon",en
uppskattadmotionstdvling
dir barnochvuxnaslogsinarekordoch iblandvar det lagtdvling
mellanlFGarparnas
sektioner.Enhdrligtid.
Mina barndomsminnen
frin Garpenberg
dr bddesorgliga
ochglada.Hdndelsen
med
min systerYvonnesom omkom genomatt bli pikdrd av en bil. Det var dagenf6r mors dag
1968och hon foljde en kamrati derasbil till Hedemora.Yvonneskullekopaen presenttill
mamma' Bilenfick punktering,barnenklevur och Yvonnetrdffadesav en oaktsamfdrareoch
omkom.jag har efter 50 6r fortfarandegr6tensomen klumpi halsenndrjag tenkerp6 det
och det lidandedet blevftir mig och mina fordldrar.Fdrlustenav ett barn,ett syskondr s6
starkoch bleknarinte.Jagfr6garmig,varforfick inte hon varamed i livet.Det hdr dr min
systeroch jag dr fullt medvetenom att tusentalsmed miinniskormisterndraoch kdravarje

dag,men det hdrvar min syster.Min empatifor allasomf6r upplevatraumanav olikaslagdr
mycketstor och inin medkdnsla,
forstielseoch sympatidr alltid drlig.Jaghar tagit
erfarenhetensom en styrkai mitt liv och byggtmig sjilv till en kvinnasom vigar och tar
ansvarfiir det jag gor. Ansvartillit och respekthar blivit nigra av mina ledordhdr i livet.
Jagblir glad nir jag tdnkerpd Sjogrensaffdr,ddr handladevi ndstaallt. En riktig
och Valter
som drev affdrenhette Anna-Lisa
lanthandelsom erbjddd et mesta.Personerna
Jagkommerih6gen brun bok,den
Sjdgrenoch de var alltidsi trevligaoch hjdlpsamma.
ochvad
bokenvar fdregingaretill dagensbetalkort.I den skrevman upp allt som handlades
pappa
handlats
minaden.
fick lon si betaladehanallt som
under
det kostade.Ndr
Ndrjag var litensi kldddevi ossalltidfina ndr lordagenkom.Vi gickmed pappatill
kiosken,den som inte finnskvar idag.Ddrfick vi kopagodisav farbror Birger.Birgerfanns
alltid i kiosken,iblandundrarjag om han boddeddrl Detgjordehan forstis inte, han bodde
grannemed CalleBagarnoch boddemed sinfru Fanny.
Vi hade ingenTv och pi lordagskvdllen
6t vi nigot gott och lyssnadep6 radion.Det var lugnt
tryggt och mysigt.
Ett sorgligtminne som satt sig pi ndthinnandr synenav gruvarbetaresom helt
plotsligtkommerhem ochgdr tillsammans
med bcijdahuvuden.Detvar ett teckenpi att ett
omkommit.Pi 50-60-taletskedde
rasskett i gruvanoch nAgoneller nigra av gruvarbetarna
m6ngarasolyckoroch pA Kyrkogdrden
hdr i Garpenbergliggermdngamdn som offradesi
gruvan.
Gladaminnenharjag sdrskiltfrin det tid Yvonnefannsi livet,det blevliksomsvart
efter hdndelsen.
Entid i morker,trampadevattenen 16ngtid och mammaoch pappa
forsvannin i sinstorasorg.Jagkommerih6gsommarkvdllar
med lekoch stoj,jag kommer
ihig skidtdvlingar
ddr Yvonneofta segrade.
Jagvar inte sAtokigjag heller.Skidikningvar ett
av mina storstaintressenoch det var nog inte si konstigt,jag Skteskidortill skolan,hem fr6n
skolanoch pd fritiden.Jagh6ll p6 med skiddkning
l6ngtupp i vuxen6lderochjag kommer
jag,
ihdgen stafett frin 1980ddr
Ake Gustafsson
och Bo Nilssonsegradefor virt lag.
Mina fordldrargav mig styrkaatt tro pi mig sjdlvoch att ta ansvarf<jrmina handlingar.
De gav mig en trygghetsom bara har vdxt med 6renoch idagkan ingensira mig forutom
familjoch de vdnnersomjag litarp6.
Jagskriverjust nu pi min andrabok somjust handlarom vdrme,jag inte dennavdrme
som Sretssommarerbjuder,den dr inte si riktigt bra.Ar det ett resultatav vir ansvarsloshet
infor moderjord? Vi miste tdnka pd allt vi gor,var och en kan bidramed det storaeller det
lilla.Det dr inte alltidpengardet handlarom, det dr klokhetoch ansvar!Ni som bor i
Garpenbergvet att BolidenMiningidaghar en av Sveriges
fdrndmstamiljocertifiering.
Det dr
n6gotatt vara stolt civeroch att k6mpavidarefdr.
Jaghar skriviten bok som kom ut i januari20L7.ldag erbjuderjag er allaatt fi ett ex.
av dennabok.I bokenkanni ldsamer om min uppvdxti Garpenberg,
om min resai politik
och arbeteoch om mitt livsverkolympicaskolan.
Ddrharjag byggttillsammans
med
fantastiskamedarbetareen skola,ddr trygghetrespektoch tillit skarida. Ordningoch reda
och ett v6rdatsprik tillhrlrdet m6lmedvetnaarbetetatt ge barnoch ungdomaren fostran
infdr framtidenutmaningar.Lugnoch ro och rdttentill att varaden man lir. Envishetoch
t6lamodgav ett lyckatresultatoch skolanharvdxt med rekordfartgenom6ren.Nu kanjag
baraonskaatt den nyahuvudmannen
fcir"min" skolaall lyckaochatt man a bevararn6got
av det som var samtidigtsom verksamheten
fortsdtteratt utvecklasi en andaddr eleverstdr

hogt i fokus.Jagdr stolt over att ha byggten verksamhetsom leverkvaroch utvecklasfast
intejag h6lleri rodret.Jagdr stoltatt ha lyckatsmed n6gotsom m6ngatroddevar omojligt.
Ni fir gdrnata ett ex.av bokenvid Gammelgirden
och om ni vill s6fdr ni gdrnaskdnka
genomatt swischabidragetdirekttill fonden.Ni kanocksi ldmna
en slanttill Cancerfonden
och se
Ni kansedangd in pi cancerfonden
ett kontantbidragi en askvid Gammelgirden.
jag
rdknatbidragen
och
resultatet.Kontantabidragswischarjag niir Hembygdsforeningen
jag
jag
pi
fdljt en resaoch att alla ndgotsdtt blir
Att
valt Cancerfonden
5r att
tillsammans.
berordaav dennafruktansvdrda
sjukdom.

Kom ihig att....
P6vdr lillabit pi jordenkanvi allagoradet bra for varandra
Le,antingengor du nigon forvirrad,
Ellerocksi gdr du ndgonglad.
Viga forverkligadina drommar.
Motgingarskall overvinnas.
Odmlukhet,generositet
och respektvinner!

Lillemor
Gunnarsson

gav2935krdennadag.
Insamlingen
till Cancerfonden
Ar du intresserad
av min bok si finnsdet exemplarhosHembygdsfcireningen.
Ddrkandu fi en bok
och du fdr gdrnage Cancerfonden
ett bidragundermin insamling.
Insamlingen
kandu se pi www.cancerfonden.se
GAin pi stod ossoch vdlj insamlingar,
sokp6 LillemorGunnarsson
och du kange ditt bidrag.
Du kanocksdswischatill 9019514och skrivaBESEGRA
10575
Tackfor ditt stod.
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En bra mdltid tir inte bara det som ligger
pd tallriken. Vi har ett gemensamt qnsvar
och Du cir en viktig del i Pusslet!

Triffi,ommen !!!
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vi vill borja med ott tacko ailofor den hcirterminen och 6nsko
valkommendter i htist.

Fiilj med pi yoga den 5 maj vid
Kraftk5llani Bondarvetkl t7:30.
Vi bjuder pii n6gonform av fortdring
efterdt.Forsttill kvarn,anmdtantill
AnnikaRuth073-7944514.

Htistenstr6 ningstiIlfdllen blir enligt nedan
Du som dr ny dr vdlkommenatt provanigon av vira aktiviteterkostnadsfritt
helaterminen.

Stavging
Mindagar
kl.09:30-10:30.
Vitraskar
pASretruntutansommaruppeh6ll.
Ta med stavarnaoch folj med pAen vdndalVi96rca 3-4 km med start
iGarpenbergeller
Persbo.RingInga-Stinatel. Z2OIO for info.

Medelgympa
Onsdagarkl. 19:00i gymnastiksalen.
Vi kor igSngvecka37, den 12 september.
Ledareiir Lailatel.220 4O

Vattengympa
Aterkommermed detaljerkringdennaaktivitet.
Vid funderingar,hSllkoll p6 facebook(gruppenGorpenbergs
gympaklubb)eller prata med
A n n i k aR u t h .
Kostnaddr ordinariemedlemsavgift
samt200 kr i badavgift.

VATKOMNA!

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp till 79 dr 71lkr/termin
Vuxno300kr/termin
Vattengympa 200kr/te rmi n
Ban kgiron um mer: 4 12-7924

Aldresdgnerfrin Garpenberg
Sdgnerdr en spdnnande
del av vSrtkulturarv.Forr
handladede ofta om motenmed troll, skogsriet
ellerandradldrevdsen,och de spredsfriimst
m u n t l i g t l.d a gk a nd e h a n d l ao m h e l ta n d r as a k e r
och modernavdsensomt.ex.rymdvarelser.
Siignernaspridsidagiivenvia tidningar,tv och sociala
medier.Till skillnadmot sagor5r det meningenatt
vi skatro pi en siigenoch de forsokerofta forklara
nigot, som namnetpi en platsellerorsakentill en
v i s sh d n d e l s eN. e d a nf i n n sn 6 g r ae x e m p epl i S l d r e
sdgnerfrAnvir bygd.

:::;:::,trottetovrohnBauerTe1e.(wikimedia

Skattenpd Gruvsjonsbotten
En mycketrik man i Garpenberg
hadefor n6gonogiirningblifvitdomd att mistalifvet,hvarfor han miste fly. Foratt ingenskullefi gagnaf hansmycknaskatteraf guldoch silfversamladehan dem i en bit, som nedsdnktes
i GrufsjonmellanPrdstholmen
och Gruflandet.En
kedjaleddefr6n nigon hemligplatsvid det senarestiilletut till biten. Ett par personerhade
funnit dennaledtredellerledkedjaoch med dennashjdlpiifvenplatsen,hvarbiten 169.De
forsokteocksi att tagaupp den,hvilket,for att lyckas,m6steskeunderabsoluttystnad.Ndr
de hadef6tt upp biten till vattenytanoch sAgoallade bldnkande
skatterna,kom den ena att
ofrivilligtkastaen blick6t stranden.Ddrgicken honaoch drogett stort halmlass.
Vid denna
ovanligasyn kundehan icketiga,hvilketingenmi undraofver.Men som han oppnademunnen och skrektill sjonkbiten, och sedanvoro bide den samthonanoch halmlasset
forsvunna.Enav egarnatill Garpenbergs
brukskallhafvagenomdykaresoktredap6, hvarb6ten med skattenl5gnedsdnkt.Efterstort arbetelyckades
manfA upp den till vattenytan,
men di l5gen stor svarthundofvanpAalladyrbarheterna,
hvilketsi forskrdckte
allade ndrvarande,att de slSpptealltsammans
ochfortastmojligtbegifvosigddrifr6n.Sedandesshar
skatten fitt vara ifred. (Ur OliverHaglundsbok Garpenbergssockeni Dalarnefrdn 1914\.
Brudhiillarna
Enannansdgenberdttarom en brudsom skaha forsvunnitndr hon tillsammans
med sin
brudgumpasserade
Brudhiillarna,
pi
som ligger skogenmellanRutbosjon
och Lissjon.
Bruden skasen ha settsspokap6 platsen.(lJrSam Rdnnegdrds
bok HedemoraBergslag
Garpenbergssockenfrdn 7957 och Riksantikvariotets
webbtjiinstFornsok.).

D e nf O r s v u n a s i l v e r g r u v a n
AvenVilhelmJohanssons
bok Frdn SiidroDolarnes
Finnbygdutgiven1933inneh6llerflera
dldresdgnerfrin bygden.Enav dem handlarom den forsvunnasilvergruvan,
som skaha blivit gomd understockar,jord och mossanigon ging pi L400-.eller
1500-talet,
ndr danskar
nirmade sigbygden.Underarbetetmed att gommagruvanskamalmsmdltningen
ha glomts
av si passatt hyttansom det stdr"skar"sigoch silvretflot ut i den ndrliggande
sjon HummelboDammsjo.Gruvanhar ddrefterinte gitt att iterfinna,utansdgsha blivitovertagenav
Bergsriet.De g6ngernSgontrott sigha funnit platsenhar Bergsrietpi olikasdtt stallttill s6
a t t p e r s o n e r nian t e k u n n a th i t t at i l l b a k a .

Harni hort nigra andrasdgner,b6de
dldreoch nyare,tar jag gdrnadel av dem.
Likasitips pi andrasom skrivitner siigner fr6n bygden.Detvore roligtatt dokumenteraoch sparadem i hembygdsforeningensarkiv.
Vill ni ldsamer om sdgnerfinnsmycket
att ta del av pi webbsidansprakochfolkminnen.se.
AnjaHedqvist,
hembygdsforeni
ngens
dokumentationsgrupp
anja.hedqvist@gmai
l.com
073-8L0ss 10
Algtluren Skutt och prinsessanTuvstorr (samt ett skogsrd) av John Eouer 7973. (Wikimedia Commons)

Etttack!
jag vill iivenpassapd att tackaalladeltagarei hembygdsforeningens
dokumentationsgrupp
(GoranGranstrom,
SivertBloom,DorisRuth,KristerLindoch RunarTommila)for ert arbete
och for att ni si glatt ochtSlmodigtdelarmeder av det ni kanom bygden!

Kdraldsarel
Jagtrodde att vi nu med raskasteggir mot vir och sommarmen di kom vinterntillbakamed bide
kylaoch snd niir vi just bdrjat horafdgelsingoch vdntat pi den forstatussilagoni den snofriasliinten
mot soder.Jadet har vi upplevtfiirr och det ldr hdndaigen.
Skommarbovdgen
har i fleraveckorvarit som en knaggligrodelbana.PromenaderfAr vdntaoch di
fir mig att
dr olidliga.Sdrskiltspelreklamen
blir det rett mycketW-tittande. Reklamavbrotten
miste foljasav en varningstextmed
fundera.Vira myndigheterhar lagstiftatom att alkoholreklamen
ju
Sddanreklamser man mesti
innehill om alkoholens
farlighet.Sammagdller tobaksreklamen.
den ena mer
TV-kanalerna
civerskciljs
av reklamfor spelbolag,
tidningarna.
Men de kommersiella
aggressiv5n den andre,och alla lockarmed gratisspelom man barasdtterin 100 kr och vinsten
ocksi angehur stor
betalasut inom 5 minuter!Vinstenl!l?Enlagom att vid varjevinstchans
chansen5r att verkligenvinnaskullekunnafi en och annanatt tvekainfor att satsasinasurt
forvdrvadeslantar.
Endel glomdaminnen
Hari vinterdgnatmig it en del stddningoch urplockning
av gdmdakartonger.
kommer d6 fram. Jaghittademin dagbokfrin 1960.Jagtiinkeratt det kanvara intressantatt fi en
glimt av l6getfor 59 6r sedan.Jaghadef6tt ett AmericanFieldService-stipendiumpd ett 6rsvistelsei
frin helaEuropavar samladep5
USAmed high-school
och boendei en familj.Ca1000stipendiater
fartyget MS SevenSeassom avgickfr6n Rotterdam,Holland.
-71 augusti 1960 Jog har dkt tdg frdn Hedemoro,genom Donmork, Tysklondoch Hollond och tir nu pd
viig till Southampton, Englond, ddr vi liigger till vid 77-tiden den 72 oug. Det iir ett fantostiskt
surronde och sjungande och dansande.Dd och dd dorror det till i skeppet,och man 6ker sakto frdn
den ena sidan till den ondro. Engelskakonolen iir dock olldeleslugn. Jag kon knoppt fatto att jag iir
pd viig tillAmerika.
12 oug. Jag hor sovit underbort i nott men jag tir tindd trdtt. Sjdluften sugerfdrstds. Just nu ligger vi
pd redden utonf1r Southompton. Mdnga stora bdtor bredvid och en mossqsegelbdtar, motorbdtor
ochfiskmdsor surror runt omkring. Liv och r6relse! Jog har inte b1rjot liingta hem iin. Det verkor inte
som jag fdr tid till det, heller. Vifdr mycket bro mot.
73 oug. ldag har vi stiillt tillboka klockorno en timme sd nu iir man mot sin vanofdre sin tid. Det iir
idog jiimnmulet och det blilser soltstiink frdn f6ren. Havet dr grdbl|tt och det iir vatten sd ldngt man
ser. -senore pd dogen- Det gungor upp och ner och dd vi vid tre-tiden fick te, vor det inte mdngo
siiilar i motsolen. Diicken spolos oupphdrligt ty det ligger spyor 1verollt bdde hiir och ddr. Alla vaggqr
omkring i korridorer och troppor men humdret tir iindd pd topp. Fd se hur liinge jag klarar mig. Men
jog tar fdrstds sjdsjuketobletter somt biilig god tysk choklod! Jag iir ocksdnogo med mdltiderno. Om
iog blir sjosjuk ar det nog btittre att ha mot i magen sd det finns ndgot att kosto upp!
74 aug. ldag iir de flesta sjdsjuko.Jog mdr ocksdlite illa, men jag fdrsdker ott iito regelbundet. tdog
sdg vi delfiner hoppa omkring bdten. De verkorinte tida av ndgon sjdsjuko.lgdr kviitlhade vidons i
tvd av siillskapsrummen. Det kiindes rdtt l\jligt ott donso niir man tog ett steg och niir mqn sotte ner
foten fonns inget dtick under eller tviirtom det fanns olldelesf6r tidigt. Vi hor jozz-konserter,kdrsdng
folkvisor och folkdons, sd nog har vi fdrstrdelse alltid.--Vad kommerjag att minnos ov denno resa?Ar
det det stdtligo vito skeppet som som obevekligenpl6jer igenom detto vattenuniversum,eller det
grdno vottnet som piskostill vito saltkristalleroch som sedonflyger som torrt domm och som sedan
kryper in )verollt?
Skommarboden 8 mars2019BirgittaBloom

SivertBloomsminnenfrin sin flygartid.Denna96ngen morkerflygning
frin den 15/11 1965.
Andra divisionenpi Fl5Soderhamn,hadesamlatsfor morkerflyghing..
Vi hadeordergivningkl 18,
p6 Hornslandets
klaroch kallkvdll.19
och skulle6va bombfdllning
skjutmdl.Detvar en gnistrande
pi
plagg
minusgrader.
Vi tog
ossisolerdrdkterna
och rejdltmed varma
under." Man vet ju aldrigom
man miste ge tillfots hem ", skimtademan.Vistartadeifyrgruppkl 19,och fl6g mot Agofyr, som
liggerca 40 km nordostom Soderhamn.Det var becksvartute 6ver Bottenhavet.Nigon bitlanterna
syntes,och stjdrnhimlen.Vigick pi 500 m hojd och fart ca 700 km/t. Vi deladeupp ossi rotar (2
flygplan)vid A96,och okadefarten fciranfalltill 850-900km/t. FrSn496 fur till m6let pi Hornslandet
dr det ca L5 km ungefdren minutsflygning.Upptagning
till 2000meteroch dykanfall.
Vi hadefyra ovningsbomberpi vira Lansenplan,
och vi fdlldeen i taget.Det blevalltsi fyra varv runt
Agon och tillbakamot Hornslandet.Bombernaavgaven r<ikpuffsom syntessvagti miirkret,och efter
Helge,och min
varje anfallkollademan hur man triiffat .Jagflog som rotetvdatill divisionschefen
chef Lasse.Uffe och jag
skolkamratfr6n realskolanUffe Dahlmannrotetv6atill vdr stdllforetrddande
flog utan navigatorer.Vi anmdlderutinmdssigtpd radionfore varjeanfall,och passadepd att ge
varanngliringarangiendetrdffresultatet.
Infdrfjdrdeanfalletfrigade min rotechefpd radionom den andrarotenanfallit.Vi hadeinte h6rt
dem kontaktamSletdennagdng.Det hdndeatt manglomdeanmdlaanfallibland.Det kom ingetsvar
frdn Lasse.Milchefenp5 Hornslandet
anropade,menfick ingetsvarhan heller.Kundedom ha
avbrutitoch flugittillbakatill F15utanatt sdgandt?Nej F15hadeinte hort av dem.Skullebida
flygplanenfitt fel p6 radion? Divisionschefen
och jag fl<ighem och landade.Denandraroten hrirdes
inte av.
Nigot miste ha hdnt, och haverilarmetgick.Ett flygplansiindesut till omr6detvid Agonfor att
spana.Endel fiskeb6tarsyntes,det var allt. Plotsligtskot en nodraketupp frin havet I Ddr 169alltsd
en gummiflottemed en man blandisflaken!Det visadesigatt raketenhadeuppfattatsav
besettningenpi en fiskeb6tfr6n Skdrs6,och inom en halvtimmehadede plockatupp bdde Lasseoch
hansnavigator.Av Uffe Dahlmannfannsddremotingaspdr.Lassevar helt oskaddmen navigatdren
hadeslagitsmedvetslirs,
och aldrigkommitupp i livbiten.Fallskdrmen
hadeutlostsautomatiskt.
Fiskarna
hadesett hansfallskdrmflyta p6 havet.Hankordesi ambulans
till Gdvlelasarett,hanvar
kraftigt nerkyld,och hadeskadatryggen.
56 vad hade hdnt ? Lasseberdttadeatt det barasmall,och flygplanetborjaderoterasom en
propeller.Hanhadeskrikit"hoppaftjrfan!" tillsin navigator,
och skjutitut sig.Detvarju klartatt det
var friga om en kollision.Av Uffesflygplanfannsingaspdr.Vi flygspanade
restenav kvSllen,och flera
dagarefterdt utan resultat.Si smdningomkundemarinensrdddningsfartyg,
Belos,lokaliserabida
flygplansvraken
i havet.Uffe satt kvar i sitt flygplan.Nu kundeman se att han rammatsin rotechef
bakifrin med hdg fart. Det l6terju mdrkligt,men viforstod vad som hdnt. Hanhadeefter anfall
hamnat nigra hundrameter efter rotechefen,och skullejaga ikapphonom.lnget konstigtmed det.
Det hdndendstanvarjegAng.Det knepigadr att beddmaavstdndettill akterlanternanpAflygplanet
framfdr.Det dr i principomdjligtatt se hur lSngtbort en punktformigljuskdlla
5r. Det hadehiint mer
5n en ging att man trott sig kommaikapp"lagom"fort, och pldtsligtsvischatfdrbi. Det 96lldeatt for
sdkerhetsskull"sikta lite vid sidanom". Varfor Uffe missadedennaging fir vi aldrigveta. Han blev
25 6rgammal.
Dennatragiskahdndelsefordei allafall med sigatt ledljusmonterades
pi bakkanten
av Lansens
vingar,nigot som vi hadeefterlystldnge.

Frin Hummelbotill USAoch tillbaka,via Avesta

Min far Back6kers
J o h a nJ o h a n s s o n
ochjag p6 Uvberget
1987 med utsikt civer
Back6kers
och Hummelbo

Tdnkhur livetutvecklarsig.Jagvar fddd p6
Backikersgirden
i Hummelbo,menjag vdxte
inte upp diir. Min mammaflyttadetill Avesta
med mig ndrjag var liten.Somtur var s6
kundejag dndi spenderamyckettid hemma
hosfar bide sommaroch vinter.Jagdlskade
kornaoch ndr jag fick gi och hiimta dem p6
eftermiddagarna,
di var min lyckatotal. Ja
jag
forutom di
fick sitta bredvidfar i traktorn.
Mina minnenddrifr6ndr minga och
underbara.Ndrjag nyligenblevpimind av
BarbroJansson
om hur hennespappaHarry
Karlsson
sjongoch vissladeMariaMarushka
for mig ndrjag var liten,s6var det som om jag
hdrde honom igen.Och niir jag den sjdtte
januarii 6r var med pi julgransplundringen
i
Ingelsbofor forsta gingen sedanbarnsben,
kom ytterligarehdrligaminnentillbaka.Det
var lustigtatt singer jag inte sjungitpi
ndrmare40 6r satt ddr nigonstansi mitt
bakhuvud.Kvdllenvar extratrevligeftersom
min sonJohanvar med. Handr fodd och
uppvuxeni "Amerika".Jaghar ro i hjdrtatav
att Svenom han och far hadelite
sprdkfdrbristningar
sd kdndehanalltiden
ndrhettill sin morfar.
An i dag kdnnerjag mig mer hemmai
Hummelboskogarna
dn jag gor n6gon
annanstans.
Mer hemmadn ddrjag bodde

straxutanforAtlanta,Georgiai 22 6r. Det dr
nigot som sitter i hjiirtat,n6gotsom inte kan
Ellerkanskemin gammelfarfar
beskrivas.
Erikhadeordend6 han skrevom
Back6kers
de som s6ldesin markfdr ringapenningoch
fanns
hanfrigadevarfosterlandskdrleken
n6gonstans,
den som sitter i hjdrtat.Densom
aldrigforsvinnerhur l6ngtbort man dn
befinnersig.Denkdrlekensom alltidkallaren
hem.Jaganliindetill USAsom au pair22
oktober1985.Denfjdrdemaj 2018landade
jag pi Arlandamed en enkelbiljett...Hdsten
2017pratadejag med min sonfor att horahur
han kdndeom jag skulleflytta hem. Han
tdnkte en stund,sedansa han att han inte
hadenigra invdndningar
och att jag bordeta
stegetatt flytta tillbaka.Sverigedr ju hans
andrahem,och Svenhan kdnnersighemma
hdr inklusive
i Hummelboskogarna.
Si nu ir jag hdr,ochf6rsokerhinnaifatt.Jag
prataroch f5r kontaktmed
sldktforskar,
sliktingaroch andrandraoch kdra.Jagldr mig
historiaochom platseroch mdnniskor.
lbland
kdnnsdet somom mina5r i USAvar en drom.
Men sedandr det ndgotjag inte vet hur det
fungerar,enklasakersom att gi pi
betaltoaletteller knappain en kod p6
telefonen.Ellerndr bekantapratarom
svenskakdndisar
ellerandrasakerman borde

ha kunskapom, ochjag inte begriper
nSgonting!D6 mdrkerjag att jag har en stor
som istdlletdr fullt av mitt liv i
Sverigelucka...
USA.Det livettog mig p6 en rundresasomjag
fortfarande bearbetar.
Jaglandadep6 flygplatsenLAXi LosAngeles
22 oktober, 1985.Det forstasom slogmig var
lukten- av smogldrdejag mig senare.Jag
minnshur vi Sktepi motorvdgentill
HuntingtonBeach,OrangeCounty.Och
palmerna,fdrstagSngenjag sig palmer.Ndr
vi kom fram tillfamiljenshem och gickin
frigade mannenom det var storredn jag var
van vid.Jagsa att kanskelite grann,men inte
si mycket.Han hadefdrvdntatsigatt jag
skullehimlamig over hur stortochvackerdet
var. Baksidanvar mycketlitet, endastcement
och en storgunghdst
med en guldfiskdamm
till barnen.Bakomstaketets6gjag vadjag
ldrdemig var oljepumpar.De 169mellan
bostadsomridetoch StillaHavet.Jagkunde
cyklatill havetoch den l6ngapiren.Pi den
(TheEnd
tiden fannsdet ett hamburgerstdlle
Cafe)ldngstut pA piren dir det serverades
mycketgoda hamburgareoch stora mycket
goda pommesfrites som jag inte var van vid.
Ryktetvar att det var grundatav en svensk.
Ndrjag sattddr vid havetkdnndejag friheten
av naturen,lite som man kdnneri vSraskogar.
Havetvar den endanaturliganaturen,allt
annatvar planeratoch planteratlandskap.

Mammanifamiljenvar mycketnogamed
ordning.Blanddet fdrstahon visademigvar
hur man torkar kranenpi toalettenefter man
anvdndertvdttstdllets5 det inte blir fula
vattendroppar.Ndr det var dagsatt skura
keramikgolvet
i koketoch hallens6visadehon
hur man anvinderen specielltvdttsvampsom
inte hdllers6 mycketvatten.Med den
svampenblev golvet blanktoch fint, utan
intorkadevattendroppar...
Honvar duktigpi
att ta handom hemmetoch att lagamat. En

dag bestdmdevi att jag skullegora svenska
kottbullar.Mammahadeskickatett recept
somjag fdljdetill punktoch pricka.Men det
Jagliirdemig senareatt
blevkottbullsmos...
kottfdrsenir fetare ddr si man behovdeinte
tillsdttamj6lk.
Pappanvar detektivvid poliseni LosAngeles.
Aven hanvar trevlig.Han hadeflyglicensoch
en dag6ktehan,de tvd sm6flickornaochjag
Mammantyckte
upp i ett litet sportflygplan.
inte om id6n,for hon oroadesigfor att nigot
skullehinda. Men vi flog ivdgfrin Charlie
BrownAirport.Det var fantastisktatt se Los
Angelesmed omnejdfrdn luften.Jaghade
aldrigsett en sidan vidstrdcktoch stor stad
forut. lblandvar hanmed och gavrid ndr
Och
skullefilmapolisserier.
tevebolagen
pratade
om
de lite
hem
kom
han
och
ibland
uppgifterhanoch hans
fdrnedrande
fett derasafro-amerikanska
arbetskamrater
ldgreanstdlldapoliseratt g6ra,som att skura
golv.Sedanlog han,och det var dagsatt dta.

PAdet storahelavar mina6 m6naderI
HuntingtonBeachtrevlig.Rasismen
somjag
hordetalashadejag dnnu inte forstStt. Det
var ett nytt konceptsomjag inte hadeorden
till.Jaghannmed att se DisneyLand,Sea
WorldiSan Diego,TijuanaMexiko,ochThe
RoseParadepi nyirsdagen1986.Jagoch en
svenskkompislyckadesiven 6kavilsep6
PacificCoastHighway.Dengir utefter kusten
och man behoverinte svdnga,si att 6kavilse
kanskel6terlite mdrkligt.Men hur man mdter
avstinden,vad som ansessom l6ngeller kort

strdcka,stdmdeinte med hennesviirdfamilj
Si vi 6kten6gramil for
och vSranuppfattning.
v i f r a mt i l l v A r a m
t 6,.
k
o
m
1 6 n g tM
. entillslut

Tijuana,Mexiko
Viren 19866ktejag till Hawaiimed fem andra
svenskaau pairtjejer.Vi var allai LosAngeles
och fick ett bra grupprispi v6ran
Ddrtrdffadejag min fore detta
semesterresa.
och efter ett
man som var i Kustbevakningen,
j
a
g
p i p l a t sM
. i n m a nv a r
p a r m 5 n a d evr a r
och
inte officerare,si bSdeloneskillnaden
pi andraform6nersom bostadvar
skillnaden
Foruthade
markantldgredn fdr officerarna.
jag aldrigriktigttenkt pe klasskillnader.
Forst
var vi inneboendehosett annatpar med en
son.De boddei en litentrerummarep6 en av
Oahusminga militdrbaser,
Schoffield
Barracks.
Vi hyrdeett av derastvi sovrum,
och
Mannenvar ocksi i Kustbevakningen,
frun kom frin Filipinnerna.
Jaghadeinget
arbetstillstSnd
si minadagarvar spenderade
hemmamed hennediir vi mesttittadepA
gameshowspd tv. Efteratt vi gift oss,fick vi
bidragtill en ldgenhet.Vi haderid men en
litentvia iWaialuaoi Oahusnordkust.Denna
sidanav on dr kdndfor surfing,vackra
mdnniskoroch fantastiska
vigor - The North
Shore.Men vi boddenigon kilometer
vdsteruteftersomden vdlkdndadelenvar for
dyr for oss.Vi boddeistdlleti en ldgenhetddr
the localsbodde,dvssamoaneroch annan
polynesisk
befolkning.
Vi startadevirat liv
tillsammans
utan mobler,men lite itaget blev
det en sdng,ett litet koksbordetc. Mamma
skickademina kdksartiklar
frin Sverige,
vilket
underldttade.

arbetadejag
Innanjag fickarbetstillstind
pi
North
Shore.En
svartmed att stddavillor
Jag
ddr var visstkdndisar.
del husdgare
anvdndeocks6den hdrtidenatt fdrbereda
Min svenskaE3
migf6r kontorsjobb.
var betydelsel6s,
utbildningfrin gymnasiet
var vdrdefulla.
men minaskrivmaskinstimmar
Det 169ett litet bibliotekmitt i
nigon kilometerfrSn ddr vi
sockerrorsfiiltet
jag
bodde,si
kundeg5 dit p6 den rddavdgen.
Den
Jordenvar rdd.Vdgenvar oasfalterad.
ju
lokalbefolkningen
hdr delenvar mestfdr
och inteturister.Si ddr sattjag ochtragglade
frin 40-talet.
och ovadep5 en skrivmaskin
Eftersomtangenternavar s6 svirslagna,s6
ndrjag vil
hjSlptedet nogmed hastigheten

fick ta mitt prov pi kontorsjouren.
i Waialua,med rod
Utsiktfr6n ldgenheten
jord, sockerrorsfdlt,
och inte lika nybyggtsom
i Honolulu.Pi andrasidanbergen169
Waianae.Dit ekteman inte om manvar vit
och inte kdnden6gondir. Ddrboddede som
var mestfdrargadeover koloniseringen.
Efterjag f6tt mitt arbetstillstindkundejag
dntligenborjabidralite mer till vir ekonomi.
Detvar en tvi timmarsbussfdrdtill Honolulu.
Denfdrstabussenvar for lokalbefolkningen
ochvar gammaloch skraltig.Denandra
bussenvar lite biittre,den som gickover
mittenav 6n. Dentredjebussenvar en fin
stadsbuss.
Denandrabussenvar ofta full till
bredden,men eftersomjag var vit, var ofta
sdtet bredvidmig tomt. De ville inte sitta
bredvidmigfor de troddeatt jag var en main
haoli- en vit personfrSnUSA:s
fastland.

Jagldrdemig om detta pi ett av minajobb.
Ingenpratademed mig,jag gjordebaradet
jag skulle.Endags5 fickjag tillrdckligt
sagttill
nigon sdjag fick fram att jag kom fr6n
Sverige.Di blevdet ett helt annatljudi
skdllan...
Hon sa,"jaha,du iir inte en main
haoli!"Komoch dt fodelsedagstirta
med oss!
Det dr ju ldtt att forsti varfor de dr lite argapi
allamiliterbaser
och dessmdnniskor.
Enormt
storadelarav deraso dr helt otillgdngliga
militdromriden.
Ndrjag kom hem pi kvdllarna
sattofta
samoanerna
ute och grillade.De hadeen
s S d a nd d r g r i l ld d r m a ns n u r r a er n k u l t i n go v e r
elden.Pestrandenlevdeofta mdnniskor
underen bl6 presenning.
Jagtdnktealdrigpi
dem som heml6sa,men det kanskede var.
Frin viran balkongsig jag iblandvalarl6ngt
ute vid horisonten.
Efterett 6r fick vi boendep6 militdrbasen
mitt
p6 6n. Di var det baralite 6veren timme med
b u s s e nt i l l H o n o l u l uJ.a go c hm i n m a n b o r j a d e
studeraochjag borjadekdnnamig lite
hemma.Jagldrdemig hur sakerfungerade,
och ins6gatt Hawaiioch Sverigehademdnga
liknandevdrderingar.
Derastdnkandevisade
sigliggandrmaredet jag var van med,dn
jag boddede foljande30
n6gonannanstans
5ren. De bryddesigom sinamedmiinniskor,
om det kollektiva,
och har haft allmdn
sjukvirdfor alladessinv6naresedanl-974.
Jagvar sjukforsdkrad
pAgrundav att min man
var i det militdra.
Sammanfattningsvis
s6var minaHawaii6r
b6defina och spdnnande.
Detsomvar svirast
var att det dr en ganskaliteno, sAet vilkethell
man 6n Sktekom mantill havetinom 30
minuter.Det kallasfor rockfever- kdnslanatt
man sitterfast.Ochvi hadeinte pengaratt
flygatill grannciarna
som m6ngaandragjorde.
Visstskulledet ha varit kul,menjag kdnnde
mig ganskanojd dnd6.Viren Lgggvar det
dagsatt flytta. Min man ekte i forvegfor jag
hadeen korttidsanstdllning
att slutfora.Sedan
sattejag mig pd planettill Mobile,Alabama.
Jags6gfram emot att bo p6 fastlandetd6r allt

fr6n bensintill pizzatill mjolkvar sAmycket
billigare.
OCH,man kundekoraliingredn 30
m i n u t e ri a l l am o j l i g ar i k t n i n g a r .
Kustbevakningen
betaladefor fraktenav vSrat
bohag,och hjdlpteossdvenatt hitta en
ldgenhet.Enkompisskjutsade
migtill
Honolulus
flygplats,
ochjag sa hej di till det
kapitlet.Mobilenesta!Detvar d5 som
Backikers
Johanflog overAtlanten@.
Maria(Johansson)
Lee
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Garpenbergshembygdsfiireningsprogram2019
30 april

Tal tillvArenpA tunet kl. 20.30och dairefter
Valborgsmdssofirande.
fackeltAgtill Smdltarmossen.

6 juni

oppen.
Nationaldagsfi
rande.Kaffeserveringen

1 5j u n i

for
i Hogtjdrn.Samlingvid gammelgArden
Besokvid trefaldighetskdllan
89
42.
Bloom
070-625
Kontaktperson
Sivert
bilfdrddit.

21 juni

pA gammelg6rden.
Midsommarfirande
Kl. 10: BarnenAkertraktorfor blomsterplockning.
Kl. 14:Vi binderkransartill majstAngen.
och dansuppvisning.
Kl. 16: Danskringmajst6ngen

Juli

p6 gammelg6rden
dr oppensondagarkl. 13-16.
Kaffeserveringen
Smedjani gAngellerannanaktivitet.

3 augusti Hemvdndardagmed start kl. 12. Programkommersenare.
g . 10.
10 augusti Mi l td n d n i nkl
med underh6llning
kl. 19.
17augustiKolmilkvSll

24 augusti Surstrommingsfestkl. 14. ForanmiilanAnita Hedqvist0225-20225el.
070-54572 80.
kl. 15.
12 oktoberHostmotei forsamlingshemmet

Besoki gruvkapellet
bokasvia AnitaHedqvist,
el. 070-54572 80.
0225-20225

Varmtvdlkomna!

(2018)frin Kolmilegruppen.
Arsberdttelse
AretsKolmilablevn6gotannorlunda
mot vadsom harvaritstandardgenom
6ren,men en del harvi ocksi ldrt ossav dettaochd6 somexempelatt vi borjar
milkvdllen
ca kl 18,30i stdlletdi det ju dr ljustdi och lite mindreriskfor att
snubblai morkret.
gickbra och kolvedenrdckteoch blevoverdi Sveaskog
Forberedelserna
skdnkteett lassocks6.Vi resteupp milansomvanligt,men kdndekanskep6 oss
att tiden for tindningenskulleflyttasfram.Vi tog det sdkrafor det osdkraoch
flyttadefram tdndningen
till 31/8 pi grundav denvdldigttorra sommarensamt
de minga skogsbrinderna
somforekommiti helalandet.
gickbra och vi hadeforminen att ha en prdstsom mycket
Tdndningen
foredomligtvSlsignade
milan.Milankundedopastill Malenaochdet kom
m6ngatill tendningenkl 10.00samten mycketfin tirta kom till kaffetsom
fannslite hdr och ddr samtkokatpd spiseni kolarkojan.
pi grundav att det blivitmorkare,men det visadesig
Milkv5llen
tidigarelades
varaen bra ide till att forbdttrasdkerheten.
Enny variantav underhillningblev
uppskattad
och kolbulletillverkningen
skottessomvanligtmycketbra.Vi hade
genomatt forevisahur man kanfi fram trdtjdragenomatt
lite kringaktiviteter
eldaunderett kdrlmedtrii.
gickbraochvi hadegott om personal
Kolmilevaktningen
som hjdlptetill dygnet
runt. Den 18/9 rev vi Malenaoch hon gavI42 st sdckarkol vilketvar niiraett
rekord.Spontants6 startadevi en gissningstdvling
pi hur minga sdckarsom
Malenaskullege och m6nganappadepi tdvlingenochvi ficktvi vinnaresom
gissadeexaktrdtt.
Avslutningsvis
kanvi beritta att vi blandannathar haft besokav Seniorerfr6n
Asgarnoch att Miniorernasom brukligtocksi i 6r kommitpi besok.Tillsistsi
vill vi inom Kolmilegruppen
tackaallafor den hjdlpochdet positivamottagande
vi verkligenkdntav di vi strdvarefter att bevaraden traditionoch det hantverk
somvira forfdderhadesom livndringp6 sintid. Kolveden
dr klartill ndsta6rs
mila och vi onskarallaett stort " viil mott ndsta6r". Etttips for ldmpliga
utflykterdr att besokaKolarkojan
d6 det finnsmojlighetertill att grillaoch mysa
med tex eldningoch kaffekokning
i Kolarkojan.
M e dV d n l i gh d l s n i nfgr i n a l l ai K o l m i l e g r u p p e n .

SvenskaKyrkans unga
Lite smitt och gott fran SvenskaKyrkans unga i Garpenberg
Bcirjarfaktiskt bli lite trdtt pi snrioch kyla nu ... ... liingtartill v6r och grcinska.
Snartsi .....
Fcirstpi agendanar atttaavsked av vir kyrkoherde PontusGunnarsson
som liimnar oss den
sistaapril. 31 mars kl. I I har vi avskedsmiissa
i HedemoraKyrka.
Den 7 april kl. 15 i GarpenbersKyrka har jagfamiljegudstjiinst diir
vi viilkomnar alla nyftidda
under 6ret.
Piskdramati GarpenbergsKyrka blir tisdagenden 15 april kl.l2.Alla
rir viilkomna att
komma och se beriittelsenom Jesussistatid. Dramat iir speciellt
anpassattill barn men vuxna
tir ocksi varmt viilkomna. Skidespelarei viirldsklass.
Nytt for i 6r iir att sommarkollot kommer attvarahela vecka 26.}vemattning
frin mandagtill
tisdag. Utflykt pA onsdagen.Torsdagenfokus pA fredagensRockmtissa
kl. 1ili kyrtan.
Den2juni iir det 6ter dags ftir aretshdjclpunkt.Cruisinggudstjiinsten
kl. I I i Garpenbergs
kyrka.J-ir hiller jag iiven i gudstjtinstetr.vi hat prastbrlJtsi det
ska bli kul att ta den biten.
Sdren Karelius och Sven Holger Rosenvingemei Husbandetftirgyller
iiven i ir.
onskar er allaen riktigt glad p6sk med tid ftir eftertankeoch gliidje.
Kram fran Bettan, husmor och barnledarei Hedemora,Husby,
Garpenbergsftirsamling.
Jesussa: LAt barnenkomma till mis.
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Glad pdskalla ldsare!
Aret borjadesp6 trettondagsafton
medatt ett gdngspelmiinoch
dansarefr6nstoradelarav Dalarnasamladesi bygdeg6rden
for
att dansapolskoroch umgAs.
Trettondagenvar det dags for den traditionellajulgransplundringen.Dockteateroch ringdansermed engagerade
deltagare,stora som sm6, inleddeeftermiddagen.Ddrefterfikastund,lotteridragning
och fiskdamm for dom smA. Efter ytterligare nAgra danser dok tomten upp,
uppskattadforstAs!
Eftermiddagen
avslutadesmed plundringav den st6tligagranen,som sedanbars ut i
snon till muntersdng.
Sondag 17 mars hollsArsmote.SusanneSjostromomvaldessom ordforande.
Nu till kommande aktiviteter:
Valborgsmdssoafton tisdag 30 april firar vi vid elden i Ingelsbo kl 19.30.
Trauteoch Gunnar,0225-23023, vill gdrnaatt man forbestiillerkorv till grillning.
Den storabrasantdndskl 21.30.
Tisdag 11 iuni sdndervi pA storbildmatchenChile - SverigefrAn Damfotbolls-VMi
Ryssland.Matchen startar kl 18.00,men kom garna tidigare,sA har vi knytkalas
forst. Grillarfinns.
Midsommardagen,22 iuni kl 16:00 blir det majstAngsresning
med sAng,dans och
lekar samt givetviskaffeservering.
Ta giirna med blommortill stAngen.
Mer om hostensprogramkommeri midsommarnumret
av Garpenbergs-bladet.
Om du vill veta mer, ringgdrnaGunnelWaern6r
073-04571 93.
Ha en skon v6r och hjdrtligtviilkommentill v6ra
aktiviteter!
Hemsida: www.bvqdeqardarna.se/in
gelsboi
e-post:inqelsbo.bvodeqard@qmail.com
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Ring...
073-922 3t 94

Gorpenberg o ionssonbert@hotmqil.com

