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Inledning

En underbar dag t9 mars, solsken hela dagen och solen lyste redan ftire kl 7.00 och nyss
slutade den lysa pi kyrktornet. Det gir mot ljusare tider, hiirligt.

Mina sntidroppar har redan varit utslagna mot vir s<iderviigg, ytterligare ett vArtecken. I
ldrdags den 16 mars fick vi ett telefonsamtal diir en Garpenbergsbo beriittade att han sett
ftirska spir i sntin efter en bjcirn, s6 det iir tydligen inte bara naiarna i Orsa Bjdrnpark som
vaknat frin sin linga vinters<imn.

Om niitterna har vi bescik pi vir gird, ibland iir det en rdv, ibland en hare och ibland n6got
eller n6gra ridjur, det iir alltid se spiinnande att kolla av spiren i sncin pi morgonen, men ndr
sntin ftirsvinner di iir det ncijet borta, men di iir det ju vir och di flyttar djuren tillbaka till
skogen diir de hcir hemma.

Trink pi att det iir inte baraphen skogsviig man kan krocka med ett diur utan 6ven i
samhiillena

Det hiir "Bladet" inneh6ller ett par berdttelser som jag tycker dr spiinnande och
ftirhoppningsvis kan det komma fler upplevelser frin nigon som vill dela med sig av n6got
som just du uppler,t hiir hemma eller nigon annan stans. Viilkommen med just din beriittelse
till niista blad. Maria Johansson Lee har mycket attberattaefter att bott i flLra delstater i USA
under 32 hrhar kommer hennes ftirsta beriittelse.

Lillemor Gunnarsson beriittade om sin uppviixt i Garpenberg niir hon deltog i
Hemviindardagen och den finns ocks6 med i bladet, s5 ftirhoppningsvis finns det en hel del att
l?isa, jag har fatt den uppfattningen att det finns flera som viintar pi att fi hilla "Bladet i sin
hand och brirja titta lite grann i det.

I julnumret fanns ingen skrivelse fran Jenny Gotthardsson, Bolidens chef med och det
berodde ph 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 Garpenbergsbor att veta om
Boliden sA jag tar med den i det hiir numret.

Jag <inskar alla liisare av vfnat eget "Blad" en skcin var och brirjan av sommaren 2019 och
planerar att niista "Blad" ska vara utdelat ftire midsommar si skicka gamain bidrag i god tid
innan dess. Det kommer piminnelse i Garpenbergsbor niir det bcirjar Uli dags att skriva just
Din beriittelse eller nigot annat du vill ha med i bladet.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson
barbroj ansson@bredband.net eller min postlida p6 Backgirdsviigen I 0



HBBLIBEN
201 9-03-1 8

Till Garpenbergsbladet

Det iir mars och vfirsolen lyser (itminstone vissa dagar). Det iir nigot s2irskilt med
varsol och takdropp.

I dagarna iir det precis 5 ir sedan vi tog vtranya.anliiggningar pi virt nya
industriomride i drift. Under de hiir 5 aren som vi haft produktion i nya
anrikningsverket har arbetet med att slilja och plocka ut utrustning i gamla
anrikningsverket pigitt och nu har rivningen av sjlilva byggnaderna p6b<irjats.
Synliga 2indringar som iir en del i virt miljoarbete och tiven reglerat ivitra
miljritillstand.

Samtidigt som vi awecklar pA gamla industriomridet pigar flera investeringar
och ombyggnationer under och ovan jord 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 nhgra ombyggnationer i gruvan, i
anrikningsverket och 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 behovet av metaller
kommer att se ut i framtiden niir det kommer si mycket ny teknik. Att siikert veta
iir sA klart svirt men det vi kan se hittills iir att med 6kad elektrifiering, dvs diir
fossila briinslen som bensin och diesel ersiitts med el, 6kar behovet av metaller.
Elbilar iir ett bra exempel pA det. N6gra exempel: En normalstor elbil kriiver 70 kg
koppar, dagens bilar20 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 verksamhet i Garpenberg och att utvinning av
metaller pi ett siikert och milj<imiissigt bra siitt kommer att beh<ivas i framtiden.

Att mcita grannar och niirboende ftir att fi informera om vir verksamhet och h<ira
era frAgor och funderingar iir viktigt ftjr oss. Vi kommer i vanlig ordning av bjuda
in till ett <ippet mote 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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HBOLI]IEN
Den hdr art ikeln skrev Jenny Gotthardsson t i l l  oss som ldser Garpenbergsbladet t i l l ju lnumret och jag
lyckades inte uppmdrksamma den. Fy skims pd mig. Barbro

Till Garpenbergsbladet

Det iir mdnga som hcir av sig och vill bes<ika vir verksamhet i Garpenberg. De
flesta cjnskar fi gdra ett besok i gruvan. Tlviin kan vi inte ta emot alla besrikare
utan ffir ofta siiga nej. Vi har ingen srirskild besriksdel i gruvan utan allting sker i
den miljd diir vi arbetar och producerar. Siikerheten iir viktig ftir oss och det grir
att antalet besdkare per guide iir begriinsat och alla miste gi igenom
siikerhetsinstruktioner innan bes<iket.

Under h<jsten har vi haft bes<ikare frAn 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 arbetsmoment med hjiilp av ny teknik kan automatiseras.
Ett exempel ?ir det vi kallar fiiirrlastning, dvs diir man pi distans kan fiiirrstyra
lastmaskiner som lastar ut malmen.

Hiiromveckan invigde vi nya lokaler pi nivin 1054 i gmvan. Det iir jiittefina
lokaler med matsal, kontor, konferensrum pd: mer rin 1000 meters djup. I dessa
lokaler kommer minga av vira medarbetare att samlas Itir morqonm<iten vid start
av skiften. Hiirifrin kommer iiven fiiinlastning utforas.

I fcirra numret skrev jag och beriittade om att vi sdker ett nytt milj<itillstind di det
nuvarande behciver ftirnyas vad giiller hrijden pi dammarna vid sandmagasinet.
Sjzilva ans<ikan med utredningar och underlagsmaterial kommer att liimnas in till
Miljtidomstolen in biirjan pA niista 6r. Diirefter skickas ans<ikan ut pi remiss diir
det finns mcijlighet att l2imna synpunkter.

Niir man iker till Giivle fran Garpenberg har ni siikert sett att pi viig E16 mot
Giivle finns en teststriicka for elviig ph ca2 km. Sedan ett drygt ir testas att kdra
tunga transporter med lastbilar som kan drivas med el. pi teststriickan 96r
lastbilen pi el och laddar samtidigt batteriet ftir att kunna fortsatta k<lra pn el efter
teststriickan. Boliden 6r med och finansierar ftirsdket. Ernst Express som iir vir
entreprendr ftir sligtransporter k<ir testbilarna. Niir man 6ker i lastbilen blir det sA
haftigt tyst i kupdn niir motorn kopplar om till el! Fcirsciket med elviigen pig6r till
sommaren 2019

Niir det hiir numret kommer ut iir vi pi viig in i adventstiden. Jag som gillar att 6ka
liingdskidor hoppas att vi nu fir en vinter med snci, minusgradeioch fina skidsp6r.
Med cinskan om en fin adventstid till er alla!

Hiilsningar

Jenny Gotthardsson
j enn)'. gotthardsson@boliden. com
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Hej Barbro!
Hiir kommer den bild och text vi skulle vilja ha med i Garpenbergsbladet.

Snart fiills gamla laven

Laven pA Sodra industriomridet planeras att ftillas under vecka 19.
Preliminiirt den 8 maj kl.l7. Viider och vind kan gora att dagen ftr fiillningen kan komma
att iindras med kort varsel.
Utsiktsplatsen lor ftillningen kommer att finnas utanfor Bolidens Borrkiirnsarkiv. F<jlj
skyltning och respektera avspiirrningar.
Eventuella iindringar och mer information kommer att publiceras pA Bolidens hemsida
och Instagramkonto
adress:
Instagramkonto: #boliden_garpenberg

I samband med f;illningen kommer Boliden att anordna en utstiillnins i Folkets Hus.
Utstiillningen cippnar kl. 1 4 pn fiil lningsdagen.
D?ir kommer det att finnas information om hur Boliden bedriver sitt
efterbehandlingsarbete och en tillbakablick om verksamheten i gamla anrikningsverket.
Dessutom kommer det att stiillas ut alster frin skolorna i Garpenberg diir barnen har ffitt
skapa sin vision av hur gamla industriomradet kan se ut i framtiden.

Boliden bjuder pi fika i Folkets Hus.
Parkeringsmojligheterna kommer att vara begriinsade s6 kom giirna till fots.

Viilkomna!
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GARPENBERG

GARPENBERG HETER I GRUNDEN Dala-f innhyttan och namnet Garpenberg kommer fr in

ordet/'garpa/' som var de tyskar som utvecklade gruvdriften. Aven Finldndare, Samer och
Val loner har haft  en vikt ig rol l  i  gruvbrytningens histor ia,  men l6ngt innan dess si  har malm
brut i ts i  Garpenberg al l t  sedan 375 f .kr.  Jag undrar hur det sett  ut  om inte vira vdnner fr6n

annat ursprung kommit den lSnga vdgen och hjdlpt oss. Kanske det dr l i te Finne, Same el ler

Valon i varje infddd Garpenbergsbo.

Invandring til l Garpenberg har iiven jag och mina fcirdldrar gjort, men vi kom frin

storstaden Linkoping ndr jag var ett  6r gammal 1951. Pappa jobbade som fotograf med d6l ig

lon och s6g chansen att tjdna lite extra pengar vid den ddvarande byggnationen av Laven i

byn. Den forsta laven av tre som skulle byggas sd sm6ningom. Laven i Sodra gruvan gdr snart
i graven och en ny historia har startat for malmbrytningen i Garpenberg. Lappberget som pd

1990-talet hittades av nytankande geologer och en dd nedldggningshotad gruva tog fart igen.

Skyldig t i l l  at t  v i  f lyt tade t i l l  Garpenberg var mammas syster och hennes man. Hon hi t tade

kdrleken i  Bensdsen och det var Carl  Jansson sedermera kdnd som Kal le "Bagarn".  De drev
"mdssen" i  nya Folkets Hus i  f lera 6r och mamma hj i i lpte t i l l .  Ni  som dr l i te dldre kommer

sdkert ihig Kalle "Bagarn", ddr tidiga mornar gav fiirskt brcid som k6rdes ut til l hushill i
bygden. Eftersom det var mina sldktingar s6 fick jag smaka pA det goda brildet di och d6, jag

minns sdrski l t  Sem lorna.

Nya Folkets Hus, ja det dr det som f inns idag och st6r som ett  monument frdn denna
t id.  Fanns det dA ett  Gammalt  Folkets Hus? Javisst gjorde det s6. Ddr var jag p6 Bio som l i ten
och ndr jag borjade i  forsta klass sd var det t r ingt i  skolorna i  Garpenberg. Gamla Folkets Hus
169 nedanfor Laven mitt emot boulhallen som finns idag. Vi hade tvi skolor i byn, en i
Ryl lshyttan, ddr slalombacken f inns idag. Ovanfor den vid vdgen 169 den gamla skolan. Sedan
fanns skolan ner i  Finnhyttan, den brann 1989. En olyckl ig ung pojke brot s ig in i  skolan och
pi ngt sdtt  antdndes skolan. Det var sdkert  inte hans mening. Han klarade sig fr in skador.

ldag dr skolan f lyt tad t i l l  Centrum och dr en vikt ig del av Garpenberg idag, nigot v i
mdste vara rddda om. Tyvdrr har befolkningsutvecklingen inte varit positiv och ddr dr jag och
min familj n6gra av syndarna. De sista iren har minskningen stannat av och vi hoppas att det
vdnder.  Ndr vira barn var sm6 sd fanns det ca 1200 innevdnare i  Garpenberg och massor
med akt iv i teter i fdreningsl ivet.  I  min famil j  b lev det skiddkning och tr iathlon som tog over
idrottandet.  Jag mins med varmt hjdrta ser ietdvl ingar ddr massor av barn och vuxna
samlades fdr at t  tevl  med varandra el ler med sig sjdlv,  s l6 si t t  rekord. Ndr det gdl ler t r iathlon
si m6ste jag ndmna Torsten Mattsson som drog iging Dala-cup med "Garptriathlon", en
uppskattad motionstdvl ing dir  barn och vuxna slog sina rekord och ibland var det lagtdvl ing
mel lan lFGarparnas sekt ioner.  En hdrl ig t id.

Mina barndomsminnen fr in Garpenberg dr bdde sorgl iga och glada. Hdndelsen med
min syster Yvonne som omkom genom att bli pikdrd av en bil. Det var dagen f6r mors dag
1968 och hon foljde en kamrat i deras bil ti l l Hedemora. Yvonne skulle kopa en present til l
mamma' Bilen fick punktering, barnen klev ur och Yvonne trdffades av en oaktsam fdrare och
omkom. jag har efter 50 6r fort farande gr6ten som en klump i  halsen ndr jag tenker p6 det
och det lidande det blev ftir mig och mina fordldrar. Fdrlusten av ett barn, ett syskon dr s6
stark och bleknar inte. Jag fr6gar mig, varfor fick inte hon vara med i livet. Det hdr dr min
syster och jag dr fullt medveten om att tusentals med miinniskor mister ndra och kdra varje



dag, men det hdr var min syster.  Min empati  for al la som f6r uppleva trauman av ol ika slag dr

mycket stor och inin medkdnsla, forstielse och sympati dr alltid drlig. Jag har tagit

erfarenheten som en styrka i mitt l iv och byggt mig sjilv til l en kvinna som vigar och tar

ansvar fiir det jag gor. Ansvar til l it och respekt har blivit nigra av mina ledord hdr i l ivet.

Jag blir glad nir jag tdnker pd Sjogrens affdr, ddr handlade vi ndsta allt. En riktig

lanthandel som erbjdd d et mesta. Personerna som drev affdren hette Anna-Lisa och Valter

Sjdgren och de var al l t id si  t revl iga och hjdlpsamma. Jag kommer ih6g en brun bok, den

boken var fdregingare t i l l  dagens betalkort .  I  den skrev man upp al l t  som handlades och vad

det kostade. Ndr pappa f ick lon si  betalade han al l t  som handlats under minaden.

Ndr jag var l i ten si  k lddde vi  oss al l t id f ina ndr lordagen kom. Vi gick med pappa t i l l

kiosken, den som inte finns kvar idag. Ddr fick vi kopa godis av farbror Birger. Birger fanns

alltid i kiosken, ibland undrar jag om han bodde ddrl Det gjorde han forstis inte, han bodde

granne med Cal le Bagarn och bodde med sin fru Fanny.

Vi hade ingen Tv och pi lordagskvdllen 6t vi nigot gott och lyssnade p6 radion. Det var lugnt

tryggt och mysigt.

Ett sorgligt minne som satt sig pi ndthinnan dr synen av gruvarbetare som helt

plotsl igt  kommer hem och gdr t i l lsammans med bci jda huvuden. Det var ett  tecken pi  at t  et t

ras skett i gruvan och nAgon eller nigra av gruvarbetarna omkommit. Pi 50-60-talet skedde

m6nga rasolyckor och pA Kyrkogdrden hdr i Garpenberg ligger mdnga mdn som offrades i

gruvan.

Glada minnen har jag sdrski l t  f r in det t id Yvonne fanns i  l ivet,  det blev l iksom svart

efter hdndelsen. En t id i  morker,  t rampade vatten en 16ng t id och mamma och pappa

forsvann in i  s in stora sorg. Jag kommer ih6g sommarkvdl lar med lek och stoj ,  jag kommer

ihig skidtdvl ingar ddr Yvonne ofta segrade. Jag var inte sA tokig jag hel ler.  Skidikning var ett

av mina storsta intressen och det var nog inte si konstigt, jag Skte skidor til l skolan, hem fr6n

skolan och pd fr i t iden. Jag h6l l  p6 med skiddkning l6ngt upp i  vuxen 6lder och jag kommer

ihdg en stafett frin 1980 ddr jag, Ake Gustafsson och Bo Nilsson segrade for virt lag.

Mina fordldrar gav mig styrka att tro pi mig sjdlv och att ta ansvar f<jr mina handlingar.

De gav mig en trygghet som bara har vdxt med 6ren och idag kan ingen sira mig forutom

famil j  och de vdnner som jag l i tar p6.

Jag skr iver just nu pi  min andra bok som just handlar om vdrme, jag inte denna vdrme

som Srets sommar erbjuder, den dr inte si riktigt bra. Ar det ett resultat av vir ansvarsloshet
infor moder jord? Vi miste tdnka pd allt vi gor, var och en kan bidra med det stora eller det
l i l la.  Det dr inte al l t id pengar det handlar om, det dr k lokhet och ansvar!  Ni som bor i
Garpenberg vet att Boliden Mining idag har en av Sveriges fdrndmsta miljocertifiering. Det dr
n6got att vara stolt civer och att k6mpa vidare fdr.

Jag har skrivit en bok som kom ut i januari 20L7 .ldag erbjuder jag er alla att fi ett ex.
av denna bok. I  boken kan ni  ldsa mer om min uppvdxt i  Garpenberg, om min resa i  pol i t ik
och arbete och om mit t  l ivsverk olympicaskolan. Ddr har jag byggt t i l lsammans med
fantastiska medarbetare en skola, ddr trygghet respekt och til l it ska rida. Ordning och reda
och ett v6rdat sprik til lhrlr det m6lmedvetna arbetet att ge barn och ungdomar en fostran
infdr framtiden utmaningar. Lugn och ro och rdtten til l att vara den man lir. Envishet och
t6lamod gav ett lyckat resultat och skolan harvdxt med rekordfart genom 6ren. Nu kan jag
bara onska att  den nya huvudmannen fcir  "min" skola al l  lycka och att  man a bevarar n6got
av det som var samtidigt som verksamheten fortsdtter att utvecklas i en anda ddr elever stdr



hogt i fokus. Jag dr stolt over att ha byggt en verksamhet som lever kvar och utvecklas fast

inte jag h6l ler i  rodret.  Jag dr stol t  at t  ha lyckats med n6got som m6nga trodde var omoj l igt .

Ni f i r  gdrna ta ett  ex. av boken vid Gammelgirden och om ni v i l l  s6 fdr ni  gdrna skdnka

en slant t i l l  Cancerfonden genom att  swischa bidraget direkt t i l l  fonden. Ni kan ocksi  ldmna

ett  kontant bidrag i  en ask vid Gammelgirden. Ni kan sedan gd in pi  cancerfonden och se

resultatet. Kontanta bidrag swischar jag niir Hembygdsforeningen och jag rdknat bidragen

t i l lsammans. Att  jag val t  Cancerfonden 5r att  jag fdl j t  en resa och att  al la pi  ndgot sdtt  bl i r

berorda av denna fruktansvdrda sjukdom.

Kom ihig att . . . .

P6 vdr l i l la bi t  pi  jorden kan vi  al la gora det bra for varandra

Le, ant ingen gor du nigon forvirrad,

El ler ocksi  gdr du ndgon glad.

Viga forverkliga dina drommar.

Motgingar ska l l  overvinnas.

Odmlukhet,  generosi tet  och respekt vinner!

Lil lemor Gunnarsson

Insamlingen t i l l  Cancerfonden gav 2935kr denna dag.

Ar du intresserad av min bok si  f inns det exemplar hos Hembygdsfcireningen. Ddr kan du f i  en bok
och du fdr gdrna ge Cancerfonden ett  bidrag under min insamling.

Insamlingen kan du se pi  www.cancerfonden.se

GA in pi  stod oss och vdl j  insamlingar,  sok p6 Li l lemor Gunnarsson och du kan ge di t t  bidrag.

Du kan ocksd swischa t i l l  9019514 och skr iva BESEGRA 10575

Tack for ditt stod.



Hedemora kommun, kostenheten

Vx0225 - 34000

Vecka 14 ll4 - 514

Mmdag Vasas currygryta, ns

Grtinsakswok med nudlr

Tisdag Pasta med sAs Pomodor

Kriimig potatis- och pujoldkssoppa

Onsdag Kebabgryta, Potatls

Kebabkryddad vegogryta' Potatrs

Torsdag Ug6tekt fiskfile, ortses, potatis

Blodpudding, lingonsYlt

Fredag Vam Pmtasallad, dressing

MajssoPPa

Vecka 15 814 - l2/4

Mmdag Kassler, Potatisgmt,ing

Tisdag

Onsdag

Broccolimedaljong, potatisgratang

Kycklingsoppa med sting

Potatisbulla, lingonsylt

Chili con cmre, ris

Bulgur med la, limedresstng

Torsdag Kyckling- och gr6nsaksfras' Psta

Plnt i Pm4 rddbetor

Fredag Fisk Balaton. Potatis

Het kdttf;irssoppa, mjukt brdd

* Vecka 17 2214-26/4

Mmdag l,edig vcka

1 Vecka 18

Mmdag

Tisdag

29t4 - 3ls
Ugnsstekt falukoru, potatismos

Lanuggets, potatlsmos

Fiirsbiff, stekt ltlk, sis, Potatis

Broccolimedaljong, potatts

l:a maj

Ledig dag

Fiskgratiing med dill, potatis

Ratatouille med bonor, Potatrs

Kdttf;irssas, spagetti

Veggiesas, spagetti

6t5 - r0l5
Blodpudding, lingonsYlt

Potatisbullil, lingonsylt

Ungstekt fi sk, remouladsas, Potatis

Broccolipaj

Het k6ttflirssoppa, mjukt brtrd

Couscouspytt

Kow Shogmofi ris

Raggnunk, lingonsYlt

Lasagne

Majssoppa

RMINEN 2019

3 Vecka 20 l3l1 - l7l5

Mmdag Studicdag

l,edig dag

Tisdag Marineradkyckling, yoghurtses,potatis

@ Marinerad quomfile, yoghurtses' potatis

Onsdag

Den har ratten lagar vi frin grunden

3t6 - 716

K6sler, potatisgatiing &
Broccolimedaljong, potatisgratiing

Kycklingsoppa med sting

Potatisbullar, lingonsYlt

Lu, kall drtsAs, potatis

Nationaldagcn

Ledig dag

V

P^,\SKLOV 6 Vecka 23

Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
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ffi zYeckal9
Mmdag

Tisdag

&
Onsdag

&
Torsdag

Torsdag

Fredag

,r Vecka 21

Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

s Yecka22
Mindag

Tisdag 
.

Onsdag

Skinkses, pasta

Gronsakssis, pmta

Ktlttbullu, ses, potatis

Vegobullar, sas, potatis

Tacofi skgatiing, potahs

Risgrynsgrot

2015 - 24/5

Vamkotr, potatismos

Grdnsaksnuggets, Potahsmos

Ktikets val

Kdkets val

Gulasoh, ris, vitloksyoghttrt

Hitgsbosoppa

t-axpmett, drtkryddad filsis, potatis

Pastagratiing med tomater&oregmo

Kiittf iirssis, spagetti

Veggiesis, spagetti

2715 -3Us

Vasas currygryta, ris

Grtinsakswok med nudlar

Pasta med sis Pomodor

KrAmig potatis- och purjol<ikssoppa

Kebabgryt4 potahs

Kebabkryddad vegogr)'ta, Potatis

'"" 

'***'o.4tl^'@r

F{AIeUspusdstr

En bra mdltid tir inte bara det som ligger
pd tallriken. Vi har ett gemensamt qnsvar

och Du cir en viktig del i Pusslet!

Vecka 16

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Torskpmett, ortkryddad filsis, potahs

Blodpudding lingonsylt

Litet piskbord

Risgrynsgritt

Pasta med lusis (
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@effi
Tarje dag senteras

s afh^ds 6uffd, smiirg ds o c fr'
rnjiiffi./vatten

JvI e d r es erv ation fitr ett. rintrring ar

Hemsida: www.hedemora.se/barn och utbi ldning/mat och melt ider

Triffi,ommen !!!



GARPEN BERGS GYM NASTI KKLU BB
vi vill borja med ott tacko ailo for den hcir terminen och 6nsko
valkommen dter i htist.

Fiilj med pi yoga den 5 maj vid
Kraftk5llan i Bondarvet kl t7:30.
Vi bjuder pii n6gon form av fortdring
efterdt. Forst t i l l  kvarn, anmdtan t i l l
Annika Ruth 073-7944514.

Htistens tr6 ningsti I lfd llen bl ir enligt nedan
Du som dr ny dr vdlkommen att prova nigon av vira aktiviteter kostnadsfri t t  hela terminen.

Stavging
Mindagar kl. 09:30-10:30.
Vi traskar pA Sret runt utan sommaruppeh6ll.
Ta med stavarna och fol j  med pA en vdndalVi96r ca 3-4 km med start iGarpenberg el ler
Persbo. Ring Inga-Stina tel. Z2O IO for info.

Medelgympa
Onsdagar kl.  19:00 i gymnastiksalen.
Vi kor igSng vecka 37, den 12 september.
Ledare iir Laila tel.220 4O

Vattengympa
Aterkommer med detal jer kring denna aktivitet.
Vid funderingar, hSll koll p6 facebook (gruppen Gorpenbergs gympaklubb) eller prata med
Annika Ruth.
Kostnad dr ordinarie medlemsavgift samt 200 kr i  badavgift .

VATKOMNA!

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp till 79 dr 71lkr/termin
Vuxno 300kr/termin
Vatte n gy m pa 200kr/te rmi n
Ba n kgi ron u m me r: 4 1 2-79 24
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Aldre sdgner f r in Garpenberg

Sdgner dr en spdnnande del av vSrt kulturarv. Forr
handlade de ofta om moten med trol l ,  skogsriet
el ler andra dldre vdsen, och de spreds fr i imst
munt l ig t .  ldag kan de handla om hel t  andra saker
och moderna vdsen som t.ex. rymdvarelser. Si ig-
nerna sprids idag i iven via t idningar, tv och sociala
medier. Ti l l  ski l lnad mot sagor 5r det meningen att
vi ska tro pi en siigen och de forsoker ofta forklara
nigot, som namnet pi en plats el ler orsaken t i l l  en
v iss hdndelse.  Nedan f inns n6gra exempel  p i  S ldre
sdgner frAn vir bygd.

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

Skatten pd Gruvsjons botten
En mycket r ik man i Garpenberg hade for n6gon ogiirning bl i fvit  domd att mista l i fvet, hvar-
for han miste f ly. For att ingen skulle f i  gagn af hans myckna skatter af guld och si l fver sam-
lade han dem i en bit,  som nedsdnktes i  Grufsjon mellan Prdstholmen och Gruflandet. En
kedja ledde fr6n nigon hemlig plats vid det senare sti i l let ut t i l l  biten. Ett par personer hade
funnit denna ledtred el ler ledkedja och med dennas hjdlp i i fven platsen, hvar biten 169. De
forsokte ocksi att taga upp den, hvi lket, for att lyckas, m6ste ske under absolut tystnad. Ndr
de hade f6tt upp biten t i l l  vattenytan och sAgo al la de bldnkande skatterna, kom den ena att
ofr ivi l l igt kasta en bl ick 6t stranden. Ddr gick en hona och drog ett stort halmlass. Vid denna
ovanliga syn kunde han icke t iga, hvi lket ingen mi undra ofver. Men som han oppnade mun-
nen och skrek t i l l  sjonk biten, och sedan voro bide den samt honan och halmlasset for-
svunna. En av egarna t i l l  Garpenbergs bruk skall  hafva genom dykare sokt reda p6, hvar b6-
ten med skatten l5g nedsdnkt. Efter stort arbete lyckades man fA upp den t i l l  vattenytan,
men di l5g en stor svart hund ofvanpA alla dyrbarheterna, hvi lket si forskrdckte al la de ndr-
varande, att de slSppte al l tsammans och fortast mojl igt begifvo sig ddrifr6n. Sedan dess har
skatten fitt vara ifred. (Ur Oliver Haglunds bok Garpenbergs socken i Dalarne frdn 1914\.

B rudh i i l l a rna
En annan sdgen berdttar om en brud som ska ha forsvunnit ndr hon t i l lsammans med sin
brudgum passerade Brudhii l larna, som l igger pi skogen mellan Rutbosjon och Lissjon. Bru-
den ska sen ha setts spoka p6 platsen. (lJr Sam Rdnnegdrds bok Hedemora Bergslag Garpen-
bergs socken frdn 7957 och Riksantikvariotets webbtjiinst Fornsok.).



Den fOrsvun na s i lvergruvan
Aven Vilhelm Johanssons bok Frdn Siidro Dolarnes Finnbygd utgiven 1933 inneh6ller flera
dldre sdgner fr in bygden. En av dem handlar om den forsvunna si lvergruvan, som ska ha bl i-
vit  gomd under stockar, jord och mossa nigon ging pi L400-.el ler 1500-talet, ndr danskar
nirmade sig bygden. Under arbetet med att gomma gruvan ska malmsmdltningen ha glomts
av si pass att hyttan som det stdr "skar" sig och si lvret f lot ut i  den ndrl iggande sjon Hum-
melbo Dammsjo. Gruvan har ddrefter inte gitt  att i terf inna, utan sdgs ha bl ivit  overtagen av
Bergsriet. De g6nger nSgon trott sig ha funnit platsen har Bergsriet pi ol ika sdtt stal l t  t i l l  s6
at t  personerna in te kunnat  h i t ta  t i l lbaka.

Har ni hort nigra andra sdgner, b6de
dldre och nyare, tar jag gdrna del av dem.
Likasi t ips pi andra som skrivit  ner si ig-
ner fr6n bygden. Det vore rol igt att doku-
mentera och spara dem i hembygdsfor-
eningens arkiv.

Vil l  ni ldsa mer om sdgner f inns mycket
att ta del av pi webbsidan sprakochfolk-
minnen.se.

Anja Hedqvist, hem bygdsforeni ngens
dokumentat ionsgrupp

a nja.hedqvist@gmai l .com
073-8L0 ss 10

Algtluren Skutt och prinsessan Tuvstorr (samt ett skogs-
rd) av John Eouer 7973. (Wikimedia Commons)

Ett tack!

jag vi l l  i iven passa pd att tacka al la deltagare i  hembygdsforeningens dokumentationsgrupp
(Goran Granstrom, Sivert Bloom, Doris Ruth, Krister Lind och Runar Tommila) for ert arbete
och for att ni si glatt och tSlmodigt delar med er av det ni kan om bygden!



Kdra ldsarel

Jag trodde att vi nu med raska steg gir mot vir och sommar men di kom vintern til lbaka med bide

kyla och snd niir vi just bdrjat hora fdgelsing och vdntat pi den forsta tussilagon i den snofria sliinten

mot soder.  Ja det har vi  upplevt f i i r r  och det ldr hdnda igen.

Skommarbovdgen har i flera veckor varit som en knagglig rodelbana. Promenader fAr vdnta och di

blir det rett mycket W-tittande. Reklamavbrotten dr olidliga. Sdrskilt spelreklamen fir mig att

fundera. Vira myndigheter har lagstiftat om att alkoholreklamen miste foljas av en varningstext med

innehi l l  om alkoholens far l ighet.  Samma gdl ler ju tobaksreklamen. Sddan reklam ser man mest i

t idningarna. Men de kommersiel la TV-kanalerna civerskci l js av reklam for spelbolag, den ena mer

aggressiv 5n den andre, och alla lockar med gratis spel om man bara sdtter in 100 kr och vinsten

betalas ut inom 5 minuter!  Vinstenl! l? En lag om att  v id var je vinstchans ocksi  ange hur stor

chansen 5r att verkligen vinna skulle kunna fi en och annan att tveka infor att satsa sina surt

forvdrvade slantar.

Har i  v inter dgnat mig i t  en del stddning och urplockning av gdmda kartonger.  En del glomda minnen

kommer d6 fram. Jag hittade min dagbok frin 1960. Jag tiinker att det kan vara intressant att fi en
glimt av l6get for 59 6r sedan. Jag hade f6tt ett American Field Service- stipendium pd ett 6rs vistelse i

USA med high-school och boende i  en famil j .  Ca 1000 st ipendiater fr in hela Europa var samlade p5

fartyget MS Seven Seas som avgick fr6n Rotterdam, Holland.

-71 augusti 1960 Jog har dkt tdg frdn Hedemoro, genom Donmork, Tysklond och 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. Engelska konolen iir dock olldeles lugn. Jag kon knoppt fatto att jag iir
pd viig tillAmerika.

12 oug. Jag hor sovit underbort i nott men jag tir tindd trdtt. Sjdluften suger fdrstds. Just nu ligger vi
pd redden utonf1r Southompton. Mdnga stora bdtor bredvid och en mossq segelbdtar, motorbdtor
och fiskmdsor 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 vano fdre 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 ocksd nogo 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 ocksd lite illa, men jag fdrsdker ott iito regelbundet. tdog
sdg vi delfiner hoppa omkring bdten. De verkor inte 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 olldeles f6r tidigt. Vi hor jozz-konserter, kdrsdng
folkvisor och folkdons, sd nog har vi fdrstrdelse alltid.--Vad kommer jag att minnos ov denno resa? Ar
det det stdtligo vito skeppet som som obevekligen pl6jer igenom detto vattenuniversum, eller det
grdno vottnet som piskos till vito saltkristaller och som sedon flyger som torrt domm och som sedan
kryper in )verollt?

Skommarbo den 8 mars 2019 Birgi t ta Bloom



Sivert Blooms minnen frin sin flygartid. Denna 96ng en morkerflygning frin den 15/11 1965.

Andra divisionen pi Fl5Soderhamn, hade samlats for morkerflyghing.. Vi hade ordergivning kl 18,

och skul le 6va bombfdl lning p6 Hornslandets skjutmdl.  Det var en gnistrande klar och kal l  kvdl l .  19

minusgrader.  Vi  tog pi  oss isolerdrdkterna och rejdl t  med varma plagg under.  "  Man vet ju aldr ig om

man miste ge t i l l fots hem ",  skimtade man. Vistartade i fyrgrupp kl  19, och f l6g mot Ago fyr,  som

ligger ca 40 km nordost om Soderhamn. Det var becksvart ute 6ver Bottenhavet. Nigon bitlanterna

syntes, och stjdrnhimlen. Vigick pi 500 m hojd och fart ca 700 km/t. Vi delade upp oss i rotar (2

flygplan) vid A96, och okade farten fcir anfall ti l l 850-900 km/t. FrSn 496 fur til l m6let pi Hornslandet

dr det ca L5 km ungefdr en minuts f lygning. Upptagning t i l l  2000 meter och dykanfal l  .

Vi hade fyra ovningsbomber pi vira Lansenplan, och vi fdllde en i taget. Det blev alltsi fyra varv runt

Agon och til lbaka mot Hornslandet. Bomberna avgav en r<ikpuff som syntes svagt i miirkret, och efter

varje anfall kollade man hur man triiffat .Jag flog som rotetvda til l divisionschefen Helge, och min

skolkamrat fr6n realskolan Uffe Dahlmann rotetv6a til l vdr stdllforetrddande chef Lasse. Uffe och jag

flog utan navigatorer. Vi anmdlde rutinmdssigt pd radion fore varje anfall, och passade pd att ge

varann gliringar angiende trdffresultatet.

Infdr f jdrde anfal let  f r igade min rotechef pd radion om den andra roten anfal l i t .  Vi  hade inte h6rt
dem kontakta mSlet denna gdng. Det hdnde att  man glomde anmdla anfal l  ib land. Det kom inget svar
frdn Lasse. Mi lchefen p5 Hornslandet anropade, men f ick inget svar han hel ler.  Kunde dom ha

avbrut i t  och f lugi t  t i l lbaka t i l l  F15 utan att  sdga ndt? Nej F15 hade inte hort  av dem. Skul le bida
flygplanen fitt fel p6 radion ? Divisionschefen och jag fl<ig hem och landade. Den andra roten hrirdes

inte av.

Nigot miste ha hdnt, och haverilarmet gick. Ett flygplan siindes ut til l omr6det vid Agon for att
spana. En del fiskeb6tar syntes, det var allt. Plotsligt skot en nodraket upp frin havet I Ddr 169 alltsd
en gummiflotte med en man bland isflaken! Det visade sig att raketen hade uppfattats av
besettningen pi en fiskeb6t fr6n Skdrs6, och inom en halvtimme hade de plockat upp bdde Lasse och
hans navigator. Av Uffe Dahlmann fanns ddremot inga spdr. Lasse var helt oskadd men navigatdren
hade slagi ts medvetsl i rs,  och aldr ig kommit upp i  l ivbi ten. Fal lskdrmen hade ut losts automatiskt.
Fiskarna hade sett  hans fal lskdrm f lyta p6 havet.  Han kordes i  ambulans t i l l  Gdvle lasarett ,  han var
kraftigt nerkyld, och hade skadat ryggen.

56 vad hade hdnt ? Lasse berdttade att det bara small, och flygplanet borjade rotera som en
propel ler.  Han hade skr ik i t  "hoppa f t j r fan!" t i l ls in navigator,  och skjut i t  ut  s ig.  Det var ju klart  at t  det
var friga om en kollision. Av Uffes flygplan fanns inga spdr. Vi flygspanade resten av kvSllen, och flera
dagar efterdt utan resultat. Si smdningom kunde marinens rdddningsfartyg, Belos, lokalisera bida
flygplansvraken i havet. Uffe satt kvar i sitt flygplan. Nu kunde man se att han rammat sin rotechef
bakifrin med hdg fart. Det l6ter ju mdrkligt, men viforstod vad som hdnt. Han hade efter anfall
hamnat nigra hundra meter efter rotechefen, och skulle jaga ikapp honom. lnget konstigt med det.
Det hdnde ndstan varje gAng. Det knepiga dr att beddma avstdndet til l akterlanternan pA flygplanet
framfdr.  Det dr i  pr incip omdj l igt  at t  se hur lSngt bort  en punktformig l juskdl la 5r.  Det hade hi int  mer
5n en ging att man trott sig komma ikapp "lagom" fort, och pldtsligt svischat fdrbi. Det 96llde att for
sdkerhets skull "sikta lite vid sidan om". Varfor Uffe missade denna ging fir vi aldrig veta. Han blev
25 6r  gammal .

Denna tragiska hdndelse forde i  al la fal l  med sig att  ledl jus monterades pi  bakkanten av Lansens
vingar, nigot som vi hade efterlyst ldnge.



Frin Hummelbo til l USA och til lbaka, via Avesta

Tdnk hur l ivet utvecklar sig.  Jag var fddd p6

Backikersgirden i  Hummelbo, men jag vdxte

inte upp diir. Min mamma flyttade til l Avesta
med mig ndr jag var l i ten. Som tur var s6
kunde jag dndi spendera mycket t id hemma
hos far bide sommar och vinter.  Jag dlskade
korna och ndr jag fick gi och hiimta dem p6

eftermiddagarna, di var min lycka total. Ja
forutom di jag fick sitta bredvid far i traktorn.
Mina minnen ddri f r6n dr minga och
underbara. Ndr jag nyl igen blev pimind av
Barbro Jansson om hur hennes pappa Harry
Karlsson sjong och visslade Maria Marushka
for mig ndr jag var l i ten, s6 var det som om jag

hdrde honom igen. Och niir jag den sjdtte
januari  i  6r var med pi  ju lgransplundringen i
Ingelsbo for forsta gingen sedan barnsben,
kom ytter l igare hdrl iga minnen t i l lbaka. Det
var lustigt att singer jag inte sjungit pi

ndrmare 40 6r satt ddr nigonstans i mitt
bakhuvud. Kvdllen var extra trevlig eftersom
min son Johan var med. Han dr fodd och
uppvuxen i "Amerika". Jag har ro i hjdrtat av
att Sven om han och far hade lite
sprdkfdrbr istningar sd kdnde han al l t id en
ndrhet t i l l  s in morfar.

An i  dag kdnner jag mig mer hemma i
Hummelboskogarna dn jag gor n6gon
annanstans. Mer hemma dn ddr jag bodde

Min far Back6kers
Johan Johansson
och jag p6 Uvberget
1987 med utsikt civer
Back6kers och Hummelbo

strax utanfor Atlanta, Georgia i 22 6r. Det dr

nigot som sitter i hjiirtat, n6got som inte kan

beskrivas. El ler kanske min gammelfarfar

Back6kers Erik hade orden d6 han skrev om

de som s6lde sin mark fdr r inga penning och

han fr igade var foster landskdrleken fanns

n6gonstans, den som sitter i hjdrtat. Den som

aldr ig forsvinner hur l6ngt bort  man dn

bef inner sig.  Den kdrleken som al l t id kal lar en

hem. Jag anl i inde t i l l  USA som au pair  22

oktober 1985. Den f jdrde maj 2018 landade
jag pi  Ar landa med en enkel bi l jet t . . .  Hdsten
2017 pratade jag med min son for at t  hora hur

han kdnde om jag skul le f lyt ta hem. Han

tdnkte en stund, sedan sa han att han inte
hade nigra invdndningar och att  jag borde ta

steget att flytta til lbaka. Sverige dr ju hans
andra hem, och Sven han kdnner sig hemma
hdr inklusive i  Hummelboskogarna.

Si nu i r  jag hdr,  och f6rsoker hinna i fat t .  Jag
sldktforskar, pratar och f5r kontakt med
sl ikt ingar och andra ndra och kdra. Jag ldr mig
histor ia och om platser och mdnniskor.  lb land
kdnns det som om mina 5r i  USA var en drom.
Men sedan dr det ndgot jag inte vet hur det
fungerar, enkla saker som att gi pi

betaltoalett eller knappa in en kod p6
telefonen. El ler ndr bekanta pratar om
svenska kdndisar el ler andra saker man borde



ha kunskap om, och jag inte begriper

nSgonting! D6 mdrker jag att  jag har en stor

Sverigelucka.. .  som istdl let  dr ful l t  av mit t  l iv i

USA. Det l ivet tog mig p6 en rundresa som jag

fortfara nde bearbetar.

Jag landade p6 flygplatsen LAX i Los Angeles

22 oktober, 1985. Det forsta som slog mig var

lukten - av smog ldrde jag mig senare. Jag

minns hur vi Skte pi motorvdgen til l

Hunt ington Beach, Orange County. Och
palmerna, fdrsta gSngen jag sig palmer. Ndr

vi  kom fram t i l l famil jens hem och gick in

fr igade mannen om det var storre dn jag var

van vid. Jag sa att  kanske l i te grann, men inte

si mycket. Han hade fdrvdntat sig att jag

skul le himla mig over hur stort  och vacker det

var. Baksidan var mycket litet, endast cement

med en guldf iskdamm och en stor gunghdst

t i l l  barnen. Bakom staketet s6g jag vad jag

ldrde mig var ol jepumpar. De 169 mel lan

bostadsomridet och Stilla Havet. Jag kunde

cykla t i l l  havet och den l6nga piren. Pi  den

t iden fanns det ett  hamburgerstdl le (The End

Cafe) ldngst ut pA piren dir det serverades

mycket goda hamburgare och stora mycket
goda pommes frites som jag inte var van vid.
Ryktet var att det var grundat av en svensk.
Ndr jag satt  ddr vid havet kdnnde jag fr iheten
av naturen, l i te som man kdnner i  vSra skogar.
Havet var den enda natur l iga naturen, al l t
annat var planerat och planterat landskap.

Mamman i famil jen var mycket noga med
ordning. Bland det fdrsta hon visade mig var
hur man torkar kranen pi  toaletten efter man
anvdnder tvdttstdllet s5 det inte blir fula
vattendroppar. Ndr det var dags att skura
keramikgolvet i  koket och hal len s6 visade hon
hur man anvinder en speciel l  tvdttsvamp som
inte hdl ler s6 mycket vatten. Med den
svampen blev golvet blankt och fint, utan
intorkade vattendroppar. . .  Hon var dukt ig pi
att  ta hand om hemmet och att  laga mat.  En

dag bestdmde vi att jag skulle gora svenska

kottbul lar.  Mamma hade skickat et t  recept

som jag fdl jde t i l l  punkt och pr icka. Men det

blev kottbul lsmos.. .  Jag l i i rde mig senare att

kottfdrsen ir fetare ddr si man behovde inte

t i l lsdtta mj6lk.

Pappan var detektiv vid polisen i Los Angeles.

Aven han var trevlig. Han hade flyglicens och

en dag 6kte han, de tvd sm6 f l ickorna och jag

upp i ett litet sportflygplan. Mamman tyckte

inte om id6n, for hon oroade sig for att nigot

skul le hinda. Men vi  f log ivdg fr in Charl ie

Brown Airport. Det var fantastiskt att se Los

Angeles med omnejd frdn luf ten. Jag hade

aldrig sett en sidan vidstrdckt och stor stad

forut.  lb land var han med och gav r id ndr

tevebolagen skul le f i lma pol isser ier.  Och

ibland kom han hem och pratade om de l i te

fdrnedrande uppgif ter han och hans

arbetskamrater fett deras afro-amerikanska

ldgre anstdllda poliser att g6ra, som att skura
golv. Sedan log han, och det var dags att dta.

PA det stora hela var mina 6 m6nader I
Hunt ington Beach trevl ig.  Rasismen som jag

horde talas hade jag dnnu inte forstStt. Det
var ett nytt koncept som jag inte hade orden
t i l l .  Jag hann med att  se Disney Land, Sea
World iSan Diego, Ti juana Mexiko, och The
Rose Parade pi  nyirsdagen 1986. Jag och en
svensk kompis lyckades iven 6ka vilse p6

Pacific Coast Highway. Den gir utefter kusten
och man behover inte svdnga, si att 6ka vilse
kanske l6ter l i te mdrkl igt .  Men hur man mdter
avstinden, vad som anses som l6ng eller kort



strdcka, stdmde inte med hennes vi i rdfamil j

och vSran uppfattning. Si  v i  6kte n6gra mi l  for

16ngt .  Men t i l l  s lu t  kom v i f ram t i l l vAra t  m6, .

Ti juana, Mexiko

Viren 1986 6kte jag t i l l  Hawai i  med fem andra

svenska au pair  t je jer.  Vi  var al la i  Los Angeles

och f ick ett  bra gruppris pi  v6ran

semesterresa. Ddr trdffade jag min fore detta

man som var i  Kustbevakningen, och efter et t
par  m5nader  var  jag  p i  p la ts .  M in  man var

inte off icerare, s i  bSde loneski l lnaden och

ski l lnaden pi  andra form6ner som bostad var

markant ldgre dn fdr of f icerarna. Forut hade
jag aldr ig r ikt igt  tenkt pe klasski l lnader.  Forst

var vi  inneboende hos ett  annat par med en

son. De bodde i  en l i ten trerummare p6 en av

Oahus minga mil i tdrbaser,  Schoff ield
Barracks. Vi hyrde ett av deras tvi sovrum,
Mannen var ocksi  i  Kustbevakningen, och
frun kom fr in Fi l ip innerna. Jag hade inget

arbetst i l lstSnd si  mina dagar var spenderade
hemma med henne di i r  v i  mest t i t tade pA

gameshows pd tv. Efter att vi gift oss, fick vi
bidrag t i l l  en ldgenhet.  Vi  hade r id men en
l i ten tv ia iWaialua oi  Oahus nordkust.  Denna
sidan av on dr kdnd for surf ing, vackra
mdnniskor och fantast iska vigor -  The North
Shore. Men vi  bodde nigon ki lometer
vdsterut eftersom den vdlkdnda delen var for
dyr for oss. Vi  bodde istdl let  i  en ldgenhet ddr
the locals bodde, dvs samoaner och annan
polynesisk befolkning. Vi  startade virat  l iv
t i l lsammans utan mobler,  men l i te i taget blev
det en sdng, ett litet koksbord etc. Mamma
skickade mina kdksart ik lar f r in Sverige, v i lket
underldt tade.

Innan jag f ick arbetst i l lst ind arbetade jag

svart  med att  stdda vi l lor pi  North Shore. En

del husdgare ddr var visst kdndisar.  Jag

anvdnde ocks6 den hdr t iden att  fdrbereda

mig f6r kontorsjobb. Min svenska E3

utbi ldning fr in gymnasiet var betydelsel6s,

men mina skr ivmaskinst immar var vdrdeful la.

Det 169 ett litet bibliotek mitt i

sockerrorsfii ltet nigon kilometer frSn ddr vi

bodde, si jag kunde g5 dit p6 den rdda vdgen.

Jorden var rdd. Vdgen var oasfal terad. Den

hdr delen var ju mest fdr lokalbefolkningen

och inte tur ister.  Si  ddr satt  jag och tragglade

och ovade p5 en skr ivmaskin fr in 40-talet.

Eftersom tangenterna var s6 svirslagna, s6

hjSlpte det nog med hast igheten ndr jag vi l

fick ta mitt prov pi kontorsjouren.

Utsikt  f r6n ldgenheten i  Waialua, med rod
jord, sockerrorsfdlt, och inte lika nybyggt som

i Honolulu. Pi  andra sidan bergen 169

Waianae. Dit  ekte man inte om man var vi t

och inte kdnde n6gon dir .  Ddr bodde de som

var mest fdrargade over koloniseringen.

Efter jag f6tt mitt arbetstil lstind kunde jag

dnt l igen borja bidra l i te mer t i l l  v i r  ekonomi.
Det var en tv i  t immars bussfdrd t i l l  Honolulu.
Den fdrsta bussen var for lokalbefolkningen

och var gammal och skral t ig.  Den andra
bussen var lite biittre, den som gick over
mit ten av 6n. Den tredje bussen var en f in
stadsbuss. Den andra bussen var ofta ful l  t i l l
bredden, men eftersom jag var vit, var ofta
sdtet bredvid mig tomt. De ville inte sitta
bredvid mig for de trodde att  jag var en main
haol i  -  en vi t  person frSn USA:s fast land.



Jag ldrde mig om detta pi  et t  av mina jobb.

Ingen pratade med mig, jag gjorde bara det
jag skul le.  En dag s5 f ick jag t i l l rdckl igt  sagt t i l l
nigon sd jag fick fram att jag kom fr6n
Sverige. Di blev det ett  hel t  annat l jud i
skdl lan.. .  Hon sa, " jaha, du i i r  inte en main
haol i !"  Kom och dt fodelsedagst ir ta med oss!
Det dr ju ldtt att forsti varfor de dr lite arga pi
al la mi l i terbaser och dess mdnniskor.  Enormt
stora delar av deras o dr hel t  ot i l lgdngl iga
mi l i td romr iden.

Ndr jag kom hem pi kvdl larna satt  of ta
samoanerna ute och gr i l lade. De hade en
sSdan ddr  g r i l l  ddr  man snur rar  en  ku l t ing  over
elden. Pe stranden levde ofta mdnniskor
under en bl6 presenning. Jag tdnkte aldr ig pi
dem som heml6sa, men det kanske de var.
Fr in viran balkong sig jag ibland valar l6ngt
ute vid horisonten.

Efter et t  6r f ick vi  boende p6 mil i tdrbasen mit t
p6 6n. Di var det bara l i te 6ver en t imme med
bussen t i l l  Hono lu lu .  Jag  och min  man bor jade
studera och jag borjade kdnna mig l i te
hemma. Jag ldrde mig hur saker fungerade,
och ins6g att  Hawai i  och Sverige hade mdnga
l iknande vdrderingar.  Deras tdnkande visade
sig l igga ndrmare det jag var van med, dn
n6gon annanstans jag bodde de fol jande 30
5ren. De brydde sig om sina medmiinniskor,
om det kol lekt iva, och har haft  al lmdn
sjukvird for al la dess inv6nare sedan l-974.
Jag var sjukforsdkrad pA grund av att  min man
var i  det mi l i tdra.

Sammanfattningsvis s6 var mina Hawai i6r
b6de f ina och spdnnande. Det som var svirast
var att  det dr en ganska l i ten o, sA et v i lket hel l
man 6n Skte kom man t i l l  havet inom 30
minuter.  Det kal las for rock fever -  kdnslan att
man si t ter fast.  Och vi  hade inte pengar att
f lyga t i l l  grannciarna som m6nga andra gjorde.
Visst skul le det ha var i t  kul ,  men jag kdnnde
mig ganska nojd dnd6. Viren Lggg var det
dags att flytta. Min man ekte i forveg for jag
hade en kort t idsanstdl lning att  s lut fora. Sedan
satte jag mig pd planet t i l l  Mobi le,  Alabama.
Jag s6g fram emot att  bo p6 fast landet d6r al l t

f r6n bensin t i l l  p izza t i l l  mjolk var sA mycket
bi l l igare. OCH, man kunde kora l i ingre dn 30
minuter  ia l la  mo j l iga  r i k tn ingar .
Kustbevakningen betalade for f rakten av vSrat
bohag, och hjdlpte oss dven att hitta en
ldgenhet.  En kompis skjutsade mig t i l l
Honolulus f lygplats,  och jag sa hej di  t i l l  det
kapit let .  Mobi le nesta! Det var d5 som

Backikers Johan f log over At lanten @.

Maria (Johansson) Lee

Glad P isk !



G0rpenber

30 april

6 juni

15 jun i

21 juni

Ju l i

3 augusti

10 augusti

17 augusti

24 augusti

12 oktober

--r, ' -- 'Uft-

Garpenbergs hembygdsfiirenings program 2019

Valborgsmdssofirande. Tal tillvAren pA tunet kl. 20.30 och dairefter
fackeltAg till Smdltarmossen.

Nationaldagsfi rande. Kaffeserveringen oppen.

Besok vid trefaldighetskdllan i Hogtjdrn. Samling vid gammelgArden for
bilfdrd dit. Kontaktperson Sivert Bloom 070-625 89 42.

Midsommarfirande pA gammelg6rden.

Kl. 10: Barnen Aker traktor for blomsterplockning.

Kl. 14: Vi binder kransar ti l l  majstAngen.

Kl. 16: Dans kring majst6ngen och dansuppvisning.

Kaffeserveringen p6 gammelg6rden dr oppen sondagar kl. 13-16.
Smedjan i gAng eller annan aktivitet.

Hemvdndardag med start kl. 12. Program kommer senare.

Mi l tdndning kl .  10.

KolmilkvSll med underh6llning kl. 19.

Surstrommingsfest kl. 14. Foranmiilan Anita Hedqvist 0225-20225 el.
070-545 72 80.

Hostmote i forsamlingshemmet kl. 15.

Besok i gruvkapellet bokas via Anita Hedqvist, 0225-20225 el. 070-545 72 80.

Varmtvdlkomna!



Arsberdttelse (2018) frin Kolmilegruppen.
Arets Kolmila blev n6got annorlunda mot vad som har vari t  standard genom

6ren, men en del har vi  ocksi ldrt  oss av detta och d6 som exempel att  vi  borjar
milkvdl len ca kl  18,30 i  stdl let di  det ju dr l just di  och l i te mindre r isk for att
snubbla i  morkret.

Forberedelserna gick bra och kolveden rdckte och blev over di Sveaskog
skdnkte ett  lass ocks6. Vi reste upp milan som vanl igt,  men kdnde kanske p6 oss
att tiden for tindningen skulle flyttas fram. Vi tog det sdkra for det osdkra och
flyttade fram tdndningen t i l l  31/8 pi grund av den vdldigt torra sommaren samt
de minga skogsbrinderna som forekommit i  hela landet.

Tdndningen gick bra och vi hade forminen att ha en prdst som mycket
foredomligt vSlsignade milan. Milan kunde dopas t i l l  Malena och det kom
m6nga til l tendningen kl 10.00 samt en mycket fin tirta kom til l kaffet som
fanns l i te hdr och ddr samt kokat pd spisen i  kolarkojan.

Milkv5l len t idigarelades pi grund av att  det bl iv i t  morkare, men det visade sig
vara en bra ide t i l l  att  forbdttra sdkerheten. En ny variant av underhi l lning blev
uppskattad och kolbul let i l lverkningen skottes som vanl igt mycket bra. Vi hade
lite kringaktiviteter genom att forevisa hur man kan fi fram trdtjdra genom att
elda under ett  kdrl  med tr i i .

Kolmilevaktningen gick bra och vi  hade gott om personal som hjdlpte t i l l  dygnet
runt. Den 18/9 rev vi Malena och hon gav I42 st sdckar kol vilket var niira ett
rekord. Spontant s6 startade vi  en gissningstdvl ing pi hur minga sdckar som
Malena skul le ge och m6nga nappade pi tdvl ingen och vi  f ick tvi  vinnare som
gissade exakt rdtt.

Avslutningsvis kan vi beritta att vi bland annat har haft besok av Seniorer fr6n
Asgarn och att  Miniorerna som brukl igt ocksi i  6r kommit pi  besok. Ti l l  s ist si
vi l l  v i  inom Kolmilegruppen tacka al la for den hjdlp och det posit iva mottagande
vi verkligen kdnt av di vi strdvar efter att bevara den tradition och det hantverk
som vira forfdder hade som l ivndring p6 sin t id. Kolveden dr klar t i l l  ndsta 6rs
mila och vi onskar alla ett stort " vii l mott ndsta 6r". Ett tips for ldmpliga
utflykter dr att besoka Kolarkojan d6 det finns mojligheter ti l l att gril la och mysa
med tex eldning och kaffekokning i Kolarkojan.

Med Vdnl ig  hd lsn ing f r in  a l la  i  Ko lmi legruppen.



Svenska Kyrkans unga

Lite smitt och gott fran Svenska Kyrkans unga i Garpenberg

Bcirjar faktiskt bli lite trdtt pi snri och kyla nu ... ... liingtar till v6r och grcinska.
Snart si . . . . .

Fcirst pi agendan ar atttaavsked av vir kyrkoherde Pontus Gunnarsson som liimnar oss den
sista april. 31 mars kl. I I har vi avskedsmiissa i Hedemora Kyrka.

Den 7 april kl. 15 i Garpenbers Kyrka har jagfamiljegudstjiinst diir vi viilkomnar alla nyftidda
under 6ret.

Piskdramat i Garpenbergs Kyrka blir tisdagen den 15 april kl.l2.Alla rir viilkomna att
komma och se beriittelsen om Jesus sista tid. Dramat iir speciellt anpassat till barn men vuxna
tir ocksi varmt viilkomna. Skidespelare i viirldsklass.

Nytt for i 6r iir att sommarkollot kommer attvarahela vecka 26.}vemattning frin mandag tilltisdag. Utflykt pA onsdagen. Torsdagen fokus pA fredagens Rockmtissa kl. 1ili kyrtan.

Den2juni iir det 6ter dags ftir arets hdjclpunkt. Cruisinggudstjiinsten kl. I I i Garpenbergs
kyrka.J-ir hiller jag iiven i gudstjtinstetr. vi hat prastbrlJt si det ska bli kul att ta den biten.
Sdren Karelius och Sven Holger Rosenvinge mei Husbandet ftirgyller iiven i ir.

onskar er allaen riktigt glad p6sk med tid ftir eftertanke och gliidje.

Kram fran Bettan, husmor och barnledare i Hedemora, Husby, Garpenbergs ftirsamling.

Jesus sa: LAt barnen komma till mis.
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Glad pdsk alla ldsare!

Aret borjades p6 trettondagsafton med att ett gdng spelmiin och
dansare fr6n stora delar av Dalarna samlades i bygdeg6rden for
att dansa polskor och umgAs.

Trettondagen var det dags for den traditionella julgrans-
plundringen. Dockteater och ringdanser med engagerade

deltagare, stora som sm6, inledde eftermiddagen. Ddrefter fikastund, lotteridragning
och fiskdamm for dom smA. Efter ytterligare nAgra danser dok tomten upp,
uppskattad forstAs!

Eftermiddagen avslutades med plundring av den st6tl iga granen, som sedan bars ut i
snon ti l l  munter sdng.

Sondag 17 mars holls Arsmote. Susanne Sjostrom omvaldes som ordforande.

Nu till kommande aktiviteter:

Valborgsmdssoafton tisdag 30 april firar vi vid elden i Ingelsbo kl 19.30.
Traute och Gunnar,0225-230 23, vill gdrna att man forbestiiller korv till grillning.
Den stora brasan tdnds kl 21.30.

Tisdag 11 iuni sdnder vi pA storbild matchen Chile - Sverige frAn Damfotbolls-VM i
Ryssland. Matchen startar kl 18.00, men kom garna tidigare, sA har vi knytkalas
forst. Grillar finns.

Midsommardagen, 22 iuni kl 16:00 blir det majstAngsresning med sAng, dans och
lekar samt givetvis kaffeservering. Ta giirna med blommor till stAngen.

Mer om hostens program kommer i midsommarnumret av Garpenbergs-bladet.

Om du vil l  veta mer, ring gdrna Gunnel Waern6r
073-045 71 93.

Ha en skon v6r och hjdrtligt viilkommen till v6ra
aktiviteter!

Hemsida : www. bvqdeqardarna.se/in gelsboi

e-post: inqelsbo.bvodeqard@qmail.com
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