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Inledning

Nu hoppas vi viil alla att den riktiga sommaren iir pi viig med bide sol och regn i lagom

miingd. De flesta ffiglar tror i alla fall pi sommaren, vAra talgoxar i holken matar sina ungar

fttr fullt. Fcirr aret hade jag turen att fb se niir de tvA sista ungama fl6g ur holken och den sista

landade pi v&r komposttunnanirgra minuter innan den orkade flyga vidare ned i skogen.

Hiirom kviillen niir vi var ute efter en skogsviig kom vi ikapp ett Kanadagflspar med fem sm6

ulltussar. De skulle tydligen viigen fram de ocksi si ftiriildrarna de promenerade i god takt

framftir bilen och de smi sprang allt vad de formidde i ca 300 meter innan mamman visste

var den lilla skogssjdn fanns och hon tog stigen ned till den och alla ungarna tultade snabbt

efter och pappagis kollade att alla var med innan han iiven tog stigen ned till sjcin, en trevlig

upplevelse av naturen.

Den stora hiindelsen hiir i Garpenberg var ftillningen av gruvlaven mer om det av experter.

Det iir trevligt med Maria Johansson-Lees ber?ittelser fr6n sitt liv borta i Amerika med olika
hiindelser som vi hiir hemma knappast kan tiinka oss.

Den senaste stora hiindelsen har pi byn var Cruisinggudstjiinsten i 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
hennes tal si var det sing av alla de <ivriga medverkande med olika sdnger, ett jiittetrevligt

samspel. Sciren Karelius var den tongivande som vanligt med sina "gamla godingar" frin
rockmusiken och hade jrittebra hjiilp av Anders Larm och Jan-Olov Jonsson. Det var
jiitteroligt att titta lite pi minga ih<jrare ocksi bide unga och gamla hjalpte till att hilla takten
bide med kroppen, hdnderna och ftitterna. Den mest tongivande var [ndi Celia Kyllinge som
bide har en jiittebra rdst samt jiitteminga "viiltimade" sdnger med verklig inlevelse hon ocks6.
Det var jiittetrevlig med de tvi psalmerna ocksi som m6nga kunde sjunga med i och som
vanligt sA iir inte hur man sjunger utan att man sjunger som iir si trevligt.

Hoppas att du orkar hAlla iging denna Cruisinggudstjdnst i minga iir framit Bettan, det iir
6rets h<ijdpunkt ftir minga av oss Garpenbergsbor hiir hemma i vir trevliga kyrka.

Niir Roger tittade i en byri efter min far hittade han bide noter och text till den gamla valsen
Gruvsj<ins vigor, text Ruth Bjcim och musik Gunnar Eriksson. Troligen har den en ging i
tiden varit med i nigon av de revyer som singkdren hade pi 30-40 talet. Ar det nigon som har
musik och text till nigon av de revyerna si vore det trevligt. Ruth Bjdrn var troligen
ftirestindare ft)r postkontoret i Dala-Finnhyttan och Gunnar Eriksson var kyrkvaktmiistare och
brandchef ftir brandkiren i Dala-Firmhyttan.

Niista nummer av Garpenbergsbladet hoppas jag att kan komma ut till alla i slutet av
september och di behdver jag fi in allas manus den 1 september s6 det inte blir ftir jriktigt att
sammanstdlla allas material, lorhoppningsvis si iir det minga som vill skriva i n[sta nummer

Ansvarig utgivare: Barbro Jansson
Mailadress : barbroj ansson@bredband.net
Eller min postlida pi Backgirdsviigen 10



Det 6r juni och viren glider iiver i sommar.

Vilken historisk dag det blev i Garpenberg den 1,5 maj nir vi fdllde den gamla
gruvlaven vid sodra industriomridet. Det var di ndstan exakt 5 6r sedan, april2OI4,
som produktionen upphorde i gamla anrikningsverket i och med att vi tog vira nya
anl i iggningar pd andra sidan FinnhytteDammsjcin i  dr i f t .

D6 hade laven som borjade byggas sommaren 1951 och togs i drift 1953 stfitt i 66 6r.
En ansenl ig t id som den vari t  et t  landmdrke i  Garpenberg. En landmdrke som
forknippats med olika kdnslor fdr olika personer. Att komma hem, att vara framme,
hdrt arbete, glddje, kanske sorg, kdrlek eller mcijligheter.
sjdlv sig jag laven fcirsta gingen i juni 2000 ndr jag fcirsta gdngen besiikte
Garpenberg.

Det var rol igt  at t  s i  m6nga deltog och delade den histor iska dagen med oss.
Gruwerksamheten och byn har ju genom 6ren utvecklats t i l lsammans. Rol igt  var det
ocksi  at t  den dagen fd mota f lera av er som bor i  Garpenberg och ta del av era
minnen och histor ier.  Att  laven vari t  forknippad med mdnga ol ika kdnslor blev s6
tydligt ndr jag fick mcita det par som 1966 mcittes forsta gingen pd arbetet ddr on var
spelstyrare. Och si fint att kdrleken lever iin!

Och ndr den gamla laven f t i l l  s6 har vi ju fAtt  en ny laven och ett  nytt  landmdrke som
har skapats pi nya industriomrdde. Det dr ocksi en del av tidens gdng och livscykeln
for en gruva, att lavar byggs och fdlls. Vi har fitt uppleva bide och. Att den fdlldes dr
en del av v6rt efterbehandlingsarbete och att ta ansvar frir miljcin.

Den nya laven diir vi idag skippar malm dr 68 meter hcig mot den gamlas p6 74 meter.
I  hdjd dr ski l lnaden inte se stor.  I  kapacitet  i i r  ski l lnaden desto storre. Ndr den gamla
laven med bergsspel togs i drift 1953 var uppfodringshastigheten pi bergspelet var 9
m/s. ldag dr det idag 17 m/s. 1953 tog var je skip 2,5 ton. tdag 2g ton. Vid starten
1953 var man 285 anstdl lda, idag 440 st.

P6 samma sdtt  som gruwerksamheten och bygden runt Garpenberg utvecklats
t i l lsammans under minga 6r hoppas vi  f6 fortsatta i  f ramtiden under m6nga 6r
framdt.

Med cinskan om en skon sommar!

Hi i lsningar

Jenny Gotthardsson

Omrddeschef,  Bol iden Garpenberg

ien nv.gottha rdsson @ bol iden.com
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SLUTET AV EN EPoK - ocH e6R.JeN pA eru ruYI
Den 15 maj 2019 revs den sista delen av produktionsanldggningarna som
dominerat Garpenbergs siluett 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 (projektledare hos 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 eftermiddagen den 15 maj hade Boliden oppet hus i Folkets hus, ddr
bes<ikarna kunde titta pi en utstdllning som visade hur foretaget arbetar med

efterbehandling. Ett annat populiirt inslag var de gamla bilder och fiiremil fran det
gamla verket som fanns lor beskidning. Dessutom visades alla barnens teckningar
upp. Tillstiillningen blev vdlbes<jkt och ndr Jenny Gotthardsson och Maria
Lindvall h<jll en presentation i biosalongen var det mer iin fullsatt.
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Utstiillningen i Folkets hus var vllbesokt

Produktionsanliiggningarna som 169 pi det sodra industriomridet, i hjtirtat av
Garpenbergs samhiille, 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 1 953

1957 koptes gruvan av Boliden och gruvan har varit i ftiretagets iigo sedan dess.

I anrikningsverket har malmen som uppfodrats fr6n gruvan vidareforiidlats

(anrikats) till mineralkoncentrat. Genomstittningen i verket var vid Bolidens kop

av anliiggningen cirka250 000 ton malm per ir och kunde genom lyckosamma

investeringar under irens lopp succesivt 6kas till 1,4 miljoner ton per 6r.

Ursprungligen uppfodrades malmen i Linaschaktet och krossades i 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 autogenmalning inftirdes pi 8O-talet behovdes inte liingre
malmen krossas i krossverket som di togs ur drift. Ndr Gruvsjcischaktet togs i drift
1994 upph<irde uppfodringen av malm via Linaschaktet.

I samband med en stcjrre produktionstikning 2014 togs ett nytt anrikningsverk i
drift lokaliserat pA ett nytt industriomride vais placeriig var bdttre liimpaJutifrin
det geografiska liiget pi gruvans nyare produkiionro*rad.n. Detta medftirde att
det gamla anrikningsverket p6 det sordra industriomridet togs ur drift.

Det s<idra industriomridet dr sedan 2014 darfor under avetablering, ddr det ftjrsta
steget utgtirs av rivningen av anrikningsverket. Rivningen kommer att mcijliggrira
efterbehandling pA vissa av y,torna pi industriomridet.

Arbetet med rivningen av anrikningsverket inleddes under 2014. Demontering av
maskinutrustning och sanering utgjorde de huvudsakliga aktiviteterna fram till
och med h<isten 2018. Ddrefter inleddes entreprenadarbetet med att riva sjzilva
byggnaderna. Bilderna nedan visar hur rivningsarbetet fortskridit.

Rivningen har utftirts med maskiner i storlekar mellan 45 till 150 ton. Totaltuppskattas det 6tgfl cirka 6000 maskintimmar och 7000 mantimmar for helarivningsentrepren aden.

und.el awecklingen av anrikningsverket Boliden hittat nya anvdndare for delar avmaskinutrustningen och byggnadsdelar. Till .*..p.i har zinkgruvan kriptkvarn 10, cyklonpaket och floLtionsappatater,och Bolidens gruvor i Finland har

,i

Rivning av malmsilon Rivning av huvudbyggnaden
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overtagit kompressorer och maskiner till fortjockare, Huset som inrymde
pumpningen av anrikningssand demonterades och sildes for att byggas upp pi en
annan plats.

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. Betongen kommer att neddelas i mindre bitar
och rensas pi armering. Diirefter kommer den att anvdndas som
konstruktionsmaterial vid byggnationer pn 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 forbereddes genom att 3,5 meter
hoga oppningar sigades upp liingst ner pi vd,ggama pi den norra, sddra och ostra
sidan. Pi den vdstra v:iggen sigades viiggen av. I de ostra hornen borrades hil diir
sprdngkapslar placerades. Spriingkraften erholls med de stora mdngder luft som
skapades av kapslarna ndr de detonerade. Detta florsvagade betongen i 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
efterbehandlingsplan att tas fram lor utvalda delar av industriomridet. I det arbetet
vill Boliden ta in id6er frin de ndrboende om vad omridet kan anviindas till i
framtiden. Teckningsttivlingen lor barnen var ett fiirsta steg i detta och under
hosten kommer de ndrboende fi en inbjudan till en workshop diir alla som dr
intresserade iir viilkomna att delta.
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Tal till vlren vid Garpenbergs Gammelg&rd

Av Lars-Olov Sjcistnim

Det iir nigot konstigt det diir med viren. Det iir samma sak varje Ar. Med uppkniippta jackor
gir vi omkring med leenden pi liipparna. Med uppitviinda *rikt"r, sitter vi pa p-tU,iot u.,
trappor och stubbar ftir att ta emot solens vflrmande str6lar, tittar upp mot himlen ftjr att se den
ftjrsta flyttfigeln och striicker ut hiindema fiir att r<ira vid den ftirsf uppkomna tussilagon.

Det kiinns pltitsligt liittare att komma upp ur siingen om 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. Motsatsen till ',upp,'iir

enligt Svenska Akademiens ordlista "ner". Kan det vara sA, att vi har tittat ner hela vintern?
Bdjt ner vAra huvuden ftir att sti emot den isande vinden, borrat ner v6ra niisor i halsdukarna
fiir att slippa likna renen Rudolf och tittat ner i backen ftir 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 lyckas med sin fagels6ng, sina doftei fran uppvrirmd
jord och med takdropp fran smtiltande sn<i. Den lyckas vacka kingtan och framtidstro inom
oss. Lit oss leva i nuet! Lyssna, lukta, se och ktinna! Ta ett djupt andetag och njut. Viren iir
htir, igen!

Garpens Livs,
Grill & Pi zzeria
I(ANA. GTTNPENBERGSBOR

OCH OVRIGA I(UNDER!

Vt rnn UPPDATERAT ocH BYGGT oM

LITE. NUUEru. FINNS EN TRIVSAM UTE-

SERVERING OCH EN SNYGG SITE PA

FncEnooK. FoLl oss ocH Gnrn oss

DiiR SA TAN DU AVISERINGAR OM

ALIT SPANNANDE SOM

HANDER HOS OSS.

Ldnoac 29 ;uNl FrRAR vr MED
LIVE-MUSIC AV BYGDENS EGEN

TRUBADUR PETER ENMSSON!

Tacr ocH VATToMMEN!
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DA eldningsforbudet hdvdes i
Ingelsbo. SAnger sjongs, korv
Ddrmed var v6ren hdlsad!

sista stund firades valborgsmdss enligt programmet i
gril lades och elden tdndes. Allt enligt god tradition.

Nu till kommande aktiviteter:

Tisdag 11 juni sdnder vi matchen Chile - Sverige frAn Damfotbolls-
VM i Ryssland pA storbild. Matchen startar kl 18.00, men kom giirna
tidigare, sA har vi knytkalas forst. Gril lar f inns.

Midsommardagen, 22 iuni kl 16.00 blir det
ning med s6ng, dans och lekar samt givetvis

t*

majstdngsres-
kaffeservering.

Ta gdrna med blommor ti l l  stdngen.

Bitutflykt t i l l  Hdlsingbo Holme ordnas siindag 7 juli kl 12.00.
Vi samlas p6 holmen eller i Hdlsingbo. Tipspromenad blir det
ocks6. Ta med fikakorg. Grillplats finns.

Sommarkvdll i Ingelsbo, fredag 19 juli, kl 19.00
Hemvdndaren Maria Johansson Lee, fodd i Hummelbo, och Borje Forslund kAserar.
Musikalisk inramning. Fikaservering, lotter.

Liirdag 21 september, kl 17.00 kommer hojdpunkten for oss speedway-
Slskare.
Vi sdnder en VM-deltdvling direkt fr6n Cardiff, Storbritannien, p6 vAr stor-
bildsskdrm. Servering och underhAllning.
Mailinfo senare. Anmdlan till Kenneth Gabrielsson, tel 072-240 59 20.

Du dr viilkommen att hyra bygdegArden for n6got festligt tillfdlle. Lokalen dr
handikappanpassad. Ddr finns porslin for ca 50 personer, ett extra stort kylsk6p och
diskmaskin. Gunnar Eriksson dr stugvdrd .Tel0225-230 23.

Vi hoppas pA en fortsatt fin sommar och onskar alla vSlkomna till v6ra aktiviteter!
Om du vill veta mer, ring gdrna GunnelWaerner, 073-045 T1 93.

Hemsida : www. bvodeqardarna. se/inoelsbo e-post: inqelsbo.bvqdeqard@qmail.com



VALKOI NA till sommorens
cAFeKVriUUen i Wibberbo Bystugo

Kaff e och hembqkot "doppo". Mdngo f ino ortister.
Arlotted med smokligo vinster.

Entr6:100 kr (inkl fiko!) Skolungdom 50 kr, Born upp til l tzSr grotis

26 juni kf 19.00 "Scidro Dolornos country selective"
bjuder pd harlig country

3 juli kl 19.00 "Hommoge till Mrister c" Bobo Eriksson,
Calle Johonsson, Erki Sohf in fromfor
texter av Cornelis Vreeswijk

10 juli kl 19.00 "Dolornos Toubs<illskop" med visor i
Toubes ondo, solo och ollsdng.
Dons ov Region Dolornos och Dolokrofts
stipendiot Doniello Eriksson.

17 juli kl 19.00 "Folkmusikduon Ellinor och Leonor" pd
fiof och femstrcingod cello spefor de
musik frdn oliko plotser och tids epoker.
Efter progrommet inbjuds spelmcin till
"f rispel" vid dommen, inomhus vid regn

24 iuli kl 19.00 "Mikoel Jonsson" kcind frdn Hedemoros
musikf iv, sjunger everg?eens, visor och
pop for och med publiken.

"Cohen, Dylon och det hemligo kjuset"
Gunnel Nornholm och Christer Lyssorides
sdng, diktlcisning och gitorr. Ldtor ov
Leonord Cohen och Bob Dyfon, dikter ov
Urbon Andreosson och Cohen.

31 jul i  kl  19.00

Swishbetolning dock lcigst 50. -



Kiira liisare

Sommaren kom plcitsligt, ja kanske i flera omg6Lngar, med bdrjan redan i april, och

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 samlas upp i diverse tunnor och kar. Ja, det var inte

riktigt sant ftir si minga rymliga klirl iiger vi inte. Men vi har rullat in det upp-och

nedviinda badkaret ur beteshagen och hoppas vi ska fi det fyllt medelst en l6ng gul

slang som <iverftir riverskottet frin tunnan vid husknuten, varefter den flyttas vidare

till niista kar. Detta sker inte med automatik, utan kriiver en personlig insats i

ftirhoppningsvis ett riktigt strirtregn. Jagttar mig frivilligl att gh ut och flyfta slangen!

I ftirra brevet lat jag er liisare fi en glimt ur min dagbok ftir 59 ir sedan. Skrivningen

blev inte lika noggrann senare utan mer sammanfattningar med linga mellanrum.

Sista morgonen efter en 10-dygns sjdresa d?ir vi fick lov att runda en kraftig storm,

vilket tog ett dygn extra, var vi allts6 pi viig in mot den klassiska ankomsthamnen

Hoboken, N.Y., vtilkiind fiir alla gamla emigranter frin Europa.

Min viininna Inga och jag bestiimde att vi skulle sti p6 dack redan kl. 04.00 ftjr att inte

missa Frihetsgudinnan. Inloppet iir olindligt langt med lig kustlinje. Ett svagt ljus

syntes langt, l6ngt bort och efter 2 timmar passerade vi ftirsta fyren. Farten minskades

till hiilften, det ktindes som vi lAtt skulle kunnat gi fortare pi land. Vid 8-tiden bdrjade

l6ga byggnader synas och en liten rund lotsb6t kom emot oss och farten minskades till

minsta m6jliga.

Eftersom vi inte sig nigonting av intresse beslutade vi oss ftjr att gi ner och dta en

snabb frukost. Efter en kvart var vi iter pi daick med vara kameror beredda. DA hade

vi redan passerat bide Frihetsgudinnan och Empire State Building! Nigot harmligt

kan man ju tycka. Men det iir nog inte meningen att jag ska fi se Gudinnan ftr jag har

inte sett henne senare heller trots flera besrik i staden.

Sedan passkontroll och undersdkningar av allavitra lungrdntgenplitar. (Mina togs pA

dispensiiren i 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. DArpe tullundersrikning och

sen en skraltig buss till AFS-kontoret som lAg intill FN-skrapan. Jag passade ph attta

en tur igenom den medan jag viintade pi min nya familj ftir det kommande aret. Kl.

14.00 mcitte jag Mom and Dad Adams med sina barn Paula, Albert and Debbie. Jag

blev storasyster i familjen och anses vara det tinnu. Det k?indes speciellt att faveta att

Mom's ftirsta barn hade samma ftidelseAr som jag , men som dog i pltltslig

spiidbarnsdcid . Nu hade ersiittare anliint. Mom and Dad iir nu borta men jag har mina

amerikanska syskon kvar och triiffar dem ibland med oregelbunden frekvens.

Ater till fosterjorden. Sdttldkarna spirar och har fett s?hskilt tillklippta h<jnsn2it civer

odlingstunnorna, Katten anser ndmligen att s&biiddar g<irs i ordning enbart ftr hennes

toalettbestyr.

Nu ska jag inte cinska att vi far regn i midsommar, (men om, si blir inte jag ledsen)

Skommarbo i varm, torr, pollenrik slut av maj 2019.
Birgitta Bloom



Sivert Bloom fortsdtter berdtta frin sitt flygarliv.

Det hdr hdnde i slutet av ittiotalet. lngvar Carlsson var statsminister, och nu skulle det flygas til l en

stor mi l jokonferens i  Nederldnderna. Al la de stora elefanterna skul le di t ,  Helmuth Kohloch Mit terand

och vad de nu hette pd den tiden. Jag fick nojet att planera och utfora flygningen frdn Sverige. Jag

foreslog NATO basen iValkenburg, eftersom den 169 ndra Haag och hade bra sdkerhet. Jag hade varit

ddr f lera ginger t id igare och visste att  ddr r idde " lag och ordning".  Det skul le visa sig att  al la andra

nat ionerna ocksi  val t  Valkenburg.

S5 min polare Sven och jag startade fr6n Bromma pd morgonen med v6r Metrol iner som vi  f raktade

VIP med pi  den t iden. Ingvar Carlsson gi l lade inte att  f lyga, speciel l t  inte med den hdr f lygplanstypen,

som var tr6ng och bul l r ig men hyfsat snabb.

Flygningen tog vdl  et t  par t immar, och vi  landade och blev guidade av den vanl iga "fol low me"bi len.

Vi fick stanna framfor ett hederskompani med blisorkester och stor pompa. Det hdr var vi

oforberedda p6, fast vi borde vdl ha begripit att det kunde bli nit sint hdr. Det var bara att stdnga av

motorerna och sldppa ut Ingvar och hans fyra medarbetare. Sen gick det undan !

Ingvar spatserade framfdr hederskompaniet, "Du gamla du fria" dinade fr6n mdssingsoktetten och

frdn ingenstans dok en svart  l imousin upp. Bi ldorrar slog igen, det skrek i  bi lddcken och kvar fanns

bara ett par svarta streck i asfalten och en ldtt doft av brdnt gummi. Ingvar var borta !

Nu d6k ramppersonal upp och viftade med armarna. Vi mdste starta och forsvinna ddrifrin bums, for

Mit terand var pA ingiende och hdr skul le spelas Marsel jdsen I  Det hdr var inget dromldge. Det tog en

halv evighet att starta en motor pd batteriet, men bara att "kcipa l5get". Vitaxade ivdg pd en motor,

och parkerade vid flygstationen en kilometer bort.

Sven och jag kunde andas ut.  Vi  gick in pi  mdssen och tog en ol .  Al l t  hade ju i  al la fal l  fungerat s i  hdr

15ngt. Vi lastade urvSrt bagage och bestdllde transport til l hotellet. Dagofficeren fixade allt praktiskt.

Nu fdrst ins6g vi att lngvars sdllskap hade sitt bagage kvar i flygplanet. Vi lastade ur det ocks6, det

skulle viil komma n6gon och hdmta det. Trodde vi . Men si blev det inte, och nu var frigan om vi

kunde 6ka til l stan innan bagaget var omhdndertaget?

Timmarna gick och vi besldt att kontakta ambassaden. Vi hade ingen lust att sitta ddr och vakta

bagage hela dagen. Vi hade mdrkt at t  en kartong innehol l  pdrmar med hemligstdmpel p6.

Dagofficeren gav oss telefonnumret til l svenska ambassaden och jag ringde upp. En barnarost

svarade n6got pi  hol ldndska. Di min hol ldndska dr l i te raspig, overgick jag t i l lengelska :  could lspeak

to the ambassador ? Barnet vdxlade sprik igen, den hdr gdngen t i l l  k l ingande skinska. Sven f ick ta

iiver luren. Som uppvdxt i Skromberga i Skine var han som klippt och skuren fdr uppgiften. De fann

varandra direkt, och barnet, som skulle visa sig vara ambassad6rens sjudriga dotter, fcirklarade att

far och mor hade 6kt til l ett cocktailparty, och kunde hon hjdlpa til l med nigot ? Ja, det var ju klart !

Samma plats som Ingvars gdng skulle til l fcjrstdsl

Sven forklarade situationen, och att vi behovde tala med ndgon vuxen.- Det dr bara jag och min
storasyster hemma, men hon vet ingenting, forklarade hon. -Var dr ni sa ni ? Sven forklarade och
horde hur barnet mumlade for s ig sjdlv,  tydl igen antecknande.- Ring mig igen om fem minuter sa
hon, men dndrade sig ,  v i  sdger t io istdl let .  Vi  gick in pd mdssen och tog en ol  t i l l .  Di  v i  r ingde upp
forklarade hon att hennes far var underrdttad och att hon sdnt "vir chauffor" att hdmta bagaget. Det
tog vdl tjugo minuter, si kom chaufforen och tog med sig bagaget och fdrsvann.

Nu hade ju Ingvar borjat undra vart grejorna tagit vdgen, och fdtt hjdlp med att skicka en taxi til l
f lygplatsen for att hdmta. Men det var brittom, si gick det att gasa pd lite ? Det hdr fick ju



sdkerhetspol isen reda p6, och se det gick d6 al ls inte an att  en taxi  skul le hdmta dom hemliga

handl ingarna. Men inga problem, deras bl6l jus skul le hinna fore med rdge.

SA medan taxin och sdkerhetspol isen jagade som galningar mot Valkenburg, k6rde ambassadens

chauff<jr 6t andra hillet i lugn och ro med bagage och pdrmar i tryggt forvar.

Det hdr intriiffade ju for sA ddr en fyrtio 6r sedan, sd den sjudriga dottern dr viil medelilders idag.

Man undrar vad det blev av henne. Hon hade ju utan tvekan "al la histar hemma". Man kan tdnka sig

att  hennes storasyster var i  toniren och ja,  v isste ju ingent ing !  Hon hade vdl annat att  tdnka pi  s i

det var ingen ide att  prata med henne.

Vidare si  undrar jag ibland over Ingvar Carlsson. Varfor avgick han som statsminister s i  t id igt  ? Kan

det ha varit sd att han slutade for att slippa flyga med VtP flyget ?
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GRIIVSJONS VAGOR Vals

Komponerad av Gunnar Erikeson

Text Ruth Bjdrn

P& vfuen n$nens silver gLlmmar

.r I . vAttndti'fibkal'ns gjmrqsr

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,rr glider'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 allt id tar"

ffi{



6vunna Ti dgr
looppis, "flntikt o Dgggnadsv8rd
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oPPst

Jun-'l1ug

[oor-5on 10-15

Sar t  
I

v>,te)IgrnDgr

b6r 10-15

Rooa rian (timmsrladan) i skarpa kurvan vid
slottst/fisrrg8rdsn Skglt finns vid infartsn.

VflI"KOMNflI
fldlj oEE gt\rna p8 flacsbook och Instagram.
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orPenberg;

6 jun i

15  jun i

21 junt

Jul i

3 augusti

16 augusti

17 augusti

24 augusti

12 oktober

Hembygdsfiireningens kommande evenemang

Nationaldagsfirande vid Gammelgarden kl. 13. 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 6ker traktor for blomsterplockning.

KL 14: Vi binder kransar ti l l  majstdngen.

Kl. 16: Dans kring majstAngen och dansuppvisning.

Kaffeserveringen pd GammelgArden dr oppen sondagar kl. 13-16.
Smedjan i g6ng eller annan aktivitet.

Hemvdndardag med start kl. 12. Program kommer senare.

Miltdndning kl. 10. (oBS! Andrat datum frAn tidigare publicerat program).

Kolmilkvdll med underh6llning kl. 19.

surstrommingsfest kl. 14. Foranmiilan Anita Hedqvist 022s-2022s el.
070-545 72 80.

Hostmote i forsamlingshemmet kl. 15.

Varmt vdlkomna!

Besok i Gruvkapellet bokas via Anita Hedqvist, 0225-20225 el. 070-5 45 72 gO.

Se dven information pd foreningens sida p6 Facebook.
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Nu 5r det dags att planera for sommarens

triidgdrds projekt. Jord finns att hdmta pd

Hojen eller levereras hem till dig.

matjord ifrSn betesmark.

Vi sdljer dven grus.

Fin

w
W
t

Behover du hjelp att frakta bort

fyllnadsmassor eller tegelta k. Konta kta oss

sd fixar vi det!

Johnny: 070-526 6L 72



I
a

VI UTFOR ALLT INOM BYGG
Altaner, uteru m, takrenoveri nga6
fiin ste rmo ntage, bad ru m, nybyggnationen

Nu iven griivningsarbeten

hr* tE

www.erikssonsbygg.nu r 0225-2(H 10



Garpenbergs Vdvstuga, ligger i Folkets hus Garpenberg.

Dit dr du si vdlkommen ! Vi trdffas mindagskvdllar,

Med start i september efter sommaruppehillet,

viiver och l5r av varandra, fikar och har trevligt!

Ar Du vdvsugen i sommar, si finns det lediga viivar.

Kontakt: Doris Ruth tel: 073-94t9904



Garpenbergsbladet sommar 2019

Frin Hummelbo t i l l  Amerika och t i l lbaka - Del 2

Viren 1988 f lyt tade vi  t i l l  Mobi le,  Alabama. Jag

minns hur jag med spdnning var nyf iken pi  hur

det skul le se ut ddr.  Jag hade fonsterplats och

det forsta jag sig fr6n flygplansfonstret ndr vi

ndrmade oss marken var mataffdren Piggly

Wiggly. Vad jag di inte visste nigonting om var

att  jag vid 22 irs Slder skul le hamna i  et t

fortfarande mycket segrerat samhdlle. Det kom

sig att  jag jobbade med en kvinna vars bror,

Michael Donald, anses som den sista lynchade

mannen i  USA i r  1981.  K lanmedlemmar  hade

hdngt honom och 6kte fast efter mycket om och

men. Fdrst skyllde de p6, och fdngslade ett par

unga svarta mdn som de ocksi anklagade for att

vara knarklangare. I  Mobi le f ick jag dven en

l6tsasmamma Vera. Hon har stottat  mig sedan

jag flyttade fr6n Mobile 1994. Hennes

gammelmormor var en slav. Vera minns t iden

pA 50-talet di  svarta mdn ibland sldngdes i

f loden for at t  aldr ig bl i  funna. Och inget gjordes.

Jag kommer aldr ig att  gldmma ndr jag och min

fore detta man blev erbjudna att gi med i

k lanen (Ku Kux Klan).  Vi  var pi  fest och ldrde oss

att  k lanen var stor och stark i  Mobi le.  Vi  sa nej. . .

De 6 6ren i Mobile gjorde mycket for att forma

den miinniska jag dr idag. Och distansen mel lan

det vardagliga och vad min hjdrna forsokte

bearbeta syns tydligt i det jag skriver och

tdnker.  Jag kan inte beratta min histor ia utan

dessa hopp.

Min d6varande man hade sagt att  det skul le bl i

6nnu varmare och fukt igare i  Mobi le dn det var

pi  Hawai i ,  men jag trodde inte pi  honom. Och

jag fbrstod inte det hdr med luftfuktigheten

forrdn jag forsokte torka tvdtt ute. Vi hade kopt

ett  l i tet  hus och hade en tvdtt l ina. Ant l igen

tdnkte jag, lite som hemma. Si jag hdngde tvdtt

en het sommardag. Tvdtten hamnade i

torktumlaren den kvdl len for den torkade aldr ig

p6 grund av den mycket hoga luftfuktigheten

(cirka 90%). Vi hade bestdl l t  Leksandskndcke

med post fr6n en distr ibutor i  Kansas. Hdr igen

tenkte jag, dntligen, nu kan vi ha kniickebr6d pi

ett brodfat. Men nej, efter en dag var brodet

mjukt och fuktigt och odtbart. Och bakning, jag

ldngtade ju efter mammas bul lar och hon hade

skickat receptet.  Men icke, och jag hade ingen

att friga. Jdsten och mjolet var annorlunda,

samt hettan och luftfuktigheten gjorde att det

bara blev pannkaka. 56 jag gav upp. Samt det

flyttade in smikryp i mjolet efter nigra

minader for jag visste inte att man m6ste ha

mjolet mycket v6l stdngt - helst i en lufttdt burk.

Det var s6 hett ute s5 ndr min man fdreslog att

v i  skul le ika t i l l  kusten och bada ldt  det

fantastiskt. Vi bodde cirka 90 minuters bilvdg

fr in Gulf  Shores vid Mexikanska golfen. SA ut pA

stranden och ner i  havet. . .  MEN, vattnet var ju

ndstan lika varm som luften, cirka 33 grader

celsius. Fr6n apri l  t i l l  oktober var det for mig

olidligt hett si tack och lov for

luf tkondit ionering! Nu ndr jag dr t i l lbaka i

Sverige och har genomlevt min forsta riktiga

vinter pi 33 5r si fdrstirjag dnnu bittre varfor

det var s6 jobbigt med hettan. Mina gener dr

gjorda for virat klimat hdr.

S5 jag var 22 5r gammal och kom t i l l  et t  stdl le

som visade sig vara mer ol ikt  Sverige dn Hawai i .

P5 Hawai i  hade befolkningen l i te mer av de



grundvarderingar jag var van vid. Aven om det

var rasski l lnader ddr ocks6 si  kunde jag forst i

det.  Det var ju i  stort  sett  en koloniserad o. Men

hdr,  pi  det amerikanska fast landet,  hdr forstod

jag ingent ing. Sjukv6rd for al la var inte en

sjdlvklarhet,  och inte hel ler mdnniskors l ika

vdrde. Al la skul le veta sin plats,  bide

socioekonomiskt och enl igt  hudfdrg. Jag

kommer aldr ig att  glomma hur jag ldrde mig en

del av detta. Jag och min divarande man hade

ekt t i l l  f loden med ett  par kompisar.  Vi  hade

vari t  ute och paddlat och sedan stannade vi  p6

ett  stdl le ddr man kunde bada. Det var andra

mdnniskor hdr som ekt bi l  d i t .  Jag i i lskar vattnet

och var i  och simmade. Jag simmade under

vattnet som var mycket grumligare i in jag var

van vid, s6 jag s6g ingent ing. Ndr jag stSl lde mig

upp, st i rrade al la p6 mig. Jag hade stdl l t  mig upp

pi -  den svarta sidan !  Det hdr har jag inte

kunnat bearbeta forr i in minga 6r senare. De

svarta t i t tade pd mig med f6rf i i ran, med bl ickar

som - stSl l  inte t i l l  det for oss! -  De vi ta t i t tade

pi mig med - vad gor du! Jag gick t i l lbaka t i l l

m in  man och mina  vdnner  med en d jup t

si t tande ldrodom.

Jag l i i rde mig ocksi  ef ter6t om hur far l igt  det

var att  paddla i  dessa mindre f loder.  Den

mycket gi f t iga ormen vattenmockasin hdnger

ofta i triiden ovanfor vattnet och kan ramla ner

pA en. Och si  kan det f innas al l igatorer,  fast de

var inte si  vanl iga si  hdr lSngt -  norrut.

Min far Backikers Johan f ick dndi se en ndr han

var p6 besok. Den l5g si  st i l la i  ndrheten av ett

hus ddr vi  Skte forbi .  Han vi l le di t  och peta pi

den f6r at t  se om den skul le rora sig.  Men det

gjorde vi  inte. Far anmdrkte p6 ett  par andra

saker ocksi  ndr han hSlsade pi  1990 vid 80 5rs

6lder.  Ndr vi  6kte over Mississippif loden sa han

att  det var nigot han aldr ig trot t  at t  han skul le

f i  gora. Och ndr vi  var ute p6 restaurang sd var

han mycket imponerad over bide service och

det faktum att  om man inte 5t upp, si  f ick man

maten med sig hem i  en l ida. Det var rut in.

Efter L0 dagar var han redo att  eka hem igen.

Han bodde ju fort farande pi  girden och

saknaden var stor.  Men under si t t  besok f ick

han dven trdffa den famil j jag hade f i t t  genom

min fore detta man d6 vi  6kte t i l l  den l i l la

staden Pel l  City pd besok. Efter det v isste han

att  jag hade mdnniskor pi  min sida At lanten

som vdrnade om mig, s i  di  kdndes det bra for

honom. Det ska ndmnas att  dven efter min

ski lsmdssa s5 fanns de ddr for mig. Jag hamnade

hos bra mdnniskor.  Ett  stort  tack t i l l  Kr ist in,  min

bror Jan-Olovs yngsta dotter som vid 14 6rs

6lder Skte med over At lanten! En mycket modig

tjej.

Far och Kristin fick dven triiffa hon som vi

kal lade for mawmaw, min fore dettas farmor.

Hon kom fr6n lSngt ut i  ingenstans i  vdstra Texas

och var en f jdrdedel indian. Hon berdttade en

histor ia om hur n6gon hade bl iv i t  bortrovad av

de vi ta,  men jag minns tyvdrr inga detal jer

ldngre. Mawmaw hade ingen tendens t i l l

rasism. Hon hade vdxt upp vSldigt fattigt och sa

att  ndr vi  var ute och plockade gr6nsaker sA var

det ingen ski l lnad pi  oss, v i  vara al la l ika. Ndr

hon var 13 gi f te hon sig och de f ick 6 barn

t i l lsammans. I  den amerikanska sodern dter

man nigot som kal las bisquits ( inte kaka)gjord

p6 mjol ,  smormjolk och fett  bland annat.

a



Hennes var de bdsta nigonsin. Hemligheten var

nigot som hette lard - ett grisfett som man

kopte pi stor burk. Och sisen med bacon och

mjolk som man hi i l lde 6ver dessa bisquits -  ja

som ni mdrker si var de mycket speciella och

goda. Och mawmaw var en helt  underbar

kvinna. Min son Johan dr dopt i  kyrkan di i r  hon

gick i  al la 6r och hon var stol t  med den dagen.

Jag hade ful l t  upp under 6ren i  Mobi le.  Pi

Hawaii hade jag borjat studera for att kunna

ldsa pd universi tet .  Jag overforde mina kurser

frin Leeward Community College til l The

Universi ty of South Alabama. Sedan borjade jag

lSsa samtidigt som jag jobbade helt id.  1992 f ick

jag min f i l  kand i  psykologi.  Min

psykologiprofessor sa att jag borde fortsdtta att

studera pi en g6ng f6r jag behovde 96 ett par 6r

til l for att bli psykolog, men vid det her laget var

jag helt  s lut  och behdvde vi la l i te.  Tvd 6r senare

flyttade vi ti l l Maryland under ett par 6r, och jag

fortsatte aldrig mina studier.

Maryland blev ett andrum for mig. Och det var

ddr som jag f ick vara med pi  en av

invigningarna t i l l  fotbol ls VM 1994 i  Washington

D.C. pi  Robert  F. Kennedy MemorialStadium.

Vi som hade folkdrdkt blev inbjudna att  bdra in

den svenska flaggan p6 stadion, si ddr varjag, i

35 graders vdrme, med Garpenbergs folkdrdkt i

helyl le.  Men jag var stol t ,  och glad att

folkdrdkten som Elsa Str6m en ging sydde til l

min syster Viola f ick vara med. Di t ror jag b6de

Viola och Elsa log ndgonstans ddruppe i  himlen.

Maria (Johansson) Lee

Grattis Sverige pi Nationaldagen!
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Garpenbergs B&8, boende iett

Garpenbergs Bed eb Breakfast tir ett reratiut nytt tilkkon i udr
Ji)reugarflora. De erbjuder boendef)r tur^tri och andra bestjhare i
udr uachra bygd. vi fch en interuju med tigaren, Bjdrn Roxendal.

f itet paradis, mitt i byn.

Hej Bjiirn. Hur linge har ni drivit B&B hEir pi
Kaspersbovigen?

Vi startade pi allvar fiJ,r ca2jl sedan. Di kunde vi
inte ana hur mi.nga som letade efter iivernattning i
Garpenberg. Det har gi.tt <iver ftirvdntan.

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.en hd.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<tdra laven 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

|1l*:" 
tillfiilligt boende i Garpenberg, dels att vi

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 Garpenbergsbo med slakt och vinner som kan
behova boende fir du glrna boka direkt hos oss Di.
tel 0705-142849.

Finns ni pi Facebook?

Ja, numera gcir vi det.
F<ilj oss pi
"Garpenbergs BdcB"
och klicka glrna "Gilla"

si frr du aviseringar
nd.r ni.got splnnande
hlnder.

Kul ocksi om du vill
dela sidan och skriva
kommentarer.

Vi tachar fir inten.jun!

Vid pennan - EC

Viirdparet Bjrirn och Kim 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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