
Inledning

j\ntligel har veren kommit. Eq massa fAglar har etervAnt, eftor att vistats i lite vamare lander
under vit vinter, men nu ar de tillbaka med stor energi i bdde ftidositk och sAng. MAnga
flyttar iiDnu lang€ upp mot norr och det ?ir trevligl att se dem ockse liksom vAra vanliga
flyttfiglar som hdr v6rt omrade till.

Jag tyckte au jag kom ihag att tacka alla mina meda6etar€ men jag gliimde Alice som dela!
ut "bladet" pa Centrumomridet. Tack alla iin en gtrng ftir aUjag fir hjalp fran sA menga.

Om ni inte har gdn eller ih ltirbi varan egen k rka under vintem n:ir det vadt miirk, tycker
jag ni ska passa pA innan sommaren ldr att se pA hur vacker fasadbelysning som numera
fhns. Om ni gar 6ver kyrkogarden uoder dagtid bord€ ni ocksa passa pA och titta pi
"Stockenstriimska'' giaven diir hela staketet blivit "uppiffaf'. De trasiga delama av stenmuren
pi ftamsidan mot Kyrkbacken och Fdnamlingshemmet har lagats ftimiimligt. Aven de
murade "stenstolpama" ned mot bilparkeringen har renoverats. Nu syrs vAr fina Kyrka och
Kltkogird och vi kan med stolthet visa upp dem, Qir besdkare til var bygd.

Har hdrt en hel del undringar frAn folk pA bygden om kiiket i Centrum som har en anonym
tillvaro. Kommer mat att lagas diir till pensionarerna i Garpenberg som fAt hem matudor eller
kornrner den aven fortsiittningsvis att kdras ft6n Hedemora (Vasaskolan eller?) ? De
pensioniirer som kan gA till matsalen fir de ga dit och kitpa och ata ma1 eller? Kommer a(ldla
m?iDniskor att kunna ge dit br att Ata mat eller kdpa kaffe eller? Frigona ih menga om hur
matsalen utnyttjas och eventuellt kommer att utnyttjas, det vore kanske pA sin plats att
ansvariga ftAn kommunen heller ett informatio[smiite vad kommunen planerar ftir oss
Garpenbergsbor. Vi b€farar att det kanske kommer att bli som vanlig med en klapp pi
huwdet och ett lugnande besked, som rinner ut i sanden. Hoppas att kommunalddet Ulf
Hansson och medarbetare ftan olika uiimnder kanske kan komma hit och ge en del besked
eftersom vi ?i! en ort pa expandering si slipper en massa fiigor h?inga i luflen.

Vi hoppas pa dedjande besked i n?ista rurnmer av bladet om det inte innan dess ordnats med
ett Slormiite ffir Garyenbergs framtid. Jag tror att alla i Garp€nbeig har fett en ljusaie
ftamtidsho under 20 I l

Niista "Blad" ska Iitrhopprfngsvis komma ut fiire midsommar och det inneb:L att jag vill ha
manus ftire den I juui 2011, Garpenbergsbladct av alla fiir alla, ha en skdn vAr och
ionomnar pA er allihop lEsarc tills vi hdrs igen ionan midsommar. Sniilla, all4 som vill ha
nagot med i bladet var sn?illa och kolla vilket datum jag satt som sista inliimningsdag och
anteckna giima i €r almanack. Ni fdr giima ldmna in i god tid darfti att jag behover nigra
dagar ftir att sammanstdlla alla sidoma och tryckeriet behdver nAgra dagar liksom "mina
kwirei'.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

e-post: ba$roiansson@brcdband.net telefon 0225/203 80



Bra start pA 201 I samt utbyggnaden igang.
Taink vad tiden g&r fort, vi har redan passeral fttrsta kvartalet Ar 201L
Vi har fortsatt Aret med vir fina olycksfallsutveckling och d& vi hittills i 6r inte haft
negot olycksfall. Nu galler det bara att iika fokusedngen sA att vi kan bibehalla den
fina utvecklingen.

Produklionen fortsatter att l6pa bm och vi har haft en h6g metallproduktion under
ftirsta kvartalet. Metallpriserna fortsdtter att ligga pa en hdg nivA och speciellt silver
har haft en mycket fin prisutveckling i Ar. Detta medftir att verksamheten fo(setter att
visa ett mycket bra ekonomiskt rgsultat och kvartalsresultatet kommer att vala en av
de bAsta nAgonsin.

Vi har i januari liirnnat in vAr miljdansitkar fttr utiikad produktion och vi riiknar med
aft fa en mitittillstand i slutet av detta 6r se an vi kan starta bygga vera
ovanjordsanlaggningar. Just nu pAgar bergarbetena ldr att anlegga ett nytt pe$onal-
och uppfodringsschakt som vi har tillstand till. Vi kommer ldpande ha kontakt med er
sa att ri fer information om hur Fojektet fortldper. Bemanningen av projektgruppen
:ir i prircip klar och de bitrjar med att sitta uppe i m?issen pa Fokets Hus. Vilka
framtida lokaler som behiivs studeras fiir ndrvarande av projektgmppen.

Vi ser l6pande iiver vera anlAggningar och utrlmmen ftir att skapa ett bm och siikert
intryck av ftiretaget. Just nu ser vi tiver hur vi skall hantera de nedlagda
anlaggningama i Smaltarmossen som vi beddmet mAste rivas ur siikerhetssynpunkt.

Det tir med stor gladje jag ockse kan konstatera att en del av vela nyansHllda valt att
bosiitta sig i Garpenberg. Minga av dessa harju smAbam vilket ger liv och riirelse r
samhellet.

Kzinrs skdnt nu niir vi gir mot ljusare tider att 6nska vara anstlllda, enheprendrct och
er bybor en varm och solig ver.

Bengt Sund€lio

Omrddeschef



PROGRAM F6R VIKBYGDENS INTRESSEFoRENING VAREN 2011

30 APRIL
Valborgsmiissofuande med tipspromenad, korvgrillning, virsAnger, virtal och fiiverkerier.
Start 19.30 m€d tipsFomenad, vfusAnger 20,45 c4 brasan tiinds 21,15, trverkerier 22.00

T'PPTACKTSFARDER
8 MAJ
Fdgelskidningens dag, samling vid Wibberbo Bystuga kl. 18.00 lijr gemensam a\4itd till
fegeltomet i Sdrbo. Medtag kikale och eget fika, korvgrillning

15 MAJ
22 NIAtr
29 MAJ
5 JUNI
Program iinnu inte faststiillt men samling vid Wibberbo Bystuga kl. 18.00 fiir gemensam
avfftd Medtag eget fika, korvgrillning.

Fiirdigt progGm kommer att leggas ut pa VikbygdeN hemsida, www.vikbyqde[se.
Konlaltperson Anita Ostman, 0225-21041 eller mail g!i!49gt!q@j@19!a!q!q

Invigning av den nya delen pA Bystugal med handikappaeassning kommer att armonsems
separal.

VALKOMNA

Jaktstig vid Getmossen

PA lingfredagen den 22 april
anordnar Garpe[berys Jaktskytteklubb
enjaktstig pA skjutbanan vid
Getmossen. Valfiia kulvapen.
Klassindelning: junior, dam, senior,
yngre veteRn och Aldre veteran.
Startavgifter juniorer 40i dwiga 80:-
Anmelan mellan 08.00 - 12.00
Korv & fikaftirsiiljning
Veilkomna!

Snljes

kiikssoffa med 5 bredare "pimar" i
ryggstddet och kliidd dyna samt
byr6, gammal i riktigt trd med 4lidor



Garpenbergs hembygdsftirening

Program under 2011

30 april Tal pe tunet till Gammelgarden och fackeltAg till bBsan.
6juni Nationaldagsfirandeochtiidgardsdag.
l9juni Besiikvidtefaldigheiskellan.
25juni TmdilionelltmidsomrnarfirdndevidGammelgirden.

Gudstjlinst vid Gammelgerden tidpunkt meddelas senare.
l6juli Lekanas dag. Gamla lekar liir bam och sommarbam vid Gammelgdrden.

Sdndagar under juli manad kaffeservering mellan kl '13.00 - 16.00 vid GammelgArden

6 augusti Hemv,indadagen som inleds i kyrkan kl 12.00, program meddelas senare.
13 augusti Su$trttmmingsfest vid Ga[unelgfuden.
20 augusti Milkv:ill med underhillning, milan tiinds kl 10.00 dagen innal
22 oktober Hostrndte i fijrsamlingshemmet kl 15.00.

Sommarvanddngar tidpunkt anges senarg
Blomstervandring pi en Ang med Eva Johansson. Dri vi fAr lita oss namnet pA yzixter.
Viixtb',tardag vi tar med oss viixter och byter med varandra.
Vattendag med vandring fran vattenkiillor till olika vattendrag och Btlopp. *

Berts Mur & Eldstdder

Skorstensrenoverin& tetning
och slangdragning

Fiirseljnint av insatser, vedspisar
och reservdelar

Murning av grunder, mindre putsJobb pa
fasader och inomhuslagningar

Vi tillempar ROT-avdraget

Bert Jonsson, 073-9223t 94
Dormsjiiv5gen 3, Garpenberg



Lite smitt & gott frin Svenska Kyrkans Unga

Vi skiver nu kirjan av apdl och flera veckor kvu till pisk. Vi har en sen pisk i 6r och sndn
ligger djup fortfarande. Men varen bitrjar sakta, sakta komma och flem vartecken har siktats.
Viltem bar varit ovanligt l6ng i 6r och nu vill jag verkligen siiga upp all premrmeration pa
snd. Tack och adjii!

Bamverksanhgten rullar pi och Miniorgruppen harjag numera uppe i centrumlokalen, vilket
ih en niidliisning tills vidare. Vi kommer att vandn nerdver se fort sniin iir bort4 barnen
saknar utemiljitn vid Fdnamlingshemmet och Avell nArheten till kyrkan, jag Mller med.

Vi hade en fantastisk Familjegudstjiinst den 20 mars och dA fick vdr klrk:katt Zintligen eft
narIrn! Elier stor omrdstning bland bamguppema i ftirsarnlingen se rdstades namnet Pax
fiam. Katten blev lite ledsen liir den hiirde fel och tlodde den lett narmet Tax och inte ville
viil katten heta som en hu[d. Den blev snart glad och lycklig niir den lblstod att det var Pax
den skulle heta och det namnet betyder fred och frid. Efteret mumsade vi pd vafflor, 140
stycken vAfflor gaddade jag sA min mnson av vafelgraddning Ar giord fttr i er!

Sen vill jag berA$a att "mina" bam samlat in pi eget bevAg till Svenska k1'rkans kampanj.
"Allt ftir att utota hungem" iiver 2.000!. Det ger vi en stor appl6d ftir!

Helgen 15-17 april ikerjag med "mina"juniorer pe ett liiger till Finnaker, ska bli spdnnande
och kul. Bamen har aldrig vadt till Finnaker utan vi bmkar Aka till StifugArden i Retvik pa
Iiiger s6 det ska bli kul med nAgot n),tt. Det iirjattefint i Finna&er ocksa.

PAskdrama blir det som vanligt i Ftirsamlingshemmet tisdag den l9l4 kl. 12! Alla ?h varmt
v?ilkomnal Det Ar en spannande bedttelse om Jesu diid och uppstandelse och som vanligt iir
vi €tt g?ing "proffsiga" skedespelare.

Pi I maj kl. 14 tir det v{rldspremiiir i k1'rkan ftir 'Alla kan kdren" under ledning av Sven
Holger Rosenvinge och det ska bli jattekul att piemiarcn sAtts i Garpenbergs k1tka.

Gemensam avslutning Ibr alla bamgmpper den 28 maj kommer att sk€ i Avesta med deras
ldrsamling! Det blir en massa trevliga aktiviteter och mera info kornmer lite senare,

Jag vill aven sH ett extra slag redan nu fdr vfu Cruisinggudstj?inst hiir den 5 juni kl. 1l !
Mycket rock n'roll och annan musik. Bl.a. Siiren Karelius frin Malung kommer att spela med
oss! Alla {r vamt vdlkomna! Ta med fika och korv fdr $illning efterat!

Sommarkollot :ir alltid vecka 25-26 med avslutalde Rockmiissa kl. l8 den I iuli! Den vill ni
val inte missa, ellei hur?

Sen vill jag att ni heller iigonen dppna och lAser var egen tidning Kyrkfdnstret nAr d€n
kommer ut v. 15! DiiI beriftar Jolas Svensson en gripande bedttelse om vikten av att vara
medlem i Svenska ky'rkan. Vill even hair tacka dig Jonas ftL din medverkan

Gl nu en underbar vAr tillmdtes och en fridsam pesk med tid Rir eftertanke och gliidje!
Manga kramar och Guds frid onskar jag er alla! Jesus sade-Lat bamen komma till mig!

Bettan Bam & ungdomsledare och husmor i Hedemora-Garpenbergs ftimamling



Hej alla garpar,

Sa fick vi da en dktig vinter igen med bide snd och kyla sA det racker och blir dver.
Fiin min observationspost i kitkldnstret pa gdrden vid vdgens iinde kan jag
Epportera max antal av bade ekorrar (7), radju! (5),och hare (l) samt ett minskande
antal smefaglar Arn tidigar€ vhtrar, samtliga iakttagna vid, under och pl Oglamas
matslalion..

Ekonama har sin mattid pe fdmiddagama. Offast kommer de tva eller tie et gargen.
Jag har sett dem varje dag, iiven om temperaturen kupit n€r mot minus 30-graders-
streaket. Se de kan inte det stiimma som jag lart mig att ekorar vid stark kyla gir in i
en lan vinielsdmn. En Ibrmiddag var det alltsA sju stycken samtidigt. Det mAste ha
varit flera familjer med bam och bambam. En par med lite grAare pals (antagligen
gamlingarna) satt stilla under automaten och tog ftir sig av ftdna pi backen, De dvriga
htngde upp och ned pe automaten endast avbrutna av vild jakt upp och ner llir
larktr?iden intill. Det vaf nog bafnbamen!

Radjuren samlade sig i skymningen fram till den sistajanuari. Innan sniin blev allt ftir
djup betades alla vinterstAndare av i rabatterna. Sedan 6,lie nog en hel del lidskal och
kanske iiven solrosft6n med. Det var ganska trAn$ pa g6rden pa kvellen d6 5 rAdjur
stillade sin huoger samtidig.
Haren kommer sena kvdllar och syns enbart som en flyende skugga om man rakax
dppna yfterddrren.

SA har vi haft er premi& i Garpenb€rg ocks{, n?imligen Pimpelgudstjiinst pa Stom
Bredsjitn. Sndn lag djup men kylan var mettlig och ett 20{al deltagare mone upp.
Scooterklubben fiirstlirkte ftirsarnlingssingen och tur varju det eftersom fiskeklubben
lyst€ med sin franvaro, ja inte h€lt, storfiskama Karin och Roland varju med. Roland
bevapnad med isborr och fiskekort.
Kantor Majt hade hittat en l:implig psalm om fisket vid Genesarets sjd, Staffanskdren
sj6ng och Pontus predikade dver Jesu iterkomst till l&jungama och deras
misslyckade fiske och hans dd till dem ftir att fA god fingst Det blev bAde sh.att och
aha-upplevelser effersom vi fick liira oss sant som vi inte visste. Pontus kndt ihop det
hela med att vax Herre bryt sig om blde lekamlig och sjdlslig spis. Passade bra niir vi
iiven fick grilla korv och dricka varmt kaffe efterat.
Det kan nog hiinda att klubben varur en framtida medlem da Pontus ),ngsta dotter
Arm4 upptiickte tjusningen med fiske. Efter att ha dtit grillkorv bar det eGrigen iv5g
ner pA isen med agndikan dinglande pi pirken. Men Roland tyckte att fiske under
vinterns kallaste p€riod, vore bettre att *juta upp till i slutet av mars, di solen stAr
hiigrc och viirmer m€.. Det har nu vAr pdst Pontus note.at {iir nzista ers
pimpelgudstjiinst. Fdr detta var den liirsta i en leng rad!

Solrosftdn kdper vi i 2O-kilos siickar. Fadama vill helst ha det strimmiga friiet har vr
sett. Nu tyckte jag senast att det sag ut som b€tydligt mer av det svarta fi.tict iin
im€hallsldrteckningens 30 %. Jag bestimde mig ftjr en kontoll vars resultatjag
indignemd skulle offendiggitE, Sagt och gjort. En decililer iidn togs lrr mitten av
siicken, *iknades &ii lbr frd och mafies i centiliterglas. Resultatet? Jo 70 % strimmiga
friin, rest€n svarta plus en del smaskap. Inget att skdva hem om alltsa!
Skommarbo i kallaste vintem 201I
BLgitta Bloom



Spriddr skurar om Carls stoll

I berget unde! Garpenbergs k1,rka firurs en tippning. Dgt iir ett mirne av foma dagars gmvddft
i form av €n stoll. D€t lir en gruvort som &ivits rakt in i berget, till skillnad frdn schakt som
brlts lodrdtt. Stollen under k)'rkan heter Carls Stoll och torde vara atminstone trehundra dr
gammal.
I en samling handskivnadokument ftan 1700-talet eterfinns fitljande redogiirelser Iiir
verksamheten i Carls stollr. Vem ftirfattaren nr fiamgir inte. Den Ar samnaibunaen med aildre
handlingar betittlade "Extracr afinsp. Lemoines Brcftil sal. Fru Elisabet Funck,', DA sAviil
inspektorn som fru Funk emellertid inte var i livet niir bandlingarna i fiiga tillkom, torde
nagon annan upphovsman sta att soka. Den aldsta anteckningen lyder selunda:

"1747 i Sept. bddades denna stall att undersiikas,,.

Da det inte sl& att stollen upptogs vid denna tidpult, fir man utgA frAn att den brutits
tidigare, melr ttvgrgivits av en eller aruran anledning, Det var inte ovanligt att iil&e gruvor
Iteruppto-gs efter att ha varit slaingda under mlnga 6r. I arkivaliema ftarig{r att stora alsatser
fd.retogs fiir att urde$6ka gamla gruvor ijakt pl nya $ndigheter. Inte sdlian rdjdes igenrasade
eller iterfollda gruvor. I samma dokument framgar att schaktet, vilket iippnar sig pi
nuvarande krkogArdsomradet, upptogs Ar 1750. Vi flr i sammanhaneefiven veta att schaktet
beniimndes Hermans schakt. Syftet med dess upplagande var att siikeist?illa god ventilation i
stollen: "Hermans sch. anlades 1750 ftr viidervexling,'.

LAnge fram i texten upplyses att malm patraffades "mitt under Hermans schackt,' som
"affsaddes ". Vad detta betyder iir oklart. Det kan vara sa att man drev ned schakter
)'tterligare i stollens sula. Detta skulle sAledes inneb?ira att schaktet ?ir igen$rllt och att dess
dppning ddljs under nuvarande ortsula. Samma fyndighet b6r ha varit ;ledniry till att olten
under Hermans schakt pibdrjades. I dokumentel anges att detta skedde 1751. ytterligare
information finrs att hAmb i bergmiistanapprter. N;daD atergivna citat ii! samrnanstellda av
Bergrn?istare BjOm Tiberg, Falun, sannolikr under t93oralet.

Relation 4r 1758 av Geschwomer Eggert Lundstr6m2:
"Carls stoll vid caryenbergs kyrka dr fran bitrjan dll [oliisligt] 27 alna lAng, ifiAn [oliisligt]till Hermans sch 36 alnat samt sedermen nu si llngt in<trivin att den liirminas vara under
hdmet av sacristian- Srrax inom lol?isligtl har mar triiffat en god fasr icke liinande
koppamalmgang. Aven iir i Hermans sch. nAgoD malm tretrad." (I marginalen invid dena
citat har Tib€lg noterat med blyerts: "lcke inlagd sA vitt jag kan frma pA nigon karta,,)

Bergmdstarcns relation Iiir 61 1759:
"Carls stoll i k1'rkberget er Du fotsatt till 25 famna$ (ca 44,5m) liingd och har gdw genom
tviinne smala malrnstrimmor, som dock icke varit brytvitda.',

Geschwom€nelation fiir ar 1?60:

'Dokumenten 
{itrvaras i Bolidens arkiv, carpenb€rg

':Geschwomem var en bergsstatstjen$eman som hade att rills€ att gruvarb€tet bedrcvs pl ,,ratt bergsmansvis,,.
Denne var ber8mA$arcns i ett ber8slag nlrmaste man och sullf0retfadare. (Nordhk Familiebok)



"Carls stoll ar indriven 2 % alnar. I gaveln -- en med skimmer bunden kalk."

BergrnAstarens relation fbr 61 1783:
"Carls stoll vid Garpenbergs kgka iir 33 l/3 tnr." (ca 59,3m)

Berattelse av l8/l I 1786:
"Carls still under Garpenbergs kytka 25 % fmr nng" (ca 45,8m)

Hur det kommer sig att orten krympt 8 famnar fthklaras inte. Man Ifu anta att nAgon slarvat
vid m?itningen.' I fiiljande relationer, vilka stiicker sig till Ar 1812, omnzimnes inte stollen
ytterligare. Att inte berymestare{inbetet vidarc intresserat sig fdr stoll€n efter 1786, :ir ett
tiimligen sAkert tecken pA att verksamheten vid denna tidpunkt upphdrt. Inte heller finns den
omniimnd i de dre tillgiingliga handlingama, De dessa emellertid iir relaterade till
Garpenbergs bruk verksamhet, kan det t?inkas an sbllen varit i negon armans dgo fiam till
bitrjan av 1700-talet. Mycket talar fdr att marken 6 vilken stollen iir belegen, varit i konans
ago. Erl stor d€l av de ngor i Ga4enberg som innehades av staten, hade tidigare varit kyrkans
egendom. Om stollen ar gammal nog, kan den sdedes ha iippnats p6 initiativ av kyrkan, och
kanske den biskop som pestas ha givit namn 6t Biskopsgruvan under 1400-talet. Se liinge vi
iDtet vet om Carls stolk elder, til del dock litnltist an spekulera i vem som ursFungligen $nde
den ftirsta tillmakningselden diir- Det Ar ftiimst koppar som brutits i Carls stoll. I
redogitrelsema fdr ddften ftamgar emellertid att en hel del kalk petdffades. Vissa antydningar
till att aven denna brutits och ftrfilats finns. BetrAffande koppam, Iiirefaller det som om
malnen inte var s?irskilt rik, och att stollens avkastning inte torde ha va t sairdeles stor. Detta
i sin tur antyder att driften sarurolikt varit begrtirLsad till de tider de kopparprisema varit sa
pass hitga aft brytning av fattig malm 2indA vadt l6nsam.

En iltressant frAga Ar vad de med stollen associerade b6da mansnamlen kan berAtta. Vilka
var dessa herar, Carl och Herman? Var den ftiNtn:imnde, som bidragit med sitt namn till
stollen, den som ltirst bddade bearbeta flndigh€ten? Det ligger nara till hands att utgd fiAn
det. Att en gruvas agare fick ge namn At den, ser vi exempel pi i Funk- respektive
Biskopsgmvan. Andra fdrklaringar till namnet kan dock finnas, Det var inte ovanligt att
gmvor namngavs efter bemArkb personlighet€r, med mer eller mindre koppling till
gm!.verksamheten. Inte siillan fick kungligheter fiDna sig i att namnge en guva. I Garpenberg
firurs flera exempel pi detta. Om stollen under k)'rkan diipts efter en kunglig Carl, siger detta
inte mycket om d€ss tillkomst. Den siste svenske monarken med detta namn som kan vam
aktuell Ar Carl XII, vilkenju avled 1rl7l8. Detta gr fbrstes bara spekulatione!. I ft6ga om
Hermans schakt kan vi i aila fall utesluta en rojalistiskt irlspirerad namngivning. Nlgra
kungligheter med detta nann star inte att fiDna i den svenska regeotliingden. Eftersom vi vet
med ratt stor exakthet niir schaktet upptogs, borde det yara miijligt an efterforska vem denne
herre var.

Det finns mgr tlagiska upphov till gruvors narrn, som i fallet Lassesgruvan. Enligt vad som
beratbs, skall ett stiine ras ha i rfiat i denna gruva varvid trg gruvarbetare omkom och
bsgravdes uDdsr rasmassoma liir att alddg mer eterfinnas. Samtliga dessa tle skall ha lystrat
till namnet Lasse.

I L famn=t78cm, L aln=0,59 m



Ytterligare en Adga som infnner sig niir man behaktar omddet ftamlih stollens ingeLng, air var
alla schaktmassor tagit vagen. Det torde ha varit fidga om atskilliga ton graberg som brutits
och frdktats ut. Eftersom det, som ftamgar i kdllmaterialet, inte var sii$kilt gott om dk malm
torde en hel del grAbery ha lagts pa hog utan att ftaktas vidar€ till krcssning. Har dessa massor
ftaktats bort i modem tid? Kanske en del anv?ints till att bygga oct/eller Iiirstitka dammen vid
den intilliggande Dammsjiin. Det kan even t?inkas aft varp Aan stollen anv?indes nit banvallen
fttr jiimviigssperct till Gruvgarden anlades i biirjan av 1900-talet.

Reflektioner kring stollens bevarrndeviirde
Vi vet alltsa i[te hur gammal Carls stoll ar. De enda fakta vi kan sluta oss till i kiillmate alet,
?L att den etninstone herrdr ftan 1700-talets llina helft. Oaktat denna brist har orten andra
viirden som gdr den intressant ur flem aspekter.

Hela oden dr bruten medelst tillmakning. Denlla bl4ningsmetod innebar att en eld tiindes i vid
ortgaveln upptravad ved. Nar €lden slocknat och rdken viidnts ut, kunde arbetama med spett
och slagga sedan br)'ta loss det av hettan skorgjorda berget. Tillmakningsorter 16r en rundad
fom, till skillnad ftan sedana som brutits med hjllp av sprnngdmnen. Den runda formen
innebiir att trycket ften det omgivande berget ftirdelas jiimnare, vilket 96r den siikare iin en
spriingd. Tillmakningel sl@pade inte heller djupare sprickor, och till bry.tningsmetoden hdrde
att allt liist berg avlagsnades, varfiir risken lii! fallande sten sAledes Ar mindrc. Tillmakning€n
upphdrde i svenska gmvor under mitten av 1800-talet, till fttrman ftt! krut- och sedermera
dymmitspriingning. Detta gdr naturligtvis Carls stoll intiessant som askadningsobjekt fiir att
ft irevisa iildre gruvbrytningsmetoder.

En annan intressant aspekt iir att det ftirutom orten iiven finns ett schakt. Dessa bida i
kombination illustrerar pA ett bra satt de vedemiidor med vilka det var ltirenade att br'4a
gmvor i eldre tid.

En av stollens ftdmsta litrtjanster ligger i dess lage. Fa gruvor, dppna fiir allmiinheten, har ett
sa centalt och liittillgiingligt lege som denna. Det vore s)'nd att inte utnyftja Catls stoll och
Hermans schakt som AskAdningsobjekt. I samband med att Boliden inleder den planerade
expansionen av produktionen, med omfattande nyanliiggningar, kommer med all siikerhet
Garpenberg att hanna i fokus i media och det allmiinna medvetandet. Det redan stora rntresse
ftir gmvdriff som finns, kommer &irmed med all sannolikhet att '4terligarc dka. Vore det de
inte lampligt attjiimte en av viirldens modemaste gruvanlaggningar kunna fdrevisa hur allting
bitrjade? Stollen skulle i detta fall fylla en stor socialpedagogisk funktion. Om mitjlighet
funnes att i ansluhing till stollen in€tta ett gruvmuseum, vorc situationen optimal. Att Slla
ett sadant museum med utstiillningslitremel vore inte fdlenat med n6gra stiire svarigheter.
Redan tinns sAdana samlade i gmvkapellet. Dessv?ire iir det i kapellet inrymda museet
mycket svadillgtingligt. Fdrcma€n dAr skulle diirfth tjiina pe att fttrfl)'ttas till mer
dndamdlsenliga lokaler. De i kapellet fdrvarade samlingama belyser i stod sett uteslutalde
iildre gruvdrift, da allt skedde med hand- och vattenknft. Ett nytt museum skulle kunna
belysa Ave[ den fortsatta teknikutvecklingen, fram till modema tid, I och omkring
Garpenbergs gnrvor fiffN mAngder av iildre maskiner och andra {iiremAl som skulle kunna
anviindas som sidana askedningsobjekl Nagon brist pi kunskap rider heller inte i trakten. Fdr
den som begriper sAdant, Ar sannolikt aven den i ofien blottlagda geologin av intresse.

J-O Niisman



tar6€lsoo 6YGDE€laOS-
ocfi FRrTlDsFoRElrl.|6 figfr lndn ln{dtho SWdtqA'd'

Det har varit en Ling och seg vinter, men nu dnrppar det fren taken och det
kiinns litet virlikt i luften.

Hiir vill vi prcsentef4 vrirt pr€liminera prngram f<ir viren och sommaren 2011.
Alla iir hjnrdigt vlilkomnal

ldrdag 30 april, H 19:OO Valborgsmessoeld
Korvgri l lning och singer
Brasan  tands  k1  21 :00

Arsmdte
u ^ l f o l r o  m o A  A ^ ^ ^

tltrdag 7 maj, kl 14:00

Ldrdag 27 maj, kI 1O:OO Utflykt till gruvlaven i IntrenSet

Iiirdag 25 juni, kl l6:OO

Rol.and cruvsjit berettar
Samling vid laven
T :  h o . l  V : f f c L ^ r d

Midsommarfest
Ma j sLengs resn ing ,  I eka r ,  se rve r jng  f t un
Ta med blommor t i lL stAngen

(Midsommardagen)

Liirdag 2juli, kl 14:00 Bitutflykt till Hiilsingbo holrne

frcdag 29 juli, H 19:OO

Samfing l Halsingbo el ler vid holmen
Ta med kaffekorg

Sommarkviill i Ingelsbo: 'Fnin busliv i Garpenberg
till sjtimansliv ute i v6rlden"

Staff,sn R6nnegerd berattar minnen frin
sin uppvaxt i carpenbergs pr.astgard
och f r6n  t iden  som s jdmanspres t .

OBSI Varje torsdagskvnU kI 19:00 fnin 16 juni till 28 juli iir gemenskaps- och ev
arbetskvelar. Xon g4rna och umgris. Kaffetircn saknas aldrig.

Om du yill veta meta., ing giirna

Gunnel Waerner OZZS-123 OO ellet 0225-230 16
Vivan Adamsson O2Z5-231, OO

Hemsida: go.to/ingelsbo
e-post: ingelsbo@bigfoot.com



NAR GUD KOKADE Acc - elle! ; vad ska man egentligen tro?

Redan som litetr upplevdejag hendelser somjag snabbt ldrstod inle hiirde till vanlighetema.
Jag sAg ju spdken! Och kunde fttr$a djuren pe ett alldeles speciellt sAtt vilket jag DA inte
tyckte var ett dugg konstigl, gjorde inte alla se?

En bonde hade sina tjunr gick i en hage btedvid huset vi bodde i, de var ett 10-ta1 2 eriga
(med hom och allt) , och de visste om att de kunde sAtta sig i respekt. Jag var ofta inne hos
dom och lekte High Chapparall , vilt gneggande galopperade jag runt och fiiste dom ,iin hit ,An
dir.

Ibland hiinde det sig att dom snret och dA blev jag genast tillkallad som ffirste "ko"-6sare och
dorn var som lamrn emot mig!

En granne till oss hade en stor ardelurcrm?ilr som tack vare dgaren blivit folkilsken.
Raskt gick hon till attack med bede dnder och bakhovar niir folk kom niila, Detta rcsulterade i
att agaEn inte tordes ta ut henne utan hon slod, fastkedjad i sin spilta.

Nyfiken som mar var , och oradd, gick jag helt enkelt in i det gamla stallet och helsade pe.
Dag efter dag.
Till slul kom zigaren ut, han hade minsann sett cykeln som 169 gilmd (hmm) i det hdga greset
en bit bort.
Han frdgade om jag tyckte om hdsten och seg att viju hade fin kontakt. SA det slutade med att
jag blev h?istsktttare dtir, kan man saga. Tog ut och in henne och jag red ocksa in henne. Jag
var dA blou 9 Ar gammal .

Jag biirjade pA en ridskola ooh fick vdl de allm vArsta man kan tenka sig! Den hlir damen som
agde anlaiggningen importerade niimligen krcti och pleti.
SA t ex var det etl kolsvarr, maged fullblodssto friin Eng.latd, en gafiunal ulsliten iravarc fran
Ryssland och en drds islandshnstar varav mer dn halft€n dog. Det var f ii den allra fdrsta
importen av den htistasen till Sverige! Man visste inte dA att dessa hdstar inte hade motslend
mot vira hestars naturliga sjukdomar och bakterier sa derav alla ddda, vilket blev enormt
uppmiirksammat i press€n.

NAveL diir fick jag Fova pe aft rida esna och en oinriden arabhingst direkt kommel ftAn sitt
hemlald. SA hiir i rtxen 6lder begriper jag inte var hor hade alla kontakter dll att fil tag i alla
dessa mtukliga djur! Men da var det inte sA myckt pappersexercis som det lir idag.

Ja sA fortsette det hela, jag skaffade €gen h?ist,som
ocksa han var en problemhdst, och $vlade
framgdngsrikt i hoppning med honom. Sedan
blev det familj fttr min del vid 24 irs ilder och
fl,tt ften sddermanland till Smedjebacken .
Dar i lrahema startade jag upp en ridskola men
familjen tog en del tid sAjag salde histen .
Si kom en peiod n& familj,hus ochjobb
dverskuggade allt alnat och kanske var det
en period i mitt liv dljag behdvde sldppa qllt
annat.

1



Under den hdr bam och uppvfitperioden hade jag fdrstis inte bdrjat praktisera mina g6vor
som ni stik€rt fdrster, jag bara "var" mitt i hiindelsema.

Se till exempel niirjag var 7 Ar och fick lunginflamrnation sig jag en vitklrdd kvinna vid min
siing flera gAnger.
Jag hdrde underliga ljud i rummet ( rAttor sa mina fd.lildrar!) och ibland kiindes det som an
jag ldmnade min tropp och sig mig uppifran pA ett mitkligt sett.

Pd den tiden (ag dr fddd 1956 sa malt fer vel kalla det sa) -Fatade man inte om sedant hdr
och INTE till lbrdldrama, som ju alltid hade bra svar och viftade bort det hela som fantasier'

Hur som helst. NE jag var runt 27 ir hannade vrr farnilj i en dldig livskis och jag ringdc cn
viininna och talade om attjag nog inte orkad€ lengre. Hon kontaktade en "klok gubbe" i
Bo dnge dit vi fick komma pA en akut tid.

Han liiste av mig med sin blick och lade sedan negra tarot kort. Det hela tog ca I timma och y; [lnnn
han avslutade gJnom att satta sitt pekfinger i briistet Pe mig och spanna dgon€n i mig varpA "l.Su)".

hanftrkunnade: il,U I
J'Ingela! Det ar bara DU, som kan odrla upp i ditt liv, kom ihAg detl" | ' I

)t\
400 spenn .F6r att fr hora DET! \)

Jag var si 6rb....ad nir jag reste hemit med vaninnan attjag iimsom griit och 6msom skAllde.
Niiii, nu jdllar anamma tiinkte jag ndl jag kom hem. Der MASTE ju finnas negot mellan
himmel ochjord ,en mening med alh?

Vad jag inte visst€ da var att hans ord skulle visa sig vara mer iin sanna.
Det blev en livsresa som hette duga, och som inte pe Hngt niir dr avslutat. Jag har ltirkunnat
de har orden til menga, manga idag och tlor fullt och fas ptr att man ska lita pa och tro pA sig
sjdlv i liirsta hand och ta ansvar ftir sina handlingar i stdrr€ grad an vad som gtirs i menga fall'

Jag iir ingen moraltant om ni biirjar undra van& dena bar uianjag Unlde beretta hendelssr ut
levande livet som lir alldeles sanna.

1989 fick hela familjen bestAende av rnake sarnt 4 bam och 2 stom hundar av rasen borzoi,
Ilytta till Norge pe gnlrrd av arhtsldshet her. Jag hade fattjobb som buliksbitrade i en
djurafflr pe en ston kdpc€ntra i Gjdvik, (ligger nedanfdr Lillehammer) och det var diir min
'tarrier" bdrjade!

I den hiir djuraflircn fanns ett hlistsortiment ocksi och en dag kom en kvinna in och skulle ha
ett skarpt bett till sin hiist. D6 hon hdrde jag var sv€nsk utbrister hon . -
'laha du iir svensk! DA kanske du kan komma hem till oss, vi har en travare fien svedge som
dr totalt idiol. kanske du kan snacka lite vett i harq haha!"
-'J4" svarade jag, 'kan jag vdl gdn."

Hon sAg myck€t konfunderad ut, och i mitt huvud btt.jade detjobba. Vad hadejag NU gett
mig h pa'
Min man sa alltid a.tt med mig hade man ninsann aldrig hakigl, det kude hinda vad som
helst men delta ..... forts fitIjer.......
Ingela Wegefalk/ medium och djurkommunikatdr



Forts pe'NAR GUD KOKADE ACrG..."

Nu undrar siiket van av ordning nar fttrklaringen pe rubriken kommer, fiir vad har Gud och
AGG med allt att gtira? Lugn, det komm€r ....

Som jag 6rut berAttade hade jag gjort ett uttalande i djuraff?ircn angdende en svensk travare
som egentligen var starten pe mitt framtida liv som djupratare.

Jag kom ut till stallet som harbltgerade ett 20 tal travare ochjag visste inte da hur jag skulle
gitr4 jag hade int€ riktigt tekniken kan man saga, se vi stAllde hiisten i mittgangen och jag
skrev ner dct som kom till mig Dnder ledring av de fregor jag fett av agama.

Hur som helst visade det sig gd bra och en hel del stiimde veil dvereos med det som dom visste
om ha$en. I farten tog vi fiam en hiist tiU som jag gjorde en s k "reading' pn irman jag lite
omturnlad av det hela fo! hemet.

Att man gitr eD reading & ett direK dversatt ord hAn engelskan och betyder ju "ldsning", man
s5 att siga liiser av, Att man AI hestviskare eller djurpmtare, djurkomrnunikatdr rIuD 6r lite
brsvenskat och egentligen fel. Man PRATARju inte med djuret!

Jag ftr alltid fragan hur det ger till ochjag kan bara svara llir hur jag fir mina svar, alla
mediala arbelar olika. En del hatr rdster, en del kinner i sin egen kropp hur djuret har ont osv
ochjag bara VET.

Ni karl sdkert gora en likn€lse med er sjilv4 t?ink cr an ni ir pa aff?iretr och ska kdpa kittt till
grillfesten senare pi kvsllen. Ni bara VET hur kdttet kommer att smaka tillagat.

Ni bara VET hur sommaren var i fiol, ni ser bilder framfiir er som ger er en identifrkation pA
sommaren, slagregnet som litrstorde rosoma, hettan som giorde att ni inte kunde sova osv osv'
Skillnaden iir attjag ser framAt - fsst pe sam.na s2ifl!

Det var i Norge under iren 1998-2000 jag l{rde mig tekniken i djurprateriet bad€ med h5st
,hund och katt. I Norge fanns natr igen mycket btickcr att lAna i dmnet sijag studerade noga
och kom ftaln till ett satt somjag sedemera Hrde ut till andla ndrjag flyttade eter till Sverige.
D?ir brjade jag med djurFatalkuser och utbildade ca 170 personer varav 3 jobbar som proffs
idag.

Att kulma kommunicera med and.a levalde varels€r gav input 6ven till andla varldar ircm det
mediala. Jag kom underfirnd med att jag iiven kunde "se" saker ptr distans. Bortsprungna dju!,
bofiappade saker, att sia om ntr den och den hiisten skulle vinna, ja det bitrjade nastan bli
ove*ligt allt detta nya som kom till mig!
Till slut fick jag hjelpa polisen i n6gra fall, En g6ng var det tv6 smA pojkar som pappan rovade
bort och som jag visste var de -skulle leta efter och en annan ging var del en hast, som var
skjuten i halsen med pilbige. Aveo en mordgdta klarades upp.

Nu ldntod jag ocksi hur kdivande allt detta var lltr mi& d€t tog oerhitt pA krafterna och jag
fick avsega mig rcllen som tipsare vid travet och att hjAlpa alla som tappat bolt saker. Jag
orkade helt enkelt inte och telefonen ringde stup i ett vilket gjorde familjen tokga till slut!



Men kan man verkligen tro pe sedant hAr? Finns der vetenskapliga bevis?

Ja idag finns faktisld klara bevis ftir att telepati (tankedverfttring) existerar och det lir se
mycket sajag t?hker inte gd in pA det ber ulan den nyfikne kan latt kolla sjalv bl a via Diitet.

Jag har som ni sgkert fttrstfu {ett mycker bekreffelse sjelv urder erells lopp. Folk undrar om
jag kan veta saker som ska handa rnig sjiilv oah min familj och det kanjag. F6r mig tr det inte
ldnge ot{ckt utanjag e! temfgen vill fttrberedd.

Detta har varit till nytta n&jag ska sokajobb, kdpa bil eller annat! Spelar ingen roll vad
expedema siiger om jag kiinner in att detta & fel - eller riltt.

Min som hade varit och tittat pe en se snygg bil och tgnkte absolut k6pa den. Vi akte fdrbi och
han pekade och sa stolt a$ den skulle han fe kdpa!
-"r4jaha ja, replikerade jag, men det iir nat fel med motom den lecker olja".
J'vad? " Utbrast han. " -HUR i hela fiiden vet du det?! Har du varit di "

Nej det hade jag naturligtvis inte . han tog falliskt hem bilen pi "dppet kdp" och Umnade
tillbaka den nAgra dagar sen.ue, det var fdr stoia fel att etgiirda i motom....

Varje dag blirjag vamad, hjelpt, tipsad av "dom diiruppe", det dr lika naturligt litr mig som
n?ir man gar in pe datom och kollar upp saker och ting, jag tiinker inte pe det ens en gA!9.

D€t starkaste tu nlirjag gfu fttrbi en bil och alla lampor terds bede ilm€ i bilen samt
strelkastama, de vetjag au nagot iir i gdmingen som jag miste alda mig ftir!
Det hlinder att andra ser hur en bil plittsligt borjar blinka och lysa eller till och m€d att lamet
gdr och dA far man st6 d?ir och le lite dumt, man ktinner sig som ett bam ertappat med handen i
kakbu*en fast man inte eIIs iir niira bilen....!

Och nu kommer historien med AGGEN'

Sambon skulle komma hem om ca en halvtimna ochiog ttihhe kok4 tigg till mackorna.
Sldngde pd 4 .igg och yatlen i en kastrull, det kokade upp ochjag siinke temperatuten pd
plattan sd pass alt dggen inte stotmkokade.
Dd riager nin telefon ,sont ldg pa bddning i rummet sd jag gick och svarade och del eq ett
bdkigt meddelqnde frdn mih dotter som hamnat pd sj khuset vanid .jggen helt gliimdes botl.

Sqmtalet tog 28 minuter och vdl i ktket kom jag ihdg AGGEN!! Herregud, sd lite vetleh som
man har borde det ryka bra nu, men icke? !
Dom bara "lag dAr" i valtnet som rar hek lugnt men natwligtvis vqmL
H.ir mdste kollas tainhe jag och skalsde etl qv dem och ddm om min fdrvdnihg n ir det var
krdmigt i minen! Alltsd vi kokode potatisen pd "3on" sdratlnet botde ha kokat och 28
minuter! Vad?
Jdg lainde lil$om en ndnaro ar ndgol och som en f).nimmeke ar en ftst som pdpekade qtt
det nog v$ bra att jag hade don tillhands i allafoll nar jag var sd glamslc

Jag har even klarat mig helskianad ur en totalkaschad bil men det iir cn annar historiA jag
tror nog vi har hjalparc bara vi vdgar tro. Vad tror ni?

Ingela Wegefalk / medium och djurkommunikatdr
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Stort evenemang med Landshaivdingen den 14 maj

Ldrdagen den 14 maj iir det en heldag fbr ftretagandet pA Hengerdsomddet i Garyenberg.

Under dagen blir det en minimiissa med ftiretagare och fiireningar. HZir har Garpenbergsbor
och andra mdjlighet att lyssna pa ett fbredmg med Bengt Sundelin, platschefpa Boliden och
delta i olika aktiviteter, bl.a. en tipspromenad med fina vinster. Landshovding Mada Norrfalk
medverkar urrder dagen och fiir den som it nyfiken p6 ,,skogislokalema,, komrner nuvarande
egar€ Hedemorabost?ider att ordna visningar. Garpenbergs HengArd kommer att erbjuda kaffe
och ftirsorunarlunch till €d fttrmAdigt pns.

PA kviillen bjuder Hedemora Niiringsliv in till sin Arliga Fiiretagsgala i Silviahallen. DA ska
Hedemoras duktiga liiretagare he&as, bl.a. kommer landshdvdingen att dela ut priset till Arets
Fiiretagarc. Det blir middag och underhAlldng med Bemy & Nisse

Vi som stfu bakom den hdr dagen dr New Boliden, Hedemora Niiringsliv AB, Sddra Dalamas
Sparbank, Fitretagama, AB Hedemorabosteder och Garyenbergs Inhessenter AB.

rrww.hedemoranaringsliv.s€

Planerade scoutmdten i april och maj 2011

Mand 4 april kl 17.00 - 18.15 Alder 6 - 9 Ar Centrum, g:a biblioteket
k l  18 .30-20.00  l0 -  15  er

MandIIaprilkl17.00-18.15 6-9 Ungdomsgdrden,FolketsHus
kl 18.30 20.00 l0 - 15

Siind 17 april kl 15.00 - 17.00 alla

Mind 2 maj kl 17.00-18.15
kt 18.30 -20.00

Litrd 7 maj kl 14.00- 16.30 alla

Utomhus

6-9 Centrum, g:a biblioteket
l0 -15

Utomhus

Info: Regina Siuvatti 0'13-'7810336

Medlemsavg 100 k bbtalas till Garyenbergs NSF Scoutk6r, bg 268-7465

OBSI Viktigt, fitrs?lkringen giiller ql om medlemsavgiften iir obetald

Om det finns nega !'uxna som kan tiinka sig att hjdlpa till eller bli ledare si ring till mig. Regina



FRISORBOA
Prislista

Klippning Herr o Dam

ngor
ngor

Klippning Pensiondr o Barn under
Klippning o Ldggning
Schamponering vid klippning
Ldggning inkl. schamponering
Permanent fr.
Permanent lAngt h6r fr.
Fdrgning fr
Fdrgning lingt hAr fr.

fr.
l6ngt hAr fr.

Ogonbrynsfdrgning

Tidsbestdllning MAn-Fre 9.00-1 8.00
0761144688

BackgArdsv. 28 Garpenberg

10 Ar
195:-
175-
315:-

2Q:-
175.-
495:-
625:-
395:-
525.-
395:-
495:-

49:-
49.-
85:-
65:-
35:-

100:-

S
S

Fdrgning Fransar
Fdrgning fransar o bryn
Skagg klippning fr.
Luggklippning fr.
Putsklippning

Vdlkomna Marianne



l r

^d*9.tt'I
GLAD PASK

tinskar
FRISORBOA

0761144688

Nu ir snart vAren hir
jag.du-kar upp ett helt" !underbart bord med vdrre?iS
ALLA BLOMMOR till humana
Priser.

Frisiirboa Backg6rdsvigen 28 Garpenberg



Qarpenbergs l{errgdrf
1{engdrden har anorffin 1500-utet IA ?uttd1,,lasa an[ate en fungsgdr[. Sjahn futrgirten Sggtu t601 ae C.C. g\tuer,
samme altiteQJ ton iut '{aga Sbx y'it KfonprinsessanJt)ttat ne[ in pt;N oaniet
3{e ngirden d.r vacQga renwerat net niuga wcQga sa(ar oci sahnger d& man numeru inu 6ara fon id.[k Egtt'ereuer i aacQgr
tnilj6, dte4 fot n1uta av sanvaro t 6aren e[kr ndgon av [e mlsiga sahngema, fah 6[a. fuLlfet eflr rrli/tdagen senoras.
'/i e6ju[e/ fr6|Lf4ssig ltut ocfr service i en oatuerttdffbarmitj\.

lFest fag H maj
12.00 - 15.30

C,[i RgnrtRg och dta funcfr, ffanera runt {, fra en sfrdn [ag. Qd ttps
promenaf fdr ni fum ainnafina priser, se pd rituppviming, Qssna pd

cBengt Sunfefrn som 1errittar om Eofiten satmingen. cDet 6[ir 6arn
ifning, fiten narfuwf m. m.

}triga fagar

Eofot miilagt ,rtKg.i trrifgdrfen effer safongerna,
6esri {sfotts|utiQgn, Rp* pd 6 fnmsterfutrq

pfanera |rtitbp effer fotnferens m.m.
fringfdrmerinfo.

Qarpenbergs l{errgdrf
776 98 Qarpenfierg
te[ 0225 - 22207

www. 9 a rp e n 6 e rg slfe rrg a r[. s e i ryfo @ g a rp e n 6 e rg s fr e rrg a r[. s c



BERATTARKVALLAR
Ingela Wegefalk beriittar om sitt liv som medium och
djurkommunikat6r. Naturligtvis finns plats fdr just era

fr6gor om allt mellan himmel och jord!
Endast fcirbokning! (lokal bokas efter antal Shcirare)

150 kr/person inklfika.
Ca 2,5-3 tim men vi brukar kunna dra civer tiden p ga

intresset.....
Datum:2514, 1 15,1215 kl. 1 7.30

Bokningar till Ingela pA tlf 070-42 62 01 I
Varmt vdlkomna!!

UNIK MASSAGE !

Nu har jag masserat mdnniskor i 7 6rs tid
och fir stdndigt hora att "sAdan hiir massage

har jag aldrig fonf6tt".
Du ,som trdnar, bantar,har ont, sover d6ligt,

dr om och stel : PROVA!!
HEI-A RYGGEN,AXLAR,NACKE SAMT HANDER OCH
ARMAR +NACKE FR FRAMSIDAN, VARME = 17OlT.

Tid ca 45-60 min.
Ingela Wegefalk dipl massor.

070-4262019



Memoarema, fortsettning

Poul Hansens lbretag som hette HlJ-elektdska ldg pl Kronobergsgatan pA Kungsholmen.
Man sysslad€ mest med servica och mindre installationer. Poul hade iiven filialer i
Nonkiipirg, Malrnd och Cbteborg. Aven i Kitpcnhaml hade har en filial.

Han befann sig dtirftir ofta pi resande fot sd jag lick ensam skiita Stockholmsfilialen. Poul
som var mycket duktig pA att "ragga" upp jobb hadc lyckats komma in pi bl.a. Karolinska
sjuktuset d& Ake Nilsson och Kune Palmberg m.fl. aftetade, vidare hade Poul kommit in pi
den grafiska industrin, Esselte koncemen, Norstedts m.fl. Aven Restauang och
storkatksanlaggningar fick vi uppdrag At. En duklig kille som hette Maffre fick skiita allt
detta. Bengt Aldcrsson, iiven kallad BA var en duktig verkmtistare pA det grafiska. Vi hade
en kamrer som hette Tomas Borg och nar han behdvde en assistent sA anstillldc jag Anders
Gorecki fran AEG-

Vid ett tillfiille fick jag ett telefonsamtal ftaD maskinchefen pA KS som hette Reinhold
Karlsson. Folke, s{ger ha vi har filtt stora elproblem, en svdr elolycka har inuaffat pd
bamavdelningen!! Det visar sig att skyddsjordning saknas pe dom flesta avdelningar. Nu
ldiver dom av mej att kontrollera hela sjukhuset!! Vad gdr jag? Minst 30 eleltriker behdvs !
Kan Du fixa detta eller maste jag viinda mig till regon annan stdrre firma. Nej, stopp sager
jag! Det hit skajag klara. Men hur skulle detta arrangeras. I Stockholm fanns ingen
mojlighet att fi tag pa fok. Det blev att satta sig och ringa rut hela Sverige. Dzirmed
lyckadesjag fl tag pd tillrdckligt med montdrer, menjag fick ocksA lov att tillElligt anstA a
niga danskar. Problemet var att skaffa bostad 6t alla. Vi hiftade rlagla omdblerade sme
ldgenheter i Solna. Nancy ochjag fick handla upp ett antal ldsa siingar med madrasser ftir att
klara detla, Huludsaken var an vi klarade vdrt uppdmg. Effer en tid var allt ordnat lill
Karlssons stora belAtenhet, samt en hel del "klirr" i Pouls kassa.

I mitten pa 60-talet fiiretog vi inom familjen bilrcsor till bl.a. Oland som de va.r en mycket
popuhr semestervistelse. Vi tiiltade i Kyrkbyn Bilda, d?ir Gustav Johansson dgde marker nere
vid havet. Vi var ett stort gAng orienterare, dom flesta ft6n Stock:holms OK. Vi hade ett enkelt
litet 4-manstiilt som passade oss fyra mycket bra. En gammal Enskedeorienterare som hette
Benke Eliksson iigde ett fiitidshus dar. Han var cn hlingiv€n kartritare och ritade se en bra
karta inom ntuliggande skogsomrede. DAr tavlades d€t offa" nA$an vade dag. Benke och
Hariet hade en dotter som "polade" med en fiskare. I hans fina fiskebit fitretogs ofta
torskfiskeresor. Vi fick pa den tiden viildigt bra. m€d fisk. I dag iir tolsketr ne$an helt
utfiskad. Vi hade v?ildigt lrevligt inom tAltomradet med roliga sma tavlingar,
miniatyrorieDteringar etc. Pi kvdllama samlades vi ofta till krrytkalas vid langbord. En del
kvellar giolde vi utflykt till ett litet populiia sulle som hette "Lammet och Grisen" diir man
fick eta se mycket man orkade Iiir en ringa penning. Gissa om Leffe och Gunsan smorde
keset.

PA vintem 1966 var vi nfura SOK-are som anmlilde oss till Vasaloppet. Det var Ame Reger,
Folke Heidemo, Cdsta Ahl, Lennart Bergholm ochjag som hyrt en stuga av Ann-Mari
Moberg uppe i Tandldalen. PA ldrdagen var vi ute och "k6nde" lite pe Vasaloppspfuet. Det
var blixtfttre, sa d€t h?ir komm€r vi att klamj5ttebra trodde vi. Pd natten slog v5dret om och
det bley det jobbigaste loppet pA flera dr. Vi fick aka tAg pa t?ivlingsdageD fian Salen ned till
stadplatsen. Da fick den alltid ftecka och kluriga Ame se att dom sidade l0pare som skulle
ste i ftilsta ledet hade en r6d "remsa" ovanfiir nummerlappen, Han lyckades .iva stinder en
reklamaffisch p6 tAget som hade en rtid kant och d?ifmed fick han starta i dom fi?irnre leden!



Lopp€t blev oerhii( kiivande, jag fiak slita hart pl mina tunga trdskidor. Ntirjag Andigen
kom till Eldds hdrde jag pe en trarsistonadio att Janne Stcfansson gick i mal. Jag hade bide
etil och druckit lile sparsamt ldr vi hade altalat att Nancy och grabbama skulle sti utefter
spdtet i Oxberg och "langa" massor av godis med mat och dryck. Men niirjag Zinlligen kom
fram var det bara Sven-Al<e som orkat vAnta vid spfuet. Var zir Mamma fragadejagi Hon
sitter nere i bilen vid vagen. Men var iir all mar och dryck ftigade jag? Det har Lennart
Bergholm och grabbama kiikat upp!! Det var en tdtt och sur gubbe som stretade vidare. Ndr
jag vid halvsjutiden i skymningen kom ned pA ilven intill Mora blev det helt sropp.
Arrangorema hade inte klarat att ta emot det rekordstora fiiltet utan det tog 6ver en timme liir
att kda d€ sista kilometrama in till mdJ.

I slutet pe 60-talet bdrjade det knaka i fogama pd HlJ, den ekonomiska situationen blev
alltner ohellbar och den 3l dec. 1969 gick brctaget i konkurs. Den ljan. 1970 bildades
d&fttr Skandilavisk Elinstallation. Poul Hansen besldt attjag skulle utses till VD, sj?ilv ville
han inte (a ansvaret. Han pestod det berodd€ pii att han ej var svensk medborgare. Jag fick
d?irmed ett stolt ansvar och Aven ett stofi ftirtroende. Arbetsbttrdan bl€v ftr mej alltftr stor,
dels att vara Stocl$olmschef och samtidig bevaka filial€ma i Nonkdping, Malm6 och
Gdteborg. Ingemar Edstriim i Nonkiiping och Bosse Hiirstedt i Malrnti klarade sina uppdrag
ganska bn med Bror Blom i Giiteborg hade stora problem. Jag fick flera g6nger resa dit ner
och rcda ut trassliga sihrationer med den filialens ekonomi. V2irst var det med
Aftonbladsbygget som pAgick med flera elektrike( ftAn oss.

I Stock:holrn stltde och st?illde Poul trots att han pi papperet ej hade lagot ansvar, han
shitdde bolagets pengar omkring sig utan att tillfrega mej. Han kopte bl.a. ett stort gods i
Viistervi.k samt ett por-boktryckeri i Grdndal. Det arrangerades ocksa en stor festesa till
Kdpenhamn med samtliga bolagets anstiillda med damer. Festdetaljema med alla aktiviteter
itverlat han till mej att arrangeftr. Ndr taget angade in p6 Kdpenhanurs hwudbangird stod en
stor blAso*ester och hAlsade oss vdlkomna imao deltagama for vidarc till €n praktfull
middagsfest. Det ordnades ocksl en plkostad rundresa med alla filialchefer runl i Europa
med besiik i bl.a. llanrbug, Paris och Schweiz. Det investerades ocksA i dyra bilar, alla
chefer skulle ftirfoga tiver stom Merc€des ftir aft imponera pe kundema. Det fdretogs even
skidsportresor med hela familjema till bl.a. No.g€. Alla dessa ubvevningar kostade ftirctAs
stora pengar. Var kamrer Thomas Borg hade stora sverigheter med att klara av bolagets
ekonomi. Han hade tyvan inte pengar till att betala arbetsgivaravgifter. Kronofogden
kopplades in ocb det slutade med att vi blev botfdllda. Eftersom hag var ansvarig VD fick jag
sA till svars i reften med eft personligt ansvar och dryga b6ter. Ledamdtema i ratten tyckte
synd om mej att jag i mitt oblstelld inte sett till att betala in alla avgifter. Jag flck darfbr
ocksa ett ganska lindrigt straff. Ner sedan Kaj Nikola kom in i bilden och biirjade att styra
och stdla bddade jag starkt firndera pi att hoppa av. Mina planer pA att start iget kom nu iter
in i mina tankar. Menga av mina fuu kundkontakter tjatade pA att jag skulle sluta och liimna
det bdckliga Erctagel, Ayen flera monkirer tyckte samma sak. Jag bbt'ade diirlbr sondera
mdj ligheter till ett eget lliretag. Tyr'iln tyckte jag att min alder som bdriade drma sie femtio
Ar kanske var fdr h<tg samr an vdra siiner iinnu ej var mogna lbr an hjalpa till. Men NLcy och
jag tyche-log det var vairt ett ldtsdk nu n& man fA$ sa gott staid av sa manga. Jag bttrjade
tala med Ostgdtabanken och flera elgrossister. Alla verkade v?ildigt positivi och iova<le att
stiitta oss. Sagt och gjort! Jag besOkte sa patent och Registreringsverket Jbr att arsOka om en
firmanamn. Ni_vad vill Ni heta ftAgade dom? Stockholms Eltjenst drogjag till med! Nja det
var vdl aft ta till tyckte dom. En 6an tten och nystartad firma? Men jag stod pd mig och fick
till slut deras godkinnande. Jag sa de upp mej p6 Skandinavisk Etinsta[ation tilt pout
Hansens stora oro. Han ftirstod nog vad jag Uir le $alla till med.



Den I jan, 1974 startade vi sa ver fiIma som vi ftirstas tyckte va! mycket spiiDnande!
Lokalfiigan ordnades genom att vi fick hyra in oss hos Bosse Vikarby (Elektroniksystem)
som ocksi ldmnat Poul och etablerat sig pA Rosenlundsgatan mitt emot gamla ASEA. Som
till stor del tivertagits av Skoogs elgrossist, en stor Malmii-firma som nu etablerat sig i
Stocktolm.

Nit jag se kontaktade min gode vdn och el-fiirsaljare Lemart Linde pi HOCO och ville
uppriitla ett fttrmedigt kdpekontrakt, meddelade han att han skulle bdrja som ftirsiiljare pi
SKOOGS och dztfttr bttdad€ vtua inkdp tvlils 6ver gatan.

Nancy som nu skdtte vara kontorsarbeten hade fiirst6s svira problem med att klara alla
rutiner. Hon flck god hjSlp av Bosses kontoFtjej som hette Pia och satt i rummet intill.

SA behiivde vi en bra revisor. Min gode viin ing. Sundbeck pi KS, tipsade och pratade in mej
hos Hallbergs revisionsblre pe Kungsgatan. Olle Hallberg lovad€ att med hjiilp av sin
nyanstiillde Jan Erik Alde$son, klara erforderliga revisionsarbeten.

Varan bok6ringskunnighet var lika med noll. Vi fdlsdkte ta hj:ilp av Chdster som pluggade
ekonomi. Menjag mindes niir Olle och Jan Erik besOkte oss fttrsta gAngen och ville se hur vi
skittte var bokfddng si rev Olle sig i skallen och sa: Kallar Ni det hllr "bokftiring". Men efter
en tid l&de vi oss och klarade even detta till belttenhet, med Cbristers goda hjalp.

Fttretagets ftirsta arbete fick vi av Karl-Olov Jacobsson pa Nacka Bygg. Sedan kontaktades
Reinhold Carlsson pA KS som omedelbart meddelade att vi skulle fA alla eljobb p6 KS-
driftavdelning. Samma sak sa Yngve Sundbzick pa Ks-fastighetsavdelning. Genom min gode
viin ing. Nyberg pa A as Copco Tolls fick vi even iiverta el-jobben diir. Bemt Ceder som
gick diir pe ers-entreprenad fick even fortsatta hos oss.

Firman exoanderade fort se vi behdvde flera montdrer. Ett flertal ville "komrna dver" ftAn
"Skand-Ef' Ver son Ake som a$etade pa "Skand-El" var till att bdrja med negot tveksam,
men dvergick sedan till oss. Henry Belgqvist var e[ av dom fiirsta vi anstellde.

Efter negot er pe Rosenlundsgatan fick vi vid ett tillftille bestjk av Karl-Olov Jacobsson som
undrade om vi var intesserade av andra lokaler som var lediga hos Gustav Lindqvist pe
Hamrnarby Fabriksviig 27.

Hela familjen a&te genast dit och farrr att dessa lokaler passade oss utnArkt. Vi flyttade
snarast dit och efter nAgm smAne lokalombyggnader fl)'ttade vi dit.

Ver ekonomi tillat inga st6ne mdbelirlvestedngar. Men var gode varl ing. Nyberg sklinkte oss
en flertal av Adas Copcos gamla mdbler som se vi fick duga till att bdrja med.



VALKOMMMNA

FINDUS MATLADOR 4 FOR 99 KR
MAMMAS KoTTBULLAR 350 gr 19,90 Kr

NYGARDA LASK 2 GOR 20 Kr + PANI

HELGSKINKA Fren 49,90 kr/ kg

LACKOKORV o ENRISKoRV 2 FOR 39 kr

PRINSKORV 19,90 h

TELE 0225-200t9

Ton v1l

PASKOPPET ALLA DAGAR: Sktlrtorsdag :9-19
Ldngftedag: 11-15
P6skafton: 1l-14
Piskdagen: ll-14
Annandag pisk : 11J5

GLAD PASK
Ombud ftir; Bussgods, Schenker, Apotek, DHL, Posten,

Svenska Spel
Wienerkonditoriet ( Bestiill 2 dagar innan )

Onskar er alla en varm och fin var !

;*r,Jonas, Erika, Josefin och Anna


