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Inledning
Nu hoppasvi viil alla att den riktiga sommareniir pi viig med bide sol och regn i lagom
miingd. De flesta ffiglar tror i alla fall pi sommaren,vAratalgoxar i holken matar sina ungar
fttr fullt. Fcirr aret hadejag turen att fb se niir de tvA sistaungamafl6g ur holken och den sista
landadepi v&r komposttunnanirgraminuter innan den orkadeflyga vidare ned i skogen.
Hiirom kviillen niir vi var ute efter en skogsviigkom vi ikapp ett Kanadagflsparmed fem sm6
ulltussar. De skulle tydligen viigen fram de ocksi si ftiriildrarna de promeneradei god takt
framftir bilen och de smi sprangallt vad de formidde i ca 300 meter innan mammanvisste
var den lilla skogssjdnfanns och hon tog stigen ned till den och alla ungarnatultade snabbt
efter och pappagis kollade att alla var med innan han iiven tog stigen ned till sjcin,en trevlig
upplevelseav naturen.
Den stora hiindelsenhiir i Garpenbergvar ftillningen av gruvlavenmer om det av experter.
Det iir trevligt med Maria Johansson-Lees
ber?ittelserfr6n sitt liv borta i Amerika med olika
hiindelser som vi hiir hemma knappastkan tiinka oss.
Den senastestora hiindelsenhar pi byn var Cruisinggudstjiinsteni gir. Som vanligt var
kyrkan fullsatt och det var ett mycket, mycket trevligt program, diir Bettan Hedlund hrill i alla
tridar pi ett jiittebra och trevligt siitt. Bettan hade modet attbentta om sitt eget liv och mellan
hennestal si var det sing av alla de <ivrigamedverkandemed olika sdnger,ett jiittetrevligt
samspel.ScirenKarelius var den tongivandesom vanligt med sina "gamla godingar" frin
rockmusiken och hadejrittebra hjiilp av Anders Larm och Jan-Olov Jonsson.Det var
jiitteroligt att titta lite pi minga ih<jrareocksi bide unga och gamla hjalpte till att hilla takten
bide med kroppen, hdndernaoch ftitterna. Den mest tongivandevar [ndi Celia Kyllinge som
bide har en jiittebra rdst samtjiitteminga "viiltimade" sdngermed verklig inlevelse hon ocks6.
Det var jiittetrevlig med de tvi psalmernaocksi som m6ngakunde sjungamed i och som
vanligt sAiir inte hur man sjungerutan att man sjungersom iir si trevligt.
Hoppas att du orkar hAlla iging dennaCruisinggudstjdnsti minga iir framit Bettan, det iir
6retsh<ijdpunktftir minga av oss Garpenbergsborhiir hemmai vir trevliga kyrka.
Niir Roger tittade i en byri efter min far hittade han bide noter och text till den gamla valsen
Gruvsj<insvigor, text Ruth Bjcim och musik Gunnar Eriksson.Troligen har den en ging i
tiden varit med i nigon av de revyer som singkdren hadepi 30-40 talet. Ar det nigon som har
musik och text till nigon av de revyernasi vore det trevligt. Ruth Bjdrn var troligen
ftirestindare ft)r postkontoreti Dala-Finnhyttanoch GunnarErikssonvar kyrkvaktmiistareoch
brandchef ftir brandkiren i Dala-Firmhyttan.
Niista nummer av Garpenbergsbladethoppasjag att kan komma ut till alla i slutet av
septemberoch di behdverjag fi in allas manusden 1 septembers6 det inte blir ftir jriktigt att
sammanstdllaallas material, lorhoppningsvis si iir det minga som vill skriva i n[sta nummer
Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
Mailadress: barbrojansson@bredband.net
Eller min postlida pi Backgirdsviigen10

Det 6r juni och viren glideriiver i sommar.
Vilkenhistoriskdagdet blev i Garpenbergden 1,5maj nir vi fdlldeden gamla
gruvlavenvid sodraindustriomridet.Detvar di ndstanexakt5 6r sedan,april2OI4,
som produktionenupphordei gamlaanrikningsverket
i och med att vi tog vira nya
pd andrasidanFinnhytteDammsjcin
anliiggningar
i drift.
D6 hade lavensom borjadebyggassommaren1951och togs i drift 1953stfitt i 66 6r.
Enansenlig
tid som den varitett landmdrkei Garpenberg.
Enlandmdrke
som
forknippatsmed olika kdnslorfdr olikapersoner.Att kommahem, att varaframme,
hdrt arbete,glddje,kanskesorg,kdrlekeller mcijligheter.
sjdlvsig jag lavenfcirstagingen i juni 2000 ndrjag fcirstagdngenbesiikte
Garpenberg.
Detvar roligtatt si m6ngadeltogoch deladeden historiska
dagenmed oss.
Gruwerksamheten
och byn harju genom6renutvecklats
tillsammans.
Roligtvar det
ocksi att den dagenfd motafleraav er som bor i Garpenberg
ochta del av era
minnenoch historier.Att lavenvaritforknippadmed mdngaolikakdnslorblevs6
tydligt ndr jag fick mcitadet par som 1966mcittesforstagingen pd arbetetddr on var
spelstyrare.Ochsi fint att kdrlekenleveriin!
Ochndr den gamlalavenftill s6 harviju fAtt en ny lavenoch ett nytt landmdrkesom
har skapatspi nya industriomrdde.
Det dr ocksi en del av tidensgdngoch livscykeln
for en gruva,att lavarbyggsoch fdlls.Vi har fitt upplevabide och.Att den fdlldesdr
en del av v6rt efterbehandlingsarbete
och att ta ansvarfrir miljcin.
Den nya lavendiir vi idagskipparmalm dr 68 meter hcigmot den gamlasp6 74 meter.
I hdjd dr skillnaden
inte sestor.I kapacitetiir skillnaden
destostorre.Ndrden gamla
lavenmed bergsspel
togs i drift 1953var uppfodringshastigheten
pi bergspeletvar 9
m/s. ldagdr det idag17 m/s. 1953tog varjeskip2,5ton. tdag2g ton. Vid starten
1953var man 285 anstdllda,
idag440 st.
P6sammasdttsomgruwerksamheten
och bygdenrunt Garpenberg
utvecklats
tillsammans
underminga 6r hoppasvi f6 fortsattai framtidenunderm6nga6r
framdt.
Med cinskan
om en skonsommar!

Hiilsningar
JennyGotthardsson
Omrddeschef,
BolidenGarpenberg
rdsson
iennv.gottha
@boliden.com
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SLUTETAV ENEPoK- ocH e6R.JeNpA eruruYI
Den 15 maj 2019 revs den sista delen av produktionsanldggningarna
som
dominerat Garpenbergssiluett sedan 50-talet gruvlaven. Fiillningen av laven
lockade iskidare i stora mdngder och gav minga tillfiille att Sterse gamla
bekantskaper.
Infor fdllningen hade Boliden utlyst en teckningstiivling lor skolbamen i
Garpenberg.Barnen skulle rita sina visioner ftir hur det sridra industriomridet
skulle kunna se ut ndr efterbehandlingen dr klar. Vinnaren skulle sedan
tillsammans med Claes Perrault (projektledarehos Boliden) fA trycka pi knappen
fiir att fiilla laven. Totalt kom hela 56 ftirslag in, och vinnarbidraget fick lottas
fram eftersom det var alldeles flor minga fina och fantasifulla bidrag ftir att kunna
viilja en vinnare. Lotten foll pi Jessica Haglund Eriksson i klass 6 i
Garpenbergsskolan.
Under eftermiddagenden 15 maj hade Boliden oppet hus i Folkets hus, ddr
bes<ikarnakunde titta pi en utstdllning som visade hur foretaget arbetar med
efterbehandling.Ett annatpopuliirt inslag var de gamla bilder och fiiremil fran det
gamla verket som fannslor beskidning.Dessutomvisadesalla barnensteckningar
upp. Tillstiillningen blev vdlbes<jktoch ndr Jenny Gotthardssonoch Maria
Lindvall h<jllen presentationi biosalongenvar det mer iin fullsatt.
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Utstiillningen i Folkets hus var vllbesokt

Produktionsanliiggningarnasom 169 pi det sodra industriomridet, i hjtirtat av
Garpenbergssamhiille, tog sin form i borjan av 5O-talet.Anrikningsverket, laven
med tillhorande schakt (det s.k. Linaschaktet),verkstbderna,ftirridet och garaget
byggdes under denna tid av divarande dgare av gruvan, AB Zinkgruvor. De nya
produktionsanliiggningarna togs i drift 1953, och ersatte de det fiirra
anrikningsverket som var lokaliserat ndrmare Odalf;iltet. Bilden nedan visar en
flygbild over omridet frin 1953.

Flygbild river industriomridet 1953
1957 koptes gruvan av Boliden och gruvan har varit i ftiretagetsiigo sedandess.
I anrikningsverket har malmen som uppfodrats fr6n gruvan vidareforiidlats
(anrikats) till mineralkoncentrat.Genomstittningeni verket var vid Bolidens kop
av anliiggningen cirka250 000 ton malm per ir och kunde genom lyckosamma
investeringarunder irens lopp succesivt6kas till 1,4 miljoner ton per 6r.
Ursprungligen uppfodradesmalmen i Linaschaktetoch krossadesi ett krossverk i
krosshuset (placerat i direkt anslutning till laven). Dtirefter maldes malmen i
stflng- och kulkvarnar varefter den finmalda malmen anrikades i
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flotationsprocessen.
Ndr autogenmalninginftirdespi 8O-taletbehovdesinte liingre
malmen krossasi krossverketsom di togs ur drift. Ndr Gruvsjcischaktet
togs i drift
1994upph<irdeuppfodringenav malm via Linaschaktet.
I sambandmed en stcjrreproduktionstikning2014 togs ett nytt anrikningsverk
i
drift lokaliserat pA ett nytt industriomride vais placeriig var bdttre liimpaJutifrin
det geografiskaliiget pi gruvansnyare produkiionro*rad.n. Detta medftirde
att
det gamla anrikningsverketp6 det sordraindustriomridettogs ur drift.
Det s<idraindustriomridet dr sedan 2014 darfor under avetablering,
ddr det ftjrsta
stegetutgtirs av rivningen av anrikningsverket.Rivningen kommer
att mcijliggrira
efterbehandlingpA vissaav y,tornapi industriomridet.
Arbetet med rivningen av anrikningsverketinleddesunder 2014.
Demonteringav
maskinutrustningoch saneringutgjorde de huvudsakligaaktiviteterna
fram till
och med h<isten2018. Ddrefter inleddes entreprenadarbetet
med att riva sjzilva
byggnaderna.Bilderna nedanvisar hur rivningsarbetetfortskridit.

,i

Rivning av malmsilon

Rivning av huvudbyggnaden

Rivningen har utftirts med maskiner i storlekar
mellan 45 till 150 ton. Totalt
uppskattasdet 6tgfl cirka 6000 maskintimmar
och 7000 mantimmar for hela
rivningsentreprenaden.
und.el awecklingen av anrikningsverketBoliden
hittat nya anvdndarefor delar av
maskinutrustningen och byggnadsdelar.
Till .*..p.i
har zinkgruvan kript
kvarn 10, cyklonpaketoch floLtionsappatater,och
Bolidensgruvor i Finland har
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overtagit kompressorer och maskiner till fortjockare, Huset som inrymde
pumpningen av anrikningssanddemonteradesoch sildes for att byggas upp pi en
annanplats.
Den utrustning som inte kunnat iteranvdndas blir istiillet skrot och kommer att
itervinnas lor att si sminingom bli nya produkter. Totalt producerar rivningen
cirka 900 ton armering och 800 ton rivrigt skrot for itervinning. Sett till miingd
utgor dock betong den storsta produkten frin rivningen di byggnaderna har
bestitt av cirka 36 000 ton betong.Betongenkommer att neddelasi mindre bitar
och rensas pi armering. Diirefter kommer den att anvdndas som
konstruktionsmaterialvid byggnationerpn Ryllshyttemagasinet.
Fiillningen av laven utgjorde den sista stora rivningsaktiviteten. Efter flera
m6naders arbete var det till sist bara laven som stod kvar av de gamla
produktionsanliiggningarna.F:illningen av laven forbereddesgenom att 3,5 meter
hoga oppningar sigades upp liingst ner pi vd,ggamapi den norra, sddra och ostra
sidan. Pi den vdstrav:iggen sigades viiggen av. I de ostra hornen borradeshil diir
sprdngkapslarplacerades.Spriingkraftenerholls med de stora mdngder luft som
skapadesav kapslarnandr de detonerade.Detta florsvagadebetongeni hornen och
lavens tyngd gjorde att hornen ddrefter rasade samman varefter hela laven foll
omkull.

Fiillningen av laven
Den 15 maj blev dagen ndr laven majestiitiskt floll till marken och Garpenbergs
samhiille fick en ny siluett. Men det utgjorde ocksi startskottet for
efterbehandlingen av industriomridet. Under det kommande iret kommer en
efterbehandlingsplanatt tas fram lor utvalda delar av industriomridet. I det arbetet
vill Boliden ta in id6er frin de ndrboendeom vad omridet kan anviindas till i
framtiden. Teckningsttivlingen lor barnen var ett fiirsta steg i detta och under
hosten kommer de ndrboendefi en inbjudan till en workshop diir alla som dr
intresseradeiir viilkomna att delta.
4 (4)

Tal till vlren vid GarpenbergsGammelg&rd
Av Lars-Olov Sjcistnim
Det iir nigot konstigt det diir med viren. Det iir sammasak varje Ar. Med uppkniipptajackor
gir vi omkring med leendenpi liipparna.Med uppitviinda *rikt"r, sitter vi pa p-tU,iot u.,
trappor och stubbar ftir att ta emot solensvflrmandestr6lar,tittar upp mot himlen ftjr att se den
ftjrsta flyttfigeln och striicker ut hiindema fiir att r<iravid den ftirsf uppkomnatussilagon.
Det kiinns pltitsligt liittare att komma upp ur siingenom morgnarna,men vi vill iindi stanna
uppe llingre om kviillarna ftir atttavarapAljuset som iintligen bdrjat komma tillbaka efter
vintermcirkret. Som ni hcir dr "upp" ett ord med positiv framtoning. Motsatsentill ',upp,'iir
enligt SvenskaAkademiens ordlista "ner". Kan det vara sA,att vi har tittat ner hela vintern?
Bdjt ner vAra huvuden ftir att sti emot den isandevinden, borrat ner v6ra niisor i halsdukarna
fiir att slippa likna renen Rudolf och tittat ner i backenftir att slippa halka p6 nigon isfliick.
Kan det vara si att vi nu miste titta uppit ftir att undvika nackspan?Ar dei dardr som v6ren
ftiljer pi vinter?
Nej, jag tror inte det. Viren finns ftir att locka fram kiinslor som kiirlek, hoppfullhet och
livsgliidje hos oss.Och den lyckas! Den lyckasmed sin fagels6ng,sinadoftei fran uppvrirmd
jord och med takdropp fran smtiltandesn<i.Den lyckas vacka kingtan
och framtidstro inom
oss. Lit oss leva i nuet! Lyssna,lukta, se och ktinna! Ta ett djupt andetagoch njut. Viren iir
htir, igen!

Garpens
Livs,
Grill& Pizzeria
I(ANA. GTTNPENBERGSBOR
OCH OVRIGA I(UNDER!
Vt rnn UPPDATERATocH BYGGT oM
LITE. NUUEru. FINNS EN TRIVSAM UTESERVERINGOCH EN SNYGGSITE PA

FncEnooK.FoLl oss ocH Gnrn oss
DiiR SA TAN DU AVISERINGAROM
ALIT SPANNANDESOM
HANDER HOS OSS.

Ldnoac 29 ;uNl FrRARvr MED
LIVE-MUSIC AV BYGDENSEGEN
TRUBADUR PETER ENMSSON!

Tacr ocH VATToMMEN!

I H G E L S B OB V G D E G E R D s _
OCHFRsTIDSFOREHI]16
i
enligtprogrammet
DA eldningsforbudet
hdvdesi sista stundfiradesvalborgsmdss
Ingelsbo.SAngersjongs,korv grilladesoch eldentdndes.Allt enligtgod tradition.
Ddrmedvarv6renhdlsad!

Nu till kommandeaktiviteter:
Tisdag 11 juni sdndervi matchenChile- SverigefrAn DamfotbollsVM i RysslandpA storbild.Matchenstartar kl 18.00,men kom giirna
tidigare,sA har vi knytkalasforst.Grillarfinns.
t*

Midsommardagen,22 iuni kl 16.00 blir det majstdngsresning med s6ng, dans och lekar samt givetviskaffeservering.
Ta gdrnamed blommortill stdngen.
Bitutflykt till Hdlsingbo Holme ordnassiindag 7 juli kl 12.00.
Vi samlas p6 holmen eller i Hdlsingbo.Tipspromenadblir det
ocks6.Ta med fikakorg.Grillplatsfinns.

Sommarkvdlli Ingelsbo,fredag19juli, kl 19.00
Hemvdndaren
MariaJohansson
Lee,foddi Hummelbo,
ochBorjeForslund
kAserar.
Musikalisk
inramning.
Fikaservering,
lotter.
Liirdag 21 september,kl 17.00kommerhojdpunkten
for oss speedwaySlskare.
Vi sdnderen VM-deltdvling
p6 vAr stordirektfr6n Cardiff,Storbritannien,
bildsskdrm.
Servering
ochunderhAllning.
Mailinfosenare.Anmdlantill KennethGabrielsson,
tel 072-24059 20.
Du dr viilkommenatt hyra bygdegArden
for n6got festligttillfdlle.Lokalendr
handikappanpassad.
Ddrfinnsporslinfor ca 50 personer,
ett extrastortkylsk6poch
diskmaskin.
GunnarEriksson
dr stugvdrd
.Tel0225-230
23.
Vi hoppaspAen fortsattfin sommarochonskarallavSlkomna
tillv6raaktiviteter!
Om du villvetamer,ringgdrnaGunnelWaerner,
073-045
T1 93.
Hemsida: www.bvodeqardarna.
se/inoelsbo

e-post:inqelsbo.bvqdeqard@qmail.com

VALKOINA till sommorens
cAFeKVriUUen
i WibberboBystugo
"doppo".
Kaffe ochhembqkot
Mdngof inoortister.
Arlottedmedsmokligo
vinster.
Entr6:100kr (inklfiko!)Skolungdom
50 kr, Bornupptill tzSr grotis
26 juni kf 19.00

"ScidroDolornoscountry selective"
bjuderpdharligcountry

3 juli kl 19.00

"Hommoge
till Mristerc" BoboEriksson,
CalleJohonsson,
Erki Sohfin fromfor
texter av Cornelis
Vreeswijk

10 juli kl 19.00

"Dolornos
Toubs<illskop"
medvisori
Toubes
ondo,soloochollsdng.
DonsovRegion
Dolornos
ochDolokrofts
stipendiotDoniello
Eriksson.

17 juli kl 19.00

"Folkmusikduon
Ellinoroch Leonor"pd
fiof ochfemstrcingod
cellospeforde
musikfrdn olikoplotserochtidsepoker.
Efter progrommet
inbjudsspelmcin
till
"f rispel"vid dommen,
inomhus
vid regn

24 iuli kl 19.00

"MikoelJonsson"kcindfrdn Hedemoros
iv,sjungereverg?eens,
musikf
visoroch
popfor ochmedpubliken.

31 juli kl 19.00

"Cohen,Dylonoch det hemligokjuset"
Gunnel
Nornholm
ochChristerLyssorides
sdng,diktlcisning
ochgitorr.Ldtorov
LeonordCohen
ochBobDyfon,
dikterov
UrbonAndreosson
och Cohen.

Swishbetolningdock lcigst50. -

Kiira liisare
med bdrjan redan i april, och
Sommarenkom plcitsligt,ja kanskei flera omg6Lngar,
vem vet om det i skrivande stund ens iir siikert. Jas viintar med utsiittnine av kiinsliea
blommor tills jiirnnatterna har varit.
I 6r ftirbereder vi ftlr en lika torr och varm sommar som i fiol. Det innebiir att varje
droppe regn frin vira tak ska samlasupp i diversetunnor och kar. Ja, det var inte
riktigt sant ftir si minga rymliga klirl iiger vi inte. Men vi har rullat in det upp-och
nedviindabadkaretur beteshagenoch hoppasvi ska fi det fyllt medelsten l6ng gul
slang som <iverftirriverskottetfrin tunnan vid husknuten,varefter den flyttas vidare
till niista kar. Detta sker inte med automatik, utan kriiver en personlig insatsi
ftirhoppningsvis ett riktigt strirtregn.Jagttar mig frivilligl att gh ut och flyfta slangen!
I ftirra brevet lat jag er liisarefi en glimt ur min dagbok ftir 59 ir sedan.Skrivningen
blev inte lika noggrannsenareutan mer sammanfattningarmed linga mellanrum.
Sista morgonen efter en 10-dygnssjdresad?irvi fick lov att runda en kraftig storm,
vilket tog ett dygn extra, var vi allts6 pi viig in mot den klassiskaankomsthamnen
Hoboken, N.Y., vtilkiind fiir alla gamla emigranterfrin Europa.
Min viininna Inga och jag bestiimdeatt vi skulle sti p6 dack redankl. 04.00 ftjr att inte
missa Frihetsgudinnan.Inloppet iir olindligt langt med lig kustlinje. Ett svagt ljus
synteslangt, l6ngt bort och efter 2 timmar passeradevi ftirsta fyren. Farten minskades
till hiilften, det ktindessom vi lAtt skulle kunnat gi fortare pi land. Vid 8-tiden bdrjade
l6ga byggnader synasoch en liten rund lotsb6t kom emot oss och farten minskadestill
minsta m6jliga.
Eftersom vi inte sig nigonting av intressebeslutadevi oss ftjr att gi ner och dta en
snabbfrukost. Efter en kvart var vi iter pi daickmed vara kameror beredda.DA hade
vi redan passeratbide Frihetsgudinnanoch Empire StateBuilding! Nigot harmligt
kan man ju tycka. Men det iir nog inte meningen att jag ska fi se Gudinnan ftr jag har
inte sett henne senareheller trots flera besrik i staden.
Sedanpasskontroll och undersdkningarav allavitra lungrdntgenplitar. (Mina togs pA
dispensiireni Borliinge). Trtingsel,kd och viintan.
Vid 1l-tiden var vi klara att "debarkera" ftir att vtlnta pi piren ytterligare en timme pi
bagaget.Varmt fuktigt och smutsigt,en riktig sten<iken.DArpetullundersrikningoch
sen en skraltig busstill AFS-kontoret som lAg intill FN-skrapan.Jagpassadeph attta
en tur igenom den medanjag viintadepi min nya familj ftir det kommandearet. Kl.
14.00mcittejag Mom and Dad Adams med sinabarn Paula,Albert and Debbie.Jag
blev storasysteri familjen och ansesvara det tinnu. Det k?indesspeciellt att faveta att
Mom's ftirsta barn hade sammaftidelseArsomjag , men som dog i pltltslig
spiidbarnsdcid. Nu hade ersiittare anliint. Mom and Dad iir nu borta men jag har mina
amerikanskasyskonkvar och triiffar dem ibland med oregelbundenfrekvens.
Ater till fosterjorden.Sdttldkarnaspirar och har fett s?hskilttillklippta h<jnsn2it
civer
odlingstunnorna,Katten anserndmligen att s&biiddarg<irsi ordning enbart ftr hennes
toalettbestyr.
Nu skajag inte cinskaatt vi far regn i midsommar,(men om, si blir inte jag ledsen)
Skommarbo i varm, torr, pollenrik slut av maj 2019.
Birgitta Bloom

SivertBloomfortsdtterberdttafrin sitt flygarliv.
Det hdr hdndei slutet av ittiotalet. lngvarCarlsson
var statsminister,
och nu skulledet flygastill en
stor miljokonferens
i Nederldnderna.
Allade storaelefanterna
skulledit, HelmuthKohlochMitterand
och vad de nu hette pd den tiden.Jagfick nojet att planeraoch utforaflygningenfrdn Sverige.Jag
foreslogNATObaseniValkenburg,eftersomden 169ndra Haagoch hadebra sdkerhet.Jaghadevarit
ddr fleraginger tidigareoch vissteatt ddr ridde "lagoch ordning".Detskullevisasigatt allaandra
nationernaocksi valt Valkenburg.
S5min polareSvenochjag startadefr6n Brommapd morgonenmedv6r Metrolinersom vi fraktade
gilladeinte att flyga,specielltinte med den hdrflygplanstypen,
VIPmed pi den tiden.IngvarCarlsson
som var tr6ngoch bullrigmen hyfsatsnabb.
Flygningen
tog vdl ett partimmar,ochvi landadeoch blevguidadeav denvanliga"follow me"bilen.
Vi fick stannaframfor ett hederskompani
med blisorkesteroch stor pompa.Det hdr var vi
p6,
oforberedda fast vi bordevdl ha begripitatt det kundebli nit sint hdr. Detvar baraatt stdngaav
motorernaoch sldppaut Ingvaroch hansfyra medarbetare.
Sengickdet undan!
Ingvarspatseradeframfdr hederskompaniet,
och
"Du gamladu fria" dinade fr6n mdssingsoktetten
frdn ingenstans
dok en svartlimousinupp.Bildorrarslogigen,det skreki bilddcken
och kvarfanns
bara ett par svartastrecki asfaltenoch en ldtt doft av brdntgummi. Ingvarvar borta !
Nu d6k ramppersonalupp och viftademed armarna.Vi mdstestartaoch forsvinnaddrifrin bums,for
Mitterandvar pA ingiendeoch hdr skullespelasMarseljdsen
I Det hdrvar ingetdromldge.Dettog en
halv evighetatt startaen motor pd batteriet,men baraatt "kcipal5get".Vitaxadeivdgpd en motor,
och parkeradevid flygstationenen kilometerbort.
Svenoch jag kundeandasut. Vi gickin pi mdssenochtog en ol. Allt hadeju i allafall fungeratsi hdr
15ngt.Vi lastadeurvSrt bagageoch bestdlldetransporttill hotellet.Dagofficeren
fixadeallt praktiskt.
Nu fdrst ins6gvi att lngvarssdllskaphadesitt bagagekvari flygplanet.Vi lastadeur det ocks6,det
skulleviil komma n6gonoch hdmtadet. Troddevi . Men si blevdet inte, och nu var frigan om vi
kunde6ka till stan innanbagagetvar omhdndertaget?
Timmarnagickoch vi besldtatt kontaktaambassaden.
Vi hadeingenlust att sitta ddr och vakta
bagageheladagen.Vi hademdrktatt en kartonginnehollpdrmarmed hemligstdmpel
p6.
Dagofficerengav osstelefonnumrettill svenskaambassaden
ochjag ringdeupp. Enbarnarost
pi
jag tillengelska: couldlspeak
svaraden6got holldndska.
Di min holldndska
dr lite raspig,overgick
to the ambassador
? Barnetvdxladesprik igen,den hdrgdngentill klingande
skinska.Svenfickta
iiver luren.Som uppvdxti Skrombergai Skine var han som klipptoch skurenfdr uppgiften.De fann
varandradirekt,och barnet,som skullevisasigvaraambassad6rens
sjudrigadotter, fcirklaradeatt
far och mor hade6kt till ett cocktailparty,
och kundehon hjdlpatill med nigot ? Ja,det var ju klart !
Sammaplatssom Ingvarsgdngskulletill fcjrstdsl
Svenforklaradesituationen,och att vi behovdetala med ndgonvuxen.-Det dr barajag och min
storasysterhemma,men hon vet ingenting,forklaradehon. -Vardr ni sa ni ? Svenforklaradeoch
hordehur barnetmumladefor sigsjdlv,tydligenantecknande.Ringmig igenom fem minutersa
hon, men dndradesig, vi sdgertio istdllet.Vi gickin pd mdssenoch tog en ol till. Di vi ringdeupp
forklaradehon att hennesfar var underrdttadoch att hon sdnt"vir chauffor"att hdmta bagaget.Det
tog vdl tjugo minuter,si kom chaufforenoch tog med sig bagagetoch fdrsvann.
Nu hadeju Ingvarborjat undravart grejornatagit vdgen,och fdtt hjdlpmed att skickaen taxi till
flygplatsenfor att hdmta.Men det var brittom, si gickdet att gasapd lite ? Det hdr fick ju

sdkerhetspolisen
redap6,och se det gickd6 allsinte an att en taxiskullehdmtadom hemliga
handlingarna.
Men ingaproblem,derasbl6ljusskullehinnafore med rdge.
jagadesomgalningar
SAmedantaxinoch sdkerhetspolisen
mot Valkenburg,
k6rdeambassadens
chauff<jr6t andra hillet i lugnoch ro med bagageoch pdrmari tryggtforvar.
Det hdr intriiffadeju for sAddr en fyrtio 6r sedan,sd den sjudrigadottern dr viil medelildersidag.
Man undrarvad det blevav henne.Honhadeju utantvekan"allahistar hemma".Man kantdnkasig
att hennesstorasyster
var i toniren ochja, vissteju ingenting! Honhadevdl annatatt tdnkapi si
det var ingenide att pratamed henne.
Vidaresi undrarjag iblandover IngvarCarlsson.
Varforavgickhansom statsminister
si tidigt ? Kan
det ha varit sd att han slutadefor att slippaflygamed VtPflyget?
Met
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Vals
Komponeradav Gunnar Erikeson
Text
Ruth Bjdrn

P& vfuen n$nens silver gLlmmar
gjmrqsr
.rI .vAttndti'fibkal'ns
I sornmarkveiLlens ljurnma vind
Kornknarren hdre fr&n d.ng och Lind
Ur ninnet bilder triid.a fram
f6r 6,gats inre syn ibland
Det skymtar bland bjd,rkars vita stan
och musiken ljuder fr$n land
I den ljusa sonmarkvEill
under' s'tjtirrrb,estrddd hinlapell
GruvsjCI'ns stora v$gon .Q14
emot dess strdnder slA
Och ekogen st&r tyst som mur
medan ffularnas
dri.lL i dur
ekar iblan'd berg oeh :[und
I aftonens stiLLa stund.

D& eka,rrglider'ut
frAn land
svennen styr d,en med Aran i hand
ut tj-1.1 kEisthoLuens lu:miga ci
f6,:r ett mdte med. sin Lil1a mii
Oeh s$r,gen ekot &terger
tilL musiken av gitam och klaver
Och syrean gnlder sin fiol
Det doftar av barr och skogsviol
Naturen har gAtt till
ro
ffularna
stikt sitt bo
och skyrnnlngen fallen pA
niir herror&t de r.o d.e tvA
Alvorna da,rrsen tr&r
Ur tormet hijrs lqyrkkloekan sLA
I luften
rdrs fladder.urs
Stj.lLa Hr v&gens bn:s

Over sjdn htirs fiekm&sens slcri.
stormen rtrrter i. fulLt raseri
oeh pA sjdn stora svallvfuor g&
Vattenfyfd

synes ekan st&

Nu ljuder'

en annan mel-odi

enart

sLtrt iin v&r Lilla

rapsodi

Ty hbsten S,r hEtr med rrrsk oeh die
och v&gen 1 b.ojor lagd av le,
Snart vlntern fd'rhytts utl v&r
niieken pA harpan sS&r.
&ter trcirs v6gors brus
i, rr&nkviiLLen ljuva strs
DEtribor"ta i skogen gbken fJrs,s
i vHlster han hdrdes nyss
Nu ltr sommaren Ater h.4r
Ti.LI Gruvsjdns sval-ka det biin
Dock intet

i vdrLden f$r bestA
vflgorna ej mer"a skvalpa oeh slA
t;r guldet a1Ltid har ein uakt
nEir det gJ:lrunr uti sln prakt
Nu hdrs ur djupet hamnarslag
oeh vattnet sjunker fcir var.je dqg
Ej ruer sig soI och mAne speglar
Och inga bAtar pA vdgorna seglar
Bergakungen hores b:rumma
Gnoclorna i sjdn b,livit
stumma
Grtrvsj6n ej mena finnes tilL
i. vemod sl&r: fAgeln sLn drill
Ddr" &terst&r moras och sten
natt b,elyst av m&nene sken
Gruvsjdns v6gor slutat har
avsked cle fdn alltid

tar"

ffi{

6vunnaTi dgr
looppis,"flntikto Dgggnadsv8rd
-------

oPPst
Jun-'l1ug
[oor-5on10-15
I
S
art
v>,te)IgrnDgr

b6r 10-15
i skarpakurvanvid
Rooarian (timmsrladan)
slottst/fisrrg8rdsn
Skgltfinnsvid infartsn.

VflI"KOMNflI
fldlj oEEgt\rnap8 flacsbookoch Instagram.

+-

orPenberg;
Hembygdsfiireningens
kommandeevenemang
6 juni

Nationaldagsfirande
vid Gammelgardenkl. 13. Kaffeserveringen
oppen.

1 5j u n i

Besokvid trefaldighetskdllan
i Hogtjdrn.Samlingvid GammelgArden
for
bilfdrddit. Kontaktperson
SivertBloom 070-62589 42.

21 junt

pA Gammelg6rden.
Midsommarfirande
Kl. 10: Barnen6ker traktorfor blomsterplockning.
KL 14:Vi binderkransartill majstdngen.
Kl. 16: DanskringmajstAngen
och dansuppvisning.

Juli

Kaffeserveringen
pd GammelgArden
dr oppensondagarkl. 13-16.
Smedjani g6ng ellerannanaktivitet.

3 augusti Hemvdndardagmed start kl. 12. Programkommersenare.
16 augustiMiltdndningkl. 10. (oBS! AndratdatumfrAntidigarepubliceratprogram).
17augustiKolmilkvdllmed underh6llning
kl. 19.
24 augusti surstrommingsfestkl. 14. ForanmiilanAnita Hedqvist022s-2022sel.
070-54572 80.

12 oktoberHostmotei forsamlingshemmet
kl. 15.
Varmt vdlkomna!

Besok i Gruvkapelletbokasvia Anita Hedqvist,0225-20225el. 070-545 72 gO.
Se dven informationpd foreningenssida p6 Facebook.

TT} f,B
Nu 5r det dagsatt planerafor sommarens
triidgdrdsprojekt.Jordfinnsatt hdmtapd
Hojenellerlevereras
hemtill dig.Fin
w
matjordifrSnbetesmark.
W

t

Vi sdljerdvengrus.
Behoverdu hjelpatt fraktabort
fyllnadsmassor
ellertegeltak. Kontakta oss
sdfixarvi det!
Johnny:070-5266L 72

I
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VI UTFORALLT INOM BYGG
Altaner, uteru m, takrenoveri nga6
fiin stermo ntage, badru m, nybyggnationen
Nu iven griivningsarbeten

hr*

tE

www.erikssonsbygg.nur 0225-2(H10

GarpenbergsVdvstuga,liggeri FolketshusGarpenberg.
! Vi trdffasmindagskvdllar,
Dit dr du si vdlkommen
Med starti september
eftersommaruppehillet,
fikarochhartrevligt!
viiverochl5r av varandra,
Ar Duvdvsugen
i sommar,si finnsdet ledigaviivar.
Kontakt:DorisRuthtel: 073-94t9904

Garpenbergsbladet
sommar2019
Frin Hummelbo
till Amerikaochtillbaka- Del2

Viren 1988flyttadevi till Mobile,Alabama.
Jag
jag
pi
minnshur
med spdnning
var nyfiken hur
det skullese ut ddr.Jaghadefonsterplats
och
jag
det forsta sig fr6n flygplansfonstret
ndr vi
ndrmadeossmarkenvar mataffdren
Piggly
Wiggly.Vadjag di inte visstenigontingom var
att jagvid 22 irs Slderskullehamnai ett
fortfarandemycketsegreratsamhdlle.Det kom
sigatt jagjobbademed en kvinnavarsbror,
MichaelDonald,ansessomden sistalynchade
m a n n e ni U S Ai r 1 9 8 1 .K l a n m e d l e m mhaar d e
hdngthonomoch 6ktefast efter mycketom och
men.Fdrstskylldede p6,och fdngsladeett par
ungasvartamdn som de ocksi anklagade
for att
jag
varaknarklangare.
I Mobilefick
dvenen
l6tsasmamma
Vera.Honharstottatmigsedan
jag flyttadefr6n Mobile1994.Hennes
gammelmormor
var en slav.Veraminnstiden
pA50-taletdi svartamdn iblandsldngdes
i
flodenfor att aldrigbli funna.Ochingetgjordes.
Jagkommeraldrigatt gldmmandrjag ochmin
fore detta man bleverbjudnaatt gi med i
klanen(KuKuxKlan).Vi var pi festoch ldrdeoss
att klanenvar storoch starki Mobile.Vi sa nej...
De 6 6reni Mobilegjordemycketfor att forma
jag dr idag.Ochdistansen
den miinniska
mellan
det vardagliga
och vad min hjdrnaforsokte
bearbetasynstydligti det jag skriveroch
tdnker.Jagkaninte berattamin historiautan
dessahopp.

Min d6varande
manhadesagtatt det skullebli
6nnuvarmareochfuktigarei Mobiledn det var
pi Hawaii,menjag troddeinte pi honom.Och
jag fbrstodinte det hdr med luftfuktigheten
forrdnjag forsoktetorka tvdtt ute.Vi hadekopt
ett litet husoch hadeen tvdttlina.Antligen
tdnktejag,lite som hemma.Si jag hdngdetvdtt
Tvdttenhamnadei
en het sommardag.
torktumlaren
den kvdllenfor dentorkadealdrig
p6 grundav den myckethogaluftfuktigheten
(cirka90%).Vi hadebestdlltLeksandskndcke
medpostfr6nen distributori Kansas.
Hdrigen
jag,
pi
nu
kan
vi
ha
kniickebr6d
tenkte
dntligen,
ett brodfat.Men nej,efter en dagvar brodet
mjukt ochfuktigtoch odtbart.Ochbakning,jag
ju eftermammasbullaroch hon hade
ldngtade
skickatreceptet.Men icke,ochjag hadeingen
att friga. Jdstenoch mjoletvar annorlunda,
gjordeatt det
samthettanoch luftfuktigheten
barablevpannkaka.
56jag gavupp.Samtdet
flyttadein smikryp i mjoletefter nigra
minaderfor jag visste inte att man m6steha
mjoletmycketv6l stdngt- helsti en lufttdt burk.
Detvar s6 hett ute s5 ndr min manfdreslogatt
vi skulleika till kustenoch badaldt det
fantastiskt.
Vi boddecirka90 minutersbilvdg
golfen.SAut pA
frin GulfShores
vid Mexikanska
strandenochner i havet...MEN,vattnetvarju
ndstanlikavarm som luften,cirka33 grader
Fr6napriltill oktobervardet for mig
celsius.
olidligthett si tackoch lov for
luftkonditionering!
Nu ndrjag dr tillbakai
Sverigeoch har genomlevtmin forstariktiga
vinterpi 33 5r si fdrstirjag dnnubittre varfor
det vars6jobbigtmed hettan.Minagenerdr
gjordafor virat klimathdr.
S5jag var 22 5r gammaloch komtill ett stdlle
somvisadesigvaramer oliktSverige
dn Hawaii.
P5Hawaiihadebefolkningen
lite mer av de

jag varvanvid.Avenom det
grundvarderingar
var rasskillnader
ddr ocks6si kundejag forsti
det. Detvarju i stortsetten koloniserad
o. Men
hdr,pi det amerikanska
fastlandet,
hdrforstod
jag ingenting.
Sjukv6rd
for allavar inteen
sjdlvklarhet,
och inte hellermdnniskors
lika
plats,
vdrde.Allaskullevetasin
bide
socioekonomiskt
ochenligthudfdrg.
Jag
jag
kommeraldrigatt glommahur
ldrdemigen
del av detta.Jagoch min divarandemanhade
ekt till flodenmed ett par kompisar.
Vi hade
varitute och paddlatochsedanstannade
vi p6
ett stdlleddr man kundebada.Detvar andra
mdnniskor
hdr somekt bil dit. Jagiilskarvattnet
ochvar i ochsimmade.
Jagsimmadeunder
vattnetsomvar mycketgrumligare
iin jag var
vanvid,s6jag s6gingenting.
Ndrjag stSlldemig
upp,stirradeallap6 mig.Jaghadestdlltmigupp
pi - den svartasidan! Dethdr harjag inte
kunnatbearbetaforriinminga 6r senare.De
svartatittadepd mig medf6rfiiran,med blickar
som- stSllintetill det for oss!- Devitatittade
pi mig med- vadgor du! Jaggicktillbakatill
m i n m a no c hm i n av d n n e rm e de n d j u p t
sittandeldrodom.

a

Jagliirdemigocksiefter6tom hur farligtdet
var att paddlai dessamindrefloder.Den
mycketgiftigaormenvattenmockasin
hdnger

ofta i triidenovanforvattnetoch kanramlaner
pAen.Ochsi kandet finnasalligatorer,
fastde
var intesi vanligasi hdrlSngt norrut.
Min far Backikers
Johanfickdndi seen ndr han
p6
var besok.Denl5gsi stillai ndrhetenav ett
husddrvi Skteforbi.Hanvilledit och petapi
denf6r att seom den skullerorasig.Men det
gjordevi inte.Faranmdrktep6 ett parandra
pi 1990vid 80 5rs
sakerocksindr hanhSlsade
6lder.Ndrvi 6kteoverMississippifloden
sa han
att det var nigot hanaldrigtrott att hanskulle
fi gora.Ochndrvi var ute p6 restaurang
sdvar
hanmycketimponerad
overbide serviceoch
det faktumatt om maninte5t upp,si fickman
matenmedsighemi en lida. Detvar rutin.
EfterL0 dagarvar hanredoatt ekahemigen.
pi girdenoch
Hanboddeju fortfarande
saknaden
varstor.Men undersitt besokfick
handventrdffadenfamiljjaghadefitt genom
min foredettamand6 vi 6ktetill den lilla
stadenPellCitypd besok.Efterdet visstehan
pi min sidaAtlanten
att jag hademdnniskor
somvdrnadeom mig,si di kdndesdet brafor
honom.Detskandmnasatt dveneftermin
skilsmdssa
s5fannsde ddrfor mig.Jaghamnade
hosbra mdnniskor.
Ettstorttacktill Kristin,min
yngstadottersomvid 14 6rs
brorJan-Olovs
6lderSktemedoverAtlanten!Enmycketmodig
tjej.
Faroch Kristinfick dventriiffa hon somvi
kalladefor mawmaw,min foredettasfarmor.
Honkomfr6nlSngtuti ingenstans
i vdstraTexas
ochvar en fjdrdedelindian.Honberdttade
en
historiaom hur n6gonhadeblivitbortrovadav
de vita,menjag minnstyvdrringadetaljer
ldngre.Mawmawhadeingentendenstill
rasism.Hon hadevdxt upp vSldigtfattigtoch sa
gr6nsaker
att ndrvi var ute och plockade
sAvar
pi
det ingenskillnad oss,vi varaallalika.Ndr
honvar 13 giftehon sigochde fick6 barn
tillsammans.
I den amerikanska
soderndter
mannigot somkallasbisquits(intekaka)gjord
p6 mjol,smormjolkochfett blandannat.

Hennesvar de bdstanigonsin.Hemligheten
var
nigot som hette lard ett grisfettsom man
koptepi stor burk.Ochsisen med baconoch
- ja
mjolksomman hiillde6verdessabisquits
som ni mdrkersi var de mycketspeciella
och
goda.Ochmawmawvar en helt underbar
kvinna.Min sonJohandr dopt i kyrkandiir hon
gicki alla6r och honvar stoltmed den dagen.
Jaghadefullt upp under6reni Mobile.Pi
Hawaiihadejag borjatstuderafor att kunna
ldsapd universitet.
Jagoverfordeminakurser
frin LeewardCommunityCollegetill The
University
of SouthAlabama.
Sedanborjadejag
lSsasamtidigtsomjagjobbadeheltid.1992fick
jag min fil kandi psykologi.
Min
psykologiprofessor
sa att jag bordefortsdttaatt
studerapi en g6ngf6r jag behovde96 ett par 6r
till for att bli psykolog,men vid det her lagetvar

jag heltslutoch behdvdevilalite.Tvd6r senare
flyttadevi till Marylandunderett par 6r, ochjag
fortsattealdrigminastudier.
Marylandblevett andrumfor mig.Ochdet var
ddrsomjagfickvaramed pi en av
invigningarna
till fotbollsVM 1994i Washington
pi
D.C. RobertF.Kennedy
MemorialStadium.
Vi somhadefolkdrdktblevinbjudnaatt bdrain
den svenska
flagganp6 stadion,si ddr varjag,i
35 gradersvdrme,med Garpenbergs
folkdrdkti
jag
helylle.Men
var stolt,ochgladatt
folkdrdktensom ElsaStr6men ging syddetill
min systerViolafickvaramed.Di tror jag b6de
Violaoch Elsalog ndgonstans
ddruppei himlen.
Maria(Johansson)
Lee
GrattisSverigepi Nationaldagen!
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Garpenbergs
B&8,boende
iett
fitet paradis,mitti byn.
Garpenbergs
Bed ebBreakfasttir ett reratiutnytt tilkkon i udr
Ji)reugarflora.De erbjuderboendef)rtur^tri ochandra bestjhare
i
udr uachra bygd. vi fch en interuju med tigaren, Bjdrn Roxendal.
Hej Bjiirn. Hur linge har ni drivit B&B hEir pi
Kaspersbovigen?
Vi startadepi allvar fiJ,rca2jl sedan.Di kunde vi
inte ana hur mi.nga som letade efter iivernattning i
Garpenberg. Det har gi.tt <iverftirvdntan.
Vad gjorde att ni startade B&B?
Vi har ert stort hus der alla vira g barn vdxt upp, si
vi hade plats civer nu nlr de blivit vuxna. Dessurom
brinner vi for miljir och mdnniskors vdlbefinnande
si
det kindes naturligt att dela med sig av d.enhd.r
underbara platsen. Vi ser bilar fr,in Linea hall i
vdrlden hlr pi vir parkering.
Har ni internationella gister?
Ja, och det Ir vi glada ftir. En del dr turister och
naturdlskare, andra bor hos oss i jobbet. Minga
ir
anlitade av Boliden frirstis. Vi ftr ocksi gdster som
har sldkt och vi.nner i bygden och behOv"er
nigonstans att bo nd.r de hdlsar pi.
De Holllndare som fhllde S<tdralaven hiromdagen
har bott - och bor - hos oss.
Hur minga rum har ni?
Ca l0 rum ir iippna ftir uthyrning l<;pande.
Ni har en stuga att hyra pi tomten ocksi?
Ja, och inte vilken stuga som helst. Den Ir byggd av
expertis pi gamla byggnadssdtt, av jord, 1.r",
,t.r,
koskit och timmer frin egendomen. Fullt
rnodern
och bekvem, med sjoutsikt och vedbastu intill.
Vad skulle du siiga ir det viktigaste ftir
er
framginghittills?
Dels, namrligwis, att det faktiskt finns
etr srorr
tillfiilligt boende i Garpenberg,dels att
vi
|1l*:"
jobbat hirt for att fr n<ijda k.r.,j.r.
Vi
f,".
beryget
'mycker
bra" pi Booking.com och ,ttrahnde,;
fi
Airbnb.

Som ftiretagare och entrepreniir i Garpenberg
tror du pi en framtid ftir vir vackra bygd?
Absolut! Vi har si mycket att erbjuda haiirrr.
minst fcir utlendska gdster som ldngtar efter att
uppleva svensk natur och kultur. Garpenbergs slott,
Gruvsj6ns "beach", nd.rhet till kulturcentrumet i
Stjlrnsund, nyiippnade Engelska parken i Kloster,
Pilgrimsleden, rykelleder, mi.nga fina fiskesjriar osv.
Ldget med direkta kommunikadoner med
Stockholm / Arlanda g<ir det ocksi litt ftir gisrerna
attvd\a Garpenberg.
Hur bokar man boende hos er?
Vi finns pi de stora bookingsidorna:
Booking.com, Expedia.com,Airbnb.se och f<irstis
varr Iokala Visitdalarna.se.
Som Garpenbergsbomed slakt och vinner som kan
behova boende fir du glrna boka direkt hos oss
Di.
tel 0705-142849.

Finns ni pi Facebook?
Ja, numeragcirvi det.
F<iljosspi
"Garpenbergs
BdcB"
och klickaglrna "Gilla"
si frr du aviseringar
nd.rni.got splnnande
hlnder.
Kul ocksi om du vill
delasidanoch skriva
kommentarer.

Vi tacharfir inten.jun!
Vidpennan- EC

ViirdparetBjrirn ochKim Roxendal
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MAS$AGE &
KOPPNING
flan'sl.u ont i kroppen'?
Sp5laningar?
FIuva-edvdrk?
Doeaaningaa"?
mm
Stress och sp5nda muskler 6r vanliga prerFrlem.lr[rk,
stinasasv&righeter mm p&verkar m&ngas vardag. Med
djupg&ende massage & koppning kan malr behandla *ch
ftireb3'gga.
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