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Inledning
Jag hade tiinkt dra ned pi antalet Garpenbergsblad fr6n och med fiirra eret till tre per
ir men nu har det kommit si mycket intressanta texter och annonser si nu k<ir vi som
vanligt med ett hcistnummerigen. Hoppas att
6ven ni finner en hel del intressantatexter.
En mycket intressantuppgift som vi fitt fram
dr att det strirsta asktriidet i Dalana finns hiir i
Garpenberg. Det finns vid ett omride som
heter Rcinningen och ftir att komma dit och
trtta pil det miste man 6ka vdgen mot Kaspersbo och stannavid bommen som leder upp
mot Hummelbo-fiibodar, ddr blir det en promenad ph ca 1,2 km efter den vd+genoch di
kommer man till den gamla asken. Den kan
vara mellan 250 och 350 ir gammal och med
en omkrets ph 5,25 m pi 1,3 m hojd. Det iir
ett miiktigt triid. Det var den gl2idjandenyheten fiir vir bygd. For att ni ska f[ en fiirestdllning om hur stor omkretsen dr ph vhr ask si
tog Roger ett kort pi mig, tror att jag borde ha
sprungit runt triidet 3 ginger innan mina armar hade m<itts.
Sedantill den mycket trikiga nyheten som giiller vir skola i Garpenberg.Den riskerar attld,ggas ned och barnen bussastill Hedemora eller L6ngshytan. Det innebiir en leingrearbetsdag
for barnen pil ca 1 timrne pi morgonen och 1 timme pA eftermiddagen. Det kan inte vara roligt for fiiriildrarna att skicka sin 7-iring med bussenredan kl.7 pi morgonen di det normalt
drdags attde girupp.
Minga av oss Garpenbergsborhoppasaff de styrandei kommunen inser att det 6r ett misstag
att stiingavir skola.
En <inskantill er alla liisare om en trevlig h<ist.Ta till vara allt bide skogensrrida guld och
alla goda svampar som det troligen dr mlnga av i ir, det ar nog lite slmre med det rrida guldet. Enligt gamla siigner p6 vissa hill i virt land si innebiir mycket r<innbiirlite sn<iddrftir att
rtlnnarna kan inte bfua Nh tunga bordor samma ir, enligt andra innebiir mycket ronnbiir
mycket sn<i,det blir intressantatt se vilken landsdelsom har riitt om ninnbiiren.
Niista Garpenbergsbladmiste jag ha manusentill senastden24 novemberom det ska hinna ut
till er alla liisare i god tid fiire jul.
Ansvarig utgivare Barbro Jansson
barbrojansson@bredband,net
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Till Garpenbergsbladet
Det ?iraugusti och kiinns att h<jsteniir pi viig.
I juni hade vi ett <ippetm<itesom vi bj<idin till pi nya industriomridet. Roligt att
si mdnga kom och var med pi mritet! Varje ir har vi ett <lppetm<itefijr att
informera och ha dialog med er som dr vira grannaroch niirboende.Skog och
markfrigor, geologi, efterbehandlingpi sridraoch sandmagasinetinformerade
Bolidens medarbetareAnders, Johan,Patrik, Maria och Lotta om. Tack for de
frigor och synpunktersom ni som kom till mritet lyfte. Fick fiir egendel liira mig
att Dalarnasstorstatriid finns i Garpenberg.Det dr en ask som ligger Bolidens
mark vid Rtinningen noff om Finnhyttedammsjrioch pA mcitetkom fiirslag om aff
m?irkaut var den finns.
Vet att flera av er dr engageradei frilganom skolan i Garpenberg.Boliden har
idag ca 440 medarbetare.Vir arbetskraftZirviildigt lokal. F<irtre ir sedansig
fiirdelningen ut si att huvuddelen,ca 60Yobori Hedemorakommun, 15%i
Avesta, I0% i Siiteroch I0% i rivrigadalakommuner.Ca 5%obori annatldn.
Tillgang till kompetensoch att kunna locka kompetentamedarbetareatt bide
stannakvar och att flytta till niiromridet fiir att jobba hos oss och trivas Zirsi klart
viktigt ftir Boliden. Vi vet att tillgang till bra skolor 2iren viktig faktor, ftirutom
jobbet i sig si klart. I sambandmed flytt iir mojlighet att viilja skola viktigt fiir
minga familjer.
Ert engagemangftir Garpenbergoch Garpenbergsutveckling iir viktigt. En annan
fr6ga som vi hoppasatt ni vill engageraer i giiller hur det ska se ut i Garpenberg
ndr vi efterbehandlars<idraindustriomridet diir vi har f;illt gamla laven. Hoppas
att ni har sett att vi den 10 septemberpi kv?illenhar ett mrite, en si kallad
medborgardialog,om hur omridet kan anvdndasi framtiden.
Hoppas att vi sesdiir!
Med <inskanom en fin host!
Hdlsningar
Jenny Gotthardsson
Omrddeschef,Boliden Garpenberg
i ennv.gotthardsson@boliden.com
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V6goto sttilfning

Ju fler vi cir desto mer kan vi pdverka

Politikercirinbjudno
Fikof innstill fdrsciljning

Vdlrnott

Kiira liisare av v6rt eget Garpenbergsblad
Sommarensom nu lider mot sitt slut, har varit typiskt svensk,tycker jag. Sol och viirme avbrutet av
regn och svalarevindar, inte alls ftjrra aretstorka och hetta. Skrjnt pi manga stitt. Nu ska vi inte
ftirviixla viider med klimat, fiir det iir fortfarande en klimatkris pi gang. Det ktinns tveksamt om
beslutsfattarnai vlirlden kan samla sig till attta de livsviktiga beslut som krZivsftir att vira
barnbarn ska fi en driiglig framtid.
Si n&ddesjagav budet att iinnu en av Garpenbergsprofiler liimnat oss fiir de saligasiingder.Ulla
Ostman, en mingsidig handarbetsmiinniska,intresseradoch flitig i GarpenbergsHembygdsftirening, som med humor och varmt Wixta stiillt upp varhelstn6gon rinskat,iir borta. Grite och Ulla
var de sista btindema i Skommarbo,en gard som betlrtt mycket ftir dem bida. Det var si de kom till
Garpenberg,dtir foddes iildsta dottern.N6gon beriittadeftir flera 6r sedan,hur imponeradhan varit
di han sig Ulla gA fran gdrdenmed de stora,tunga mjolk*rukorna pi slApkiirran,ut till storav?igen
(1,5 km di som nu) och snabbtsl2ingaupp krukorna pi mjdlkpallen ftir vidarebefordranmed
mjdlkbilen. Bilden etsarsig fast i huvudet,Ulla var inte stort liingre iin en mjcilkkruka var hdg!
En riktig arbetsmiinniskahar g6tt till vila.
Hela Sverige ska leva iir ett mantra som det rider politisk enighetom. Men hur det ska
istadkommas iir inte lika sjiilvklart.Ettmil som borde varaett statligt ansvar,har helt kallt
liimnats 6ver till lokala frirtroendemanatl leva upp till. I var kommun kiimpar man med underskott
och krav pA stora besparingar.Var kan man spara?Skolan! Kan det vara si att kortsiktiga beslut
leder till att man binder ris 6t sin egenrygg? Minga barn hoptriingdai en stor skola i stadenger
siimre ftirutsiittningar till barnensutveckling iin en mindre skola pi landet,fast di blir varje elev
mycket dyrare. Ja, det Zirett dilemma. Om statenmenar allvar med att hela Sverigeska leva, borde
statense till att samhiillsviktiga institutioner ges ekonomiskaftirutsiittningartill att finnas kvar iiven
pA mindre orter? Kanske man kunde prova bussningav barn ut fran stadentill mindre skolor? En
orealistisk tanke ftlrstAs.
PAhemviindardagenguidade Sivert och jag i Gruvkapellet.Tavlan med de i gruvan omkomnas
namn (frin borjan av 1900-talettill mitten av 1940-talet)blev ftirem6l ftir frigor. Varfcir fortsatte
man inte att hedra dem som miste sina liv i arbetet?Jagtror att Zinkgruvor pi den tiden tyckte det
var dilig pr och diirftir slutade.Lite synd, tycker jag. Det iir en fin gest,inte minst ft)r efterlevande
att se att ft)retagetviirderat derasd<jdaanhririga.
Det lilla museetp6 6vre vAningenfick ftrra aret en g6va fran familjen till gruvingenjcirenVillner,
verksam i Ryllshyttan ph 1940-talet.Givan innefattadebl.a. gruvlyktor i miissing,flera tavlor samt
instrument ftir miitning, och liimnadesav en dotter som var ftdd i Ryllshyttan och ddpt i Gruvkapellet 1944. Hon iir numera bosatt i Frankrike men har en stark kiinsla ftir Garpenbergoch v6rt
Gruvkapell.
Mitt laig mot briinniisslor och lupiner fick ett abrupt avbrott i borjan av juli di rrijs6genslutade
fungera och fick liimnas in till verkstadftir reparation.Mitt i semestrarnablir inget fixat snabbt.Nu
iir briinniisslornamanshcigaoch har gitt i fni, si vi kan se fram emot mingdubbelt fler av bide
niisslor och lupiner ndstaar. D& min symaskinsamtidigt sadeupp sig sAgjag framftir mig en lang
minad utan hjiilpmedel, men den fick jag tillbaka dagenefter, servadoch klar. Nu iir iiven sigen
fixad men nu finns inte tid for rojning.
Flera g6nger denna sonlmar har det funnits mdjlighet till vaccineringmot ftistingbett.Varje gang har
vi sagt att det mAste vi g<iraoch varje gang har vi gl<lmtav eller haft annatftir oss. I v&r ungdom
var det niistan en sensationom nigon blev biten av en flisting. Kurerna var mdngaoch helt tbkiga:
smdrja med sm<ireller droppa olja, t. ex. I ar har fiistingarnahaft karneval och pi var gerd har de
koncentreratsina angrepppi mig. Varje ging jag rensati rabattemahar jag fattmed mig en
fripassagerarein pi kroppen. Borttagningenresulterari tre dagarsintensivklida men som tur iir
ingen borreliaring.
Nu hoppasjag pi en fin h<istftir oss alla
Skommarbo2019-08-15
Bireitta Bloom

Sivert Bloom fortsetter berdtta frin sitt flygarliv.
Det hdr hdndei slutet av dttiotalet.lngvarCarlsson
var statsminister,
och nu skulledet flygastill en
stor miljdkonferensi Nederlinderna.Alla de storaelefanternaskulledit, HelmuthKohloch Mitterand
och vad de nu hette pi den tiden.Jagfick nojet att planeraoch utforaflygningenfrin Sverige.Jag
fdreslogNATObaseniValkenburg,eftersomden 169ndra Haagoch hade bra sdkerhet.Jaghadevarit
ddr flera gAngertidigareoch vissteatt ddr ridde "lag och ordning".Det skullevisasigatt allaandra
nationernaocksi valt Valkenburg.
Si min polareSvenoch jag startadefrin BrommapAmorgonenmed vir Metrolinersom vi fraktade
VIPmed p6 den tiden. lngvarCarlssongilladeinte att flyga,specielltinte med den hdr flygplanstypen,
som var trdng och bullrigmen hyfsatsnabb.
Flygningentog vdl ett par timmar, och vi landadeoch blevguidadeav den vanliga"follow me"bilen.
qed blisorkesteroch stor pompa.Det hdr var vi
Vi fick stannaframfdr ett hederskompani
of<irbereddap6, fast vi bordevdl ha begripitatt det kundebli ndt s6nt hdr. Det var baraatt stengaav
motorernaoch sldppaut Ingvaroch hansfyra medarbetare.Sengickdet undan !
och
lngvarspatseradeframfor hederskompaniet,
"Du gamladu fria" dinade fr6n mdssingsoktetten
frin ingenstansdok en svart limousinupp. Bildbrrarslogigen,det skreki bilddckenoch kvarfanns
bara ett par svartastrecki asfaltenoch en lett doft av brdnt gummi. lngvarvar borta I
Nu dok ramppersonalupp och viftademed armarna.Vi m6stestartaoch f6rsvinnaddrifr6nbums,for
Mitterand var pi ingiende och hdr skullespelasMarseljdsen! Det hdr var ingetdr6mldge.Det tog en
halv evighetatt startaen motor p6 batteriet,men baraatt "kopa ldget".Vi taxadeivdgpAen motor,
och parkeradevid flygstationenen kilometerbort.
Svenochjag kundeandasut. Vi gickin p6 mdssenochtog en ol. Allt hadeju i allafallfungerats6 hdr
16ngt.Vi lastadeur v6rt bagageoch bestdlldetransporttill hotellet.Dagofficeren
fixadeallt praktiskt.
Nu fdrst ins6gvi att lngvarssdllskaphadesitt bagagekvari flygplanet.Vi lastadeur det ocks6,det
skullevdl komma n6gonoch hdmtadet. Troddevi . Men s6 blevdet inte,och nu var frigan om vi
kunde6katill stan innanbagagetvar omhdndertaget?
Timmarnagickoch vi beslotatt kontaktaambassaden.
Vi hadeingenlust att sitta ddr och vakta
p6.
bagageheladagen.Vi hademdrkt att en kartonginnehollpdrmarmed hemligstdmpel
jag
gav
Dagofficeren osstelefonnumrettill svenskaambassaden
och
ringdeupp. En barnardst
jag tillengelska: couldlspeak
svaradenSgotpd holldndska.
D6 min holldndska
dr lite raspig,overgick
to the ambassador
? Barnetvdxladespr6kigen,den hdr gingentill klingande
skinska.Svenfickta
over luren.Som uppvdxti Skrombergai Skine var han som klipptoch skurenfor uppgiften.De fann
varandradirekt,och barnet,som skullevisasigvaraambassaddrens
sjuirigadotter, forklaradeatt
far och mor hade ekt till ett cocktailparty,
och kundehon hjdlpatill med n6got? Ja,det var ju klart I
Sammaplatssom Ingvarsgdngskulletill forstis!
Svenforklaradesituationen,och att vi behovdetala med nigon vuxen.-Det 6r barajag och min
storasysterhemma,men hon vet ingenting,forklaradehon.-Vardr ni sa ni ? Svenforklaradeoch
hdrdehur barnetmumladefor sigsjdlv,tydligenantecknande.Ringmig igenom fem minutersa
hon, men dndradesig, vi sdgertio istdllet.Vi gickin pi mdssenoch tog en ol till. Di vi ringdeupp
fdrklaradehon att hennesfar var underrdttadoch att hon sdnt"vir chauffcir"att hdmta bagaget.Det
tog vdl tjugo minuter,sa kom chaufforenoch tog med sig bagagetoch forsvann.
Nu hadeju Ingvarborjat undravart grejornatagit vdgen,och f6tt hj6lpmed att skickaen taxi till
flygplatsenf<iratt hdmta.Men det var brittom, si gickdet att gasap6 lite ? Det hdr fick ju

sekerhetspolisen
reda p6, och se det gickdi allsinte an att en taxi skullehdmtadom hemliga
handlingarna.Men ingaproblem,derasbliljus skullehinnafdre med rdge.
jagadesom galningarmot Valkenburg,
56 medantaxin och sdkerhetspolisen
kdrdeambassadens
chauffrir6t andra hillet i lugnoch ro med bagageoch pdrmaritryggt forvar.
Det hdr intrdffadeju ftir s6 ddr en fyrtio 6r sedan,si den sjudrigadottern5r vdl medelildersidag.
Man undrarvad det blevav henne.Hon hadeju utantvekan"allahdstarhemma".Man kantdnkasig
att hennesstorasystervar i ton6renoch ja, vissteju ingenting! Hon hadevdl annatatt tdnka pAsd
det var ingenide att pratamed henne.
Vidaresi undrarjag iblandciverIngvarCarlsson.
Varforavgickhan som statsministersAtidigt ? Kan
det ha varit sd att han slutadefdr att slippaflygamed VtPflyget ?
Met
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SivertBloomfortsdtter berettaminnenfr6n sin tid i Flygvapnet
Endag pd Vdstmanlands
flygflottiljpi 6ttiotalet.
Det var en fin sommardagpd F1,och forstadivisionens
drakenplanovadestart och landningp6 smal
bana.Man trdnadealltsi att landamed smdmarginaler
i sidled.Fdrdettaanvdndemantaxibanan
som lciperparallelltmed med storalandningsbanan.
Taxibanandr inte mycketbredaredn ett
drakenplan.
Ovningengicktill sdatt man landade,bromsadein och kdrdetillbakap6 markenfor att
starta pe nytt. D6 detta vdrmdeupp hjulbromsarnardtt mycket,ldt man landstdlletvara utfdllt
medan man efter start flcigtillbakafor en ny landning.
Pdforsta divisionensatt man och fikade,och tittade pd drakarnasom startadeoch landadendgot
hundratalmeter bort. Vid fdltkantenstod rdddningsstyrkan
bereddsom vanligtmed brandbiloch
personal.De fikadede ocks6.Det blevju lite monotontatt sitta heladagarnai beredskaputan att net
hdnde.Men de hadeju transistorradio,
si det gickvdl an frndi. N6gong6ngfickde ju 6vasldckning
pd 6vningsplatsen.
Trafikledaren
satt och sa "klart landaoch taxatillbaka".Inte sd mycketvariation
d6r heller.
Sdsvdngeren av drakarnain pi finalenfor landning.Straxfore den svdngentar man normaltut
landstdllet.Nuvarjulandstdlletuteredan,sdvadhdnderlPilotentarlNlandstdlletochinnan
trafikledarenhinnervarnapiloten,buklandarhan pd taxibanani en kaskadav gnistoroch brinnande
metallflagor! Pilotenins6gsitt misstagfor sent,och nu var det brittom att kommaur flygplanetoch
rusaddrifr6ninnandet exploderade.
Detfannsju tusentalsliter brdnsleombord.Upp med huven,
och ivdg ! Pilotengjorde nog hundrameter pA runt elvablankt ! Draken169kvarpd bukenmed
motorn g6endep6 tomg6ng,och n6gonbrand utbrot inte.
Nu vaknaderdddningsstyrkan
till liv.Nu dntligenhdndedet sakerhelt pldtsligtI Nujdwlarr skullehdr
slSckas
brandoch rfrddasliv I Rdddningsbil
och ambulansdrogivdgforstmed gaseni bottenoch den
tunga brandbilenstraxefter. Det gickmed rasandefart, och brandbilengjordeen vid svdngfor att
angripaev eld framifrdn.Men det gicklite vdl fort, och brandbilen
somvar fullastadmed sldckmedel
borjadegi pd tv6 hjul i svdngenochjust innanden var pi plats,si vdlteden. Rdddningsledaren
som
k6rde brdt vdnsterarm i fallet,och kundeinte gora n6gonnytta.Siisminingomlyckadesen av de
vdrnpliktiga,som ingicki styrkan,f6 fram slangenmed sldckskum.
Hanvrdkte pi med skum in i
drakensluftintagfdr att stoppamotorn. Helt enligtinstruktionsboken,
men endaeffektenblev en
sdnkningav motornsvarvtal,och ndrskummetvar sluttog den sigigen.Nu ins6gman att det
tydligeninte var ndn ko pd isen.Motorn gickforstis, men ingenkatastrofhadeintrdffat.Man fick ta
handom rdddningsledaren
och kdrahonomtill sjukhuset
iambulansen.
Pdforsta divisionenhade man stdllt ner kaffekopparna
och hdpetfdljt dramat.En pensionerad
flygteknikersatt med vid fikabordet,och ndr han sdgatt det borjadegAlite fel ute pAfdltet, restehan
sigoch tog sin cykeloch Skteut till drakensom gickpd tomg6ng.Hanstdlldelugntcykelnp5
cykelstddet,kldttradeupp pe flygplanvingen,
och gickfram och stdngdeav motorn med ordinarie
reglage.Sen6kte han helt sonikahem p6 sin cykel.Det hadevariten givandeeftermiddag.

Gustav ErikssonVasa 500 Ar
GustavVasasom vi
har ldstom i skolan
kalladesaldrigfdr
det undersin
livstid.Hansnamn
var GustavEriksson
av dtten Vasa.Han
uppgesvaraf6dd
t2 maj 1496 och
han avled29
septemberL560.
Ndr Gustavfoddessi var Sverigeen del av
Kalmarunionen.
Unionenfannsmellan13971523.15L9s6 kom den danskekungen
Kristianll med sinakrigsfartygtill Stockholm
for att f6rhandlaom att han skulleaccepteras
som kung av Sverige.Foratt Kristians
f6rhandlingsdelegation
skulleviga 96 iland,sd
utbyttesdet gisslanfrdn Stockholm.Gustav
Eriksson{23 Arl,var en av de som gickombord
pd Kristiansfartyg.KungKristiantrottnade
emellertidpd de i hanstyckesega
forhandlingarna
och ldttadeankarmedgisslan
kvarombordoch segladehem till Danmark.
Gustavblev kung KristiansfSngeoch listes in
pi Ka16slott straxutanfcirArhusi Danmark.
Bevakningen
var lite "Si s6 ddr" och Gustav
lyckadesfly och tog sigtill Hansastaden
Li.ibeck.
Ddrfdrhandladehan med de styrande
och fick sen lift med ett fartyg som tog honom
upp efter den svenskakustenoch de satte
iland honom vid Stensdudde,straxsoderom
Kalmarden 31 maj 1520.
Gustavhade nu fyllt24 6r. Han lyckadesatt ta
sig in till Kalmarslott, trots att slottetvar
beldgrat.Innei slottettaladehan medAnna
Bielkesom efter makenJohanMdnssonNatt
och dagsddd var slottsfru.(Johan
Mdnssons
far var MagnusBengtssonNatt och Dagsom
slog ihjdl EngelbrektEngelbrektson
4 maj
L436.Maria Leesom skriviten annanartikeli
detta bladdr pi modernssidai rakt
nedstigandeled sldkt med Engelbrekts
miirdare) Gustavblev hjdrtligtmottagen.Han

ldmnadeslottetoch vandradesedanupp
genomSmilandoch kom p6 hdstentill
Rdfsndskungsgird6 km norr om Mariefred,
som vid tidpunktenSgdesav Gustavsfar.
I mitten av novembersi kom det bud till
Rdfsndsatt KungKristianefter sin kroningi
Stockholm4 november1520,letit avrdtta
ndstan100 personerpd Stortorgeti
far var en av de
Stockholm.GustavErikssons
avrdttade.DettakallasfcirStockholms
blodbad(7-9november1520).
Gustavbegavsig nu upp till Dalarna.Hans
aventyri Dalarnaharvi allaldstom i skolan.
Santeller inte. Det var Gustavsjfrlvsom
i Dalarna.
bestdlldebokenom bl.a.dventyren
Skrivenav BiskopPederSwartsom var
re.
Gustavskr<inikeskriva
14 januari1521valdesGustavtill Dalarnas
hovitsmani Mora och fick samtidigt16
"Smockemdn"som personlig
liwakt. (Kdlla:
januari
Livgardetsom raiknar14
L521(Felixdagen)som
det datumdA kungens
liwakt och gardeskapades)
Gustavgickmed en vdxandestyrkaner till
Kopparberget
f6r att utrustasin hdr,genom
att ta det de behovde.Tygbeslagtogs
och
fanortillverkades.
I marsm6nadsAkom Gustavmed sin stdndigt
vdxandeallmogehdr
till Hedemoraoch
Garpenberget.
Pi bergetsi fannsdet
jdrnmalmoch kringOlshyttansAfannsdet
hyttor och hammare.Han ldt ocksdsl6 mynt
s.k."Klippingafi Hedemora.
Bergsmannen
och Hovitsmannen
Peder
Svensson
i Wibberboda(ca.50 6r gammal)och
Bergsmannen
Olof Bondefr6n Norrbdrke
utsigs av Gustavtill hdrf6rarefdr varsin
vdxandeallmogestyrka.
Gustavvillefd Hdlsingarna
med i upproretoch
ldmnadebefdletover styrkantill Peder
Svensson
och hadegett Olof Bondeuppdraget

att rekryteraallmogesoldater
i
Vdsterbergslagen,
Vdstmanlandoch Ndrkeoch
fdr att med den styrkanvara bereddatt
angripaVdsteris frdn <ister.Gustavplanerade
att med huvudstyrkanangripaVdsterisfr6n
norr,
Gustavbegavsig ivdgtill Norralakungsgdrd
utanfcirSdderhamnmed ett par hundra
allmogesoldater.
Ddrtaladehan med
HSlsingarna,
vilkavar tveksammaatt 96 med i
upproret.De sadeemellertidtill Gustavatt om
gickmed,sd skulledvende
Gdstrikarna
anslutasig.Gustavbegavsigdi ner mot Gevle
och talade med Gdstrikarna,
vilkaomedelbart
anslotsigtill upprorsstyrkan.
Budskickades
till
Hdlsingarna
som di anslotsig.NdrGustavkom
till Ovanikerskyrkai Kungsg6rden
mellan
Sandvikenoch Storviksd kom det ett bud fr6n
Folkdrna,som berdttadeatt det hadevarit ett
stort slagvid Brunnbdcks
fdrja och att danska
kungensmdn hadebesegratallmogen.Gustav
blev naturligtvisbekymradoch oroligoch
satte hdgstafart mot Hedemora.Han
passeradeIngelsbo,Kdttsbooch kom till
Gudsbergakloster,ddr en ny informator
bekrSftadeatt slagethadedgt rum, men att
det var allmogensom hadesegrat.
Olof Bondehadep6borjatsitt uppdraginnan
Gustavfor till NorralaKungsgdrd
och befann
sig med en styrkavdsterom Vdsterdsdd han
fick informationom att en stor styrka(4-6000
soldater)med legosoldatergicknorrut frin
Vdster6smot Brunnbdcks
fdrja.Hanldmnade
over befdlettill sin stdllf6retrddare
Peder
Ugglaoch iladeupp till Wibberbodafor att
varna PederSvensson.PederSvensson
gickd5
ner till Brunnbdcksfdrja med sin styrkaoch
Olof Bondefoljde med. De fdrde over firjan
och allab6tartill den norrastrandenoch
invdntadeatt den danskahdrenskullekomma
till fdrjeldgets
andrasida.Ndrden danska
kungensmiin kom, s6 mottes de av en enorm
skurav armborstpilar
som skotsoverdlven.
Alven 5r idag208 meter bred pd platsen.En
armborstpilfrdn ddtidensarmborstar,kan
fdrdasca. 350 meter.

Den danskahdrenleddsav HenrikSlagheck
och Henrikvon Mehlen.De fick h6ra av
lokalbefolkningen
att det fanns20 000
p6 den andrasidanav dlven
allmogesoldater
och att de kundelivndrasig pi endastvatten
och bark.Dettavar givetvisoverdrivet,b6de
avseendenumerdroch vad de 6t. Dendanska
styrkanbeslutadedockatt dra sigtillbakaoch
att overnattapi Sonnbohed,f6r att i
gryninggn6tergi mot Vdsteris.
PederSvensson
hade
varit i strid f6rut och
var listig.Hangav
befdlet iiver en
mindrestyrkatillOlof
Bonde,med uppgift
att fora liv,elda och
beskjutadanska
soldatersom kom for ndradlvstranden.
Sjdlv
sd smcigPederunder nattenmed den storre
delenav allmogearm6n
cjverFolkdrna
och
Utsund,ddr de korsadedlvenoch kom si
bakifr6nmot det danskaldgret.Pederhade
gett order om att allaskullehuggasig
smdgranaratt ha som kamouflaged6 de
niirmadesigdanskarna.Det sdgsatt det var en
granskogsom kom fr6n
saktaavancerande
Utsundmot Sonnbohed.
Allmogenville sl6ssoch Pederutlostesitt
anfallmot de nyssuppstigna
danska
soldaternamed en ursinnigkraft.Samtidigtsd
gickOlof Bondeover dlvenmed sin styrka.
Danskarna
blevangripnafrdn tvi h6ll.Segern
blevtotal. Huvuddelenav danskarna
p6 hedenellerdrunknadei dlven.
nedgjordes
jagadesSndatill
De f6 6verlevande
gdrdutanforSalbohed.
Hemmingsbo
Slagetbor ha skett 5 eller 6 april1521,.
Efterslagetsom Garpenbergsbon
Peder
Svensson
vann,si gickallmogesoldaterna
tillbakatill Garpenberg
och Olshyttan.
Gustav
VasaAterkomnu till Olshyttanoch
Wibberbodamen ny optimismoch drivkraft.
personligen
Haninstruerade
hur de skulle

3

smidaarmborstpilarnase att de blev
skruvade.Dettafor att de bdttre skulle
penetrerafiendensharnesk.
23 april L521-mclnstradeGustavEriksson
Vasa
sin arm6 av allmogesoldater
vid Romfartuna
kyrkamellanSalaoch Vdsteris.Kyrkanst6r
ddr dn idagmed sitt hdgatorn. Hanhadedi
en styrkapi ca. 15000allmogesoldater.
Det
motsvarari modern arm6terminologien hel
divisionellertre brigader.
Vdster6sintogssd sminingom och ddrefter
Uppsalaoch tillslut Stockholm.
GustavErikssonVasavaldestill kungi
Strdngnds5 juni 1523och ddrmedgickSverige
ur Kalmarunionen
och Sverigeav idag
grundades.Garpenbergsborna med frdmst
PederSvenssonhade en stor del i att gora
detta mdjligt.Gustavborjadestyrasitt land
med jdrnhand.Det var inte roligtfor n6gonatt
ha att gora med den nya kungen.Det var
fdrmodligendndd det som krdvdesfor att vi
skullefd en enhetsstati Sverige.
Att allmogenbesegradelegosoldaterna
vid
Brunnbdckvar av vital betydelsefrir historiens
gdng.Vdgentill kungamakten
var pldtsligt
vidoppen.Man kan, utan att ljugafor mycket
pSstdatt slageti Brunnbdckdr Sveriges
Gettysburg.Det skeddedock 342 6r innandet
Amerikanskainbcirdeskrigets
beromdaslag.

6 juni2021si
kommerdetatt bli
en stor
manifestation
i
Brunnbdck.
Avesta
kommunkommer
att varavdrd.
Dalarnas
kommuner
och
hembygdsf6reningar
dr inbjudna
att
deltagamed sinafanor, sockendrdkter
och
spelmdn.Landshovdingen
dr inbjuden.Inom
kort s6 kommer en inbjudanatt skickastill

PrinsCarl-Philip,
Prinsessan
Sofiaoch hertigen
av Dalarna,prinsGabriel.FOrsvarsmakten
kommeratt deltagamed Dalarnashemvdrn
och frivilligrorelser.Forsva
rsmakten Livgardet
och Mellerstamiliterregionen
kommeratt
vara pd plats.Garpenbergs
och lngelsbo
hembygdsforeningar
har en givenplatsi
dennamanifestation.
Forhundra5r sedan,den 5 juni 1"921,
s6
genomfdrdes400-6rsm
innet av
Brunnbdcksslaget.
PrinsEugenrepresenterade
kungahuset.ErikAxelKarlfeldthclgtidstalade
och militdrorkestrar
speladeinf<iren publikpi
15 000 personer.
FiireningenDalkarlsvdgen
anordnarsedan
drygt 20 6r vandringarfrSn Mora/Orsaciver
Rdttvikoch Falun,vidareriverGarpenbergtill
Stockholm.
Dessaltngvandringar
skerjdmna
Ar.2027sAplanerarvi frir en specialvandring
frdn Mora over Rdttvik-Falun-Sdter
till
Wibberbodaoch med slutm6li Brunnbdck
den
6 juni 2O21..
Den sistabiten frin Grytnds
gammelg6rd
till Brunnbdck
kommeratt skei
sockendrdkter
med sockenfanor
och spelmdn.
Enfrlr6vningf6r dennamarschgenomfordesi
maj m6nadi6r, dAfdreningenDalkarlsvdgen
anordnadeen vandringfrdn Frostbrunnsdalen
i StoraTunasocken,6ver Sdteroch
Wibberboda
till Grytndsgamme196rd.
Runtom i Dalarnas6finnsdet minnesmdrken,
husoch annatsom minnerom GustavEriksson
Vasa.Norr om Svdrdsjosi st6r dn i dag lsala
lada.Ddrl6t kungGustavlll resaen
minnessten
i poleradAlvdalsporfyr.
Minnesstenen
serdn idagut som om den
hadeplacerats
ddr alldelesnyligen.Detdr
Statensfastighetsverk
som forvaltarden
gamlaladan.Vid de monumentsom SFV
forvaltari DalarnasAhar de ocksi placeraten
moderninformationstavla
med information
om minnesmdrken
i Dalarnaover KungGustav
Eriksson
Vasa.Pi dessatavlor si st6r
Olshyttanmed och att ddr skalldet finnasett
minnesmdrkeav dignitet.Jaghar letat efter
detta i Olshyttan,menjag fann ingensten i

+
storleksom i Brunnbdck.Efter
efterforskningarddr familjenNilsesi
Wibberbodavar behjdlpligasd kunde
mysteriettill slut losas.Det visadesigatt det
var en liten naturstenmed bokstdverna
GE
inristati stenen.Naturstenenfinnsi Olshyttan,
tdckt med mossaoch den skallha placerats
ddr dd det intillfannsen naturligspringkdlla
ddr det sdgsatt GustavErikssonVasaska ha
sldkt sin t6rst. Det kan mycketvdl vara santde
Gustavfrin tiden som flyktingoch understora
delar av sin levnadstidbesdktebygden.Han
visadestort intressefor Garpenbergets
mineraler och de hyttor och hammaresom
fans fcir metallframstdllning.
GustavErikssonVasasyngsteson,sedermera
kung KarllX fortsatte i fadernsspAroch
bescikteGarpenberget vid flertalet tillfdllen.
Senarekungarhar ocksi visat intressefor
detta mdrkligaberg och vad som kan komma
ut frin det. Jagdr inte ndgongeolog,men jag
har lyssnatpi Bolidensgeolog,d6 han med
stor passionbeskriverbergetoch att det har
varit vulkaniskten gdngi tiden och att det dr
dessavulkanersom koncentrerat
mineraleri
markensom dr intressantaatt bryta.

Ldget5 april 1521 i Brunnbdcks
fdrja

Jaghar ocksi funderat6ver bergetsom sA
markantoch trotsigtstickerupp over den
sldtten.Jaghadefritidshus
omkringliggande
ett antal6r i Horndaloch ndr regn-och
snijmolnenkom in 6ver Horndals6sldpptede
mer nederbiirdi Horndalochupp mot berget
sldttland.Min
dn over omkringliggande
slutsatsdr att molnentvingasupp av berget,
som pi ndgotsdtt'fortsdtterdnda mot Faluni
en mdktigbergsrygg.
Och att molnendi
sldppersin lastav vattenoch sno.Enannan
tanke,somjag inte har n6gotvetenskapligt
stdd for dr att, kan det vara sd att det ndgon
g6ngdi planetenbildades,
att de dd slogner
en mdktigmeteor,som tryckte upp jordytan
tilldennamdktigaoch mdrkliga
bergsformation,
ungefdrsom man tror skedde
iSiljansbygden.
BorjeForslund
www.dalkarlsvagen.se

KOLMILAN
Kolmilan i Garpenbergtiindeskl 10.00den 16/8och allt gick bra. En fin Dikt ("Kolargubben"
av ElisabethHedlund) liistesupp i sambandmed ttindningenoch milan doptestill "Susanna".
Den 17l8 kl 17.00i Kyrkan framfordesEtt mycket fint upptriidandeav SaxdalensManskor
med temat"Helgdagskvrilli timmerkojan".Fantastisktfin hyllning till minnet av Olle
Wallman framfdrdes av Manskoren samt ett gripandetal av sonenJan-Olov Wallman diir han
beriittadeom familjen Wallmans vistelsei Garpenbergoch Saxdalen.Musik och tal samt Dan
Anderssonskidespel genomfcirdesmed ett utmiirkt Ljud. Riktigt fint affangemangi den
niistanfullsatta kyrkan. Firandet fortsattepA Gammelgflrdenmed Kaffeserveringoch ftirden
gick vidaretill Kolmilan diir TrubadurJanJohanssonAvestaunderholliindatill mdrkret fdll.
LAngkci med t6hnodigabestikaresom fick serveradevdlsmakandeKolbullar och kaffe samt
dryck. Aldrig har sAm6ngabestiktKolmilan det kan med siikerhetsiigasoch hur tacksamma
vi i fdreningen iir gir inte att fdrklara di vi ju vrildigt mycket kiinner att vhrt arbeteoch
striivandeuppskattas.Tack for en fin Milafton!!
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:Den hArrattenlagasfrin grunden

Hiistterminen2019
I Vecka34

t9t8 - 23/8

5 Vecka38
Mdndag

n*mr'

r rJu4g

{Bmnt'arfiild
Onsdag
Torsdag
Fredag

2 Vecka35
Mindag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Frcdag

Kycklinggrya,ris
cryta Ananlma.ris
Fiskgratang
meddill, potatis
potatis
Grdnsaksgratang,
KottfarssAs.
spagetti
Veggiesis,
spagetti

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Vecka37
M6ndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Torsdag
Frpda o

2618- 30/8
Blodpudding,
lingonsylt
Potatisbullar,
lingonsylt
fiskfild,remouladsas,
potatis
Ugnsstekt
Broccolipaj
Het k6ttflrssoppa
Couscouspytt
Korv Strogarroff,
ris
Raggmunk,
lingonsylt
Lasagne
vegerarisklasagne
SN

vecka
16 zls- 6/s
MAndag

Onsdag

.

6 Vecka 39
Mdndag

S
ffi
ffi
q#S
S
{.if
WS
qS

bl^
."+r-., %rS$X
}.qn"

"-do-Tunnpannkaka,
sylt
Y%t',
Kycklingsoppa
medsting
polatis
Fisk-ochgrdnsaksburgare,
ugusrostad
potatis
Gronsaksburgare,
ugnsrostad
potatis
Skink-ochgronsaksgratang,
Blomkilsgratang
medosbes,potatis
Falukorv,
rotmos/ potatisrrros
Vegokorv,rotmos/ potatismos
Potatisochpurjol0kssoppa,
brod,ost
Raggmunk,
lingonsylt

919- l3/9
Varmkorv,potatismos
potatisnlos
Grdnsaksnuggets,
Kdketsval
Koketsval
Gulasch,ris,vitldksyoghurt
Thaigrya,ris
La,\panett,
drtkryddadfilses,potatis
Pastagratang
medton'latoch oregano
Kottfzirsses,
spagetti
Veggies&s,
spageni

ddrsddrm6itist@
frdnsrunden
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ffi

Torsdag

s
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7 Vecka40
Mindag

319- 4/10
Kon Stroganoff,pasta
pasta
GrOnsakssis,

s

Tisdag

Fiskpanett"Hot Cod", drtkryddadfilsis, potatis

Onsdag

Tacos
Veggietacos

Torsdag

Marinerad kyckl ing, ugnspotatis, 6ftsas
Marineradquornfi16.ugnspotalis,drtsas

7/10- rltr0
Kdttbullar,
makaroner

s

Tisdag

ffi
s,
s

Onsdag
Torsdag
F'rcd a o
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i

s

ffi
s

$
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[^g servera,s saLla.dsbulJe,:
.,
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Rotfruktsgratang,
falafel
Annasfi skgrating, potatis
lingonsylt
Raggmunk,
KOketsval
Koketsval
Tunnpannkaka,
sylt
Laxpaj
KycklingSuprdme,
ris
Kikartsgryta,
vitlokskeso,ris

T*in

ffi
ss

"!u'$

Risgrynsgrdt
Pastamed laxsAs

Fredag

#

-s

Blodpudding,Iingonsylt

",k#*
;

-s;,

Onsdag

Lofr.aftocffatnte{fo?uspdttotatis
Atlasdsertagas
frdn grunden.
Pototismoslagospd respkdk och

23/9-27t9
Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang
Bloccolimedaljorig,
potatissallad/potatisgratang
Kycklingsallad,
dressing
Potatisbr-rllar,
lingonsylt
Chili concame,ris
Bulgurmedla,xochlinrcdressing
Pytt i panna,rodbetor
q;$
r0dbetor
Gr'6nsakspytt,
Fiskgratdng
Balaton,potatis
Hetkottfarssoppa,
mjukt brod

{s

Ticdeo

8 Vecka4l
Mindag

*S6ijrcfevecQ.avecL.aqa ons-rt'ed

t6/9 - 20/9
Vasascurrygryt4ris/matvete
Grdnsakswok
mednudlar
Pastamedtomat-och ostsAs
KrAmigpotatis-och purjolokssoppa
Ugnsteklfiskfile,0rtses,potatrs
Blodpudding,
Iingonsylt
Varmpastasallad,
dressing
Majssoppa
Kebabgryta,
ris
Kebabkryddad
vegogryta,ris

/

och utbildning/MAltidsverksamheten
Hemsida:www.hedemora.se/Barn-

l

Hedemora
kommun
Kostenheten,
0225- 34193
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:Den hfrr'rdttenlagasfrAngrunden

Hiistterminen2019
I Vecka42
MAndag
Tisdag
Onsdag
M Alt i dei"i?j:Torsdag
:;.=,
Dae
Fredag

2 Vecka 43
Mindag
Tisdag
Onsdag

Fredag

r4/r0- t8/r0

-

2r/10- 25/10
Iingonsylt
Blodpudding,
Potatisbullar,
lingonsylt
potatis
Ugnsstektfi skfi16,remouladsAs,
Broccolipaj
Het kottfarssoppa
Couscouspytt
KorvStroganoff,
ris
Raggmunk,
Iingonsylt
Lasagne
Vegetarisk
lasagne
HOSTLOV !:l

4 V e c k a4 5

4/ll -8/ll

Onsdag
Torsdag
Fredag
7 Vecka48
Mindag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

B Vecka49
Mflndag
Tisdag

Varnrkorv,potatismos
potatismos
Grdnsaksnuggets,

Tisdag

Onsdag

Kdketsval
Kokets val

Onsdag

Torsdag

Gulasch.ris,vitloksyoghurt
Thaigryta, ris

Torsdag
Fredag

Laxpanett,
drtkryddadfi lsAs,potatis
Pastagratturg
medtomatoch oregarro

Fredag

1
MAndag

MAndag

lllll

- l5/ll

Vasascurrygryta.ris

Tisdag

Gr0nsakswokmed nudlar
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

:

Chili concarne,ris
Bulgurmedlax ochlimedressing
Pytl i panna,rodbetor
Gronsakspltt,rddbetor
FiskgratiingBalaton,potatis
Het kdfifarssoppa,
mjukt brOd
25/ll - 29/ll
Korv Stroganoff,pasta
pasta
GrdnsakssAs,
Torskpanett,
Ortkryddad
filsas,potatis
Blodpudding,
lingonsylt
Tacos
Veggietacos
Risgrynsgrdt
PastamedlaxsAs
Marineradkyckling,ugnspotatis,dftses
Marineradqr"rorrrfild,
ugnspotatis,
Ortsas
2ll2 - 6/12
K0ttbullar,nakaroner
Rotfruktsgratdng,
falafel
potatis
Annasfiskgratang,
Raggmunk,
lingonsylt
l(Oketsval
Kdketsval
Tunnpannkaka,
sylt
Laxpaj
KycklingSuprdnre,
ris
Kikartsgryta,vitlOkskeso,
ris
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Kdftfarssas.spagetti
Veggiesds,spagetti

S Vecfra 46

lSll-l - 22/ll

^
.
j io'r6(ittning y'emanecaa:
nest food foreyer
risdas I
M[ndas.

KdttftirssAs,
spagetti
Veggiesds,
spagetti

3 vecka 44

MAndag

(r Vecka 47

Ugnstektfalukorv,potatisnlos
Laxnugget,potatismos
Farsbiff,stektlok, sis, potatis
potatis
Broccol
inredaljong,
Kycklinggryta,ris
GrytaAnamma,ris
MiltidensDagssoppa,appelkaka/paj

Pastanredtomat- och ostsis

y'emavec6a
tsestfood forever
Kfimatsmarta ocft
hcibosamma mdftifer
Meny Fomtner @

. #:{"'

Onsdag
Torsdag
Fredag

2 Vecka51
Mindag

,- .-**q$trt"

rj e f,ag sery er as saffart 6uffn,
\4s$F-'ip'A
smt)rgasoch mj6tp

Tiqdao

9n2 - t3/12
Ugnstektfalukorv,potatismos
potatismos
Laxnugget,
Fdrsbiff,stektldk, sas,potatis
potatis
Broccolimedaljong,
Kycklinggryta,
ris
Gry'taAnanrrna.
ris
meddill, potatis
Fiskgratang
atiirrg.llotaiis
Cronsaksgl
Kottfiirssas,spagetti
Veggiesis,spagetti
t6/12 - 20/12
lingonsylt
Blodpuddirrg,
Potatisbullar,
lingonsylt
LitetJulbord

Onsdag

Kdketsval
Kdketsval

Torsdag

Korv Stroganoff,ris
Raggmunk,lingonsylt

Med resen,ationfor eventuella dndringar

Fredag

Julavslutning
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SvenskaKyrkans unga!
Lite sm6ttoch gott frin Svenskakyrkansungai Garpenberg...
sommaren eirfortfarande kvar och den har bjudit p6

m6ngahzirligaminnen.

Gruppernahar inte startat 'in och jag har fortfarande
semester.
Skriver lite iind6.
Fick uppleva en fantastisk konsert i kiirlekens tecken
med min kollega Emil Anderssonmed flickviinnen
Julia Sigblad en fin julikviill. Tyviirr ska han studera
musik i Orebro-till h<istens6 han kommer att sluta hos
OSS.
Det har varit s6 givande och glzidje$zlltaft fa jobba
med Emil

och jag <inskarhonom all lycka i orebro.

Jag kommet attfljobba med christoffer Karlsson
till h<istenoch han iir ingen duvunge inom kyrkan. Jobbat
i sommar som vakimdstareoch hoppat in i barngrupp.-u
,o* vik ibland ,E a"t kommer att bli toppen.
Miniorliiger blir det som vanligt i oktober.Aterkommer
med mer info.
Ska bli spiinnandeatt fh iglnggrupperna igen
v 36 startarvi.
Miniorer tors 12.30-14.30
Alder fklass-2an
Juniorertors 15.00-l7 .00
3an-6an
I ftirsamlingshemmet.
Miniorerna hdmtar vi och liimnar vid skoran.
Juniorernatar sig dit sjzilva.
Varmt viilkomna!

Hfit3il*fr'};lit??T-]i

numera
sdger
Gudsddnstdvenrvr
bliri Hedemora
kyrkakl 16paKutrurnatten.

Varma kramar och Guds frid!
Bettan barn&ungdomsledareoch husmor

i HedemoraHusby Garpenbergsftirsamling

Jesussa:Lit barnenkomma till mis

Garpenbergs
viivstugacippnarigenden9 september
eftersommarredigt.
v?ilkomnaatt bes<ika
osJmand&kvailarmellan 1g och20.
DorisRuth

Siiljes

Siitjes

Centraldammsusare

Ei;;;ffiil:ff*

manger
,rj.#l"f

Ring till Roger070_3902300

BETRAKTELSE
FRANENSOMMARBOENDE
Vi hamnaderdtt di vi kom till Fensjo
Vi boddei Horndalmellan1963och 1975.
1971fick vi fcjrossatt vi ville ha ett fritidshusi ndrheten.Vi b6rjadeatt 6ka runt i traktentill By och
Ndsoch Grytndsoch Garpenbergoch andrabyar pd smi farbaravdgar.Ddvi kom pd kronet i Fensjci
vid brevlddanoch anslagstavlan
och landskapetmed 6kraro dngarbreddeut sigstannadevi och sade
att hdr vill vi vara.Och pldtsligtpd viren 1972stod det en liten annonsi tidningenom ett hus i Fensjo
som var till salu.Vi 6kte dit och tittade och tyckteatt det skullevi nog ha.Sdljarevar pastorHasse
Anderssonsom blivit "kallad"till Skovdeoch mdsteflytta.Vi kopte husetoch var hdr forstagdngen
sedandet blevv6rt den 26 maj 7972pt mors dag.
Vi satt inne och et negotmedhavtp6 campingbordoch varsinpall.Askangickoch det hagladeoch
lille Hanssom var tre iir 6ste hageli skottkdrranoch kdrdemed. Det sprakadeoch blev svarti
telefonuttaget.
M<jblerhadevimagasinerade
i Horndalsedan
en litentid dd vitomt mitt
fordldrahem.Uno Kallini Rossberga
kcjrdehit m6blernamed traktor o vagn.De moblernahar vi
fortfarandekvar.Vi kundevara hdr ofta eftersomvi hadendrafr6n Horndal.1974bytte grannhuset
dgareoch hit kom en familj fr6n Handen.De tidigarekom fr6n Forsoch flyttadetill Hallstavik.
BAdevdrt och grannhusetdr timradesddesmagasin
som st6tt pe tvi g6rdarhiir i byn. Pastor
Anderssonhadetimrat upp husetefter att det varit nerplockats6 han hanninte gora fdrdigtfor blir
man "kallad" dA ar det baraatt dra ivdg.Sddet var en del att fdrdigstdlla.
Det fannsen liten pump underhusetmed slangover6kernochvidarefrdnen vattentdkt.Vi hade
kallvatteni kdket och tvdttstdllet.Det varmvattenvi behovdefick vivdrma pi spisen.Filadelfiatdlt,
trdbink och vattenkannautgjordeduschrumpd baksidanav huset.Ensommardaggickett ror sonder
pA 6kernddr vattnet kom frin skogenoch vattnet blevdd brunt och gickvarkenatt diskaeller tvdtta
sig i. Vattendunkarinforskaffades
och s6 fort ndgonskulle6ka ndgonstans
sd p6mindesman att
p6
"glciminte vattendunkarna".56 smdningomtrottnadevi
detta och beslotatt borra en brunn.
Slagrutatdljdestill och jakt pd vatten p6bdrjades.
Vdrabarn och grannfrunoch hennesfar fick utslag
p6 flera stillen. Vi andra kdndeingenting.Jo,om vi holl i nin av dem som hadekraften.Mdrkligtmen
sant.Brunnborrades1983mellanhusenochvattenfickvi och har aldrigvarit utan.
1975flyttadevi till Vdsterdseftersomdet borjadeknakai fogarnapd Horndalsverken.
Vi fick ju litet
l5ngreatt ika men detta var virt andningshilfrdn stadensom vi inte var vanaatt bo i. Vi ekte hit
varje helg och barnentrivdesbra hdr. Evavar Stta6r. De nyagrannarnahadebarn i samma6ldrar.
Vid vackertvddergick"badbussen",grannarnasfolkvagnsbuss,
kl 10.00clverskogen,till P6lsbenning
och de som villebadafick hdngamed d5. lblandcykladevi dit och badade.Vi hadeett badstSlle
till
och det var vid Skaffarboinnannuvarandehusbyggdes
"mitt ivdgen".Nu 6kervitill Bjorsjooch
badarp6 andrasidan.
1980 b6rjadevi att byggaett hustill med sovrumoch dusch.Sverkerbyggdedet sjdlvoch fick hjilp
med panelenav en god vdn frdn Mora. Forstavintern hadevi ingetgolv i husetsi grdvlingenflyttade
in och hade tak over huvudetoch varmt var det i isoleringensom 169ddr.
Vi var inte vana att plockasvampsi det tog n6gra5r innanvi kom pAatt det var baraatt gi en bit i
skogenoch hdmta.Men det kommerfolk frin andrastdllenoch plockarocks6s6vi dr inte ensamma
om det.
Tidigarekundevi kopadggoch squasch
och iblandpotatisibyn men detgdr inte ldngre.

Vi har varit med i hembygdsforeningen
i mdnga6r och tidigarevar jag med pi milkvdllarnaoch tog
betalt f6r kaffe o kolbullar.Det var roligt.Pi det sdttetblevvi bekantamed en del mdnniskoroch det
dr trevligt.Milkvdllarnahar vi nogvarit med pi si ldngejag kommerihdg.Det ordnasju sd mycketav
denna hembygdsf6rening
och vi forsdkerdelta i det vi kan och hinnermed. Ndgra
surstrdmmingsfester
och cruisinggudstjdnster
och hemvdndardagar
har vi varit med p5 och de
senastetvd 6ren har vi dvendeltagiti besoketvid trefaldighetskellan
och det har varit mycket
trevligt.Vi har dvenflyttat v6rt midsommarfirande
till Garpenbergoch de frdgari Horndalvart vi har
tagit vdgeneftersomvi alltid varit ddr tidigare.
1998 byggervi ytterligareett hussom gdststuga.
M6ngaav de som bott hdr i byn dr borta.Glddjandenog har en del yngremdnniskorflyttat in hdr i
byn. Blandannat tv6 barnfamiljeroch det 5r ju trevligt. V6ragrannars6ldehuset1988till en familj
fr6n Stockholmoch efter nigra 6r blev det mesteldndeddr med uthyrningaroch trassel.Det blev
niigra6r med stok och oro. 2007 blevdet sehtill en familjfr6n Vdsterdssd nu 6r det lugnt och skont
igen.
perioderundersommarenoch de senaste6ren i fyra
Sedanvi blev pensiondrer
harvi bott hdr 16nga
minader. Vi trivs s6 bra hiir och har fitt si mAngavdnneriiven i ndrliggande
byar.
Jatiden gir och vi har nu haft stugani 47 6r och det finnsmycketatt berdttamenjag skainte trotta
er med det. Detta dr en liten sammanfattning
av v6ra6r i Fensjooch vi har tdnkt att det ska bli fler.
ju
Det vet man aldrigmen vi fortsdtterom dn n5gotbegrdnsat.
Folkfrdgarvad vi 96r heladagarna.Det dr vdl ungefdrsom andramdnniskorhar det tyckerjag.
Matlagning,diskoch stddning,handlingoch vattningav blommoro tomater o grdnsakereftersom
pd v6ren.Sendr det baraatt fullfdljaoch antingenvattna
man drar ig6ngmed sdddo planteringar
eller hdllaav vatten om det regnat.Vi m6steju ocksdse till att rddhakefamiljen
har brod pi bordet
ute ddr de har sin matplats.Om det 5r slut siigerde till i attatidenpi mornarna.Di man inte vill gora
nigot liggerman i hdngmattanoch ldseroch andradagarkokarman saft och specielltnu i skordetid
ldggerman in gurkao r6dbetoro gor pestoeftersomvi har fina mojligheteratt kopandrodlade
grdnsaker,potatisoch dven honung.Det fina med pensiondrslivet
dr ju att man sjdlvkan bestdmma
civersinadagar.Arbetetar ju mycketav fritiden.Samtidigtsom allt dgandeinnebdrarbete.
Pi sommarenarrangerasju mycketi bystugoroch utearrangemang
finnspi olika platsersamt
marknaderav olikaslagoch vi besdkerm6ngaav dem sd nogfdr vi tidenatt 96.Det dr ingaproblem.
Vi bor kvar hdr s6 ldngesom mojligtse att vinternblir si kort som mojligt.Vi flyttar tillbakatill
Vdsterdsi bdrjanav oktober och f6r uthdrdamdrkreto vinterni standi vivet att det kommeren ny
vdr att ldngtatill med ljus och lugnoch ro och nya insatsermed fr<inoch sidd. Sdg6r tiden f6r oss
som fdr alla andra.Vi tyckeratt detta dr livskvalitetmed v6ram6tt mdtt.
Ann-MariSchough
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De flestaav minatjdnstertillhoromridetinomhushAllsndra
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RUT-tjanster,ddir Skatteverketsubventionerar 5Ao/o
av arbetskostnade
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pAfakturansomdu fA fr6nmig.
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Det hiir har vi gjort sedan sist:
Tisdag 11 juni siinde vi matchen Chile - Sverige frin Damfotbolls-VM i Ryssland
pi storbild. Uppslutningen var inte den bdsta,men vi som kom, kunde grilla och titta
p[ matchen, som fick grira regn- och iskuppehill. Vi hade iinda trevligt med kaffe
och rabarberpaji pausen.Matchen slutadetill sist 2-0 till Sverige!!!
Midsommardagen, firade vi, som vanligt, med majstingsresning och
sdng,dans och lekar samt allmiint gemytlig samvaro.
Siindag 7 juli stod b6tutflykt till Hiilsingbo Holme pA programmet.Diligt viider och
sjukdom gjorde att bes<ikarnaenbartkom att besti av "hdlsingbofolk".
Fredag 19 juli var det dagsftir aretsSommarkvdlli Ingelsbo.
Fiolbyggaren Peter Westerlund inledde med en polska av Udd Wilhelm
Johansson.
Backikers Maria Lee, ftidd i Hummelbo, reflekteradesedankring sitt liv i
Hummelbo, USA och tillbaka i Sverige. Hon fortsatte med att beriitta om
sldktingen Udd Vilhelm.
Diirefter kiserade B<irje Forslund om Gustav Vasa 500 6r och kungens
anknytning till Ingelsbo.
Efter fikapaus gav Peter Westerlund en intressantinblick i sitt fiolbyggeri,
som han nu kan iigna sig et pe heltid.
Nu till kommande aktiviteter:
Liirdag 7 september blir det dans i bygdegirden som en del av
SkordefestSodra Dalarna. Avesta spelmanslagstar for musiken.
Roliga bondelekarftir hela familjen. Serveringav grillade korvar,
fika med hembaktbrod.
Tid: 18.30- 22.30. Entr6 pA plats: 100kr. Fri entr6for barn under 16 ir.
Liirdag 21 september kl. 17.00 kommer hojdpunkten ftir oss speedwayiilskare:
Vi sdnderen VM-delttivling direkt frfln Cardiff, Storbritannien,pA var
storbildsskdrm.Servering,underhillning.
Mailinfo senare.
Anmiilan till Kenneth Gabrielsson"tel 072-240 59 20.

Om du vill veta mer, ring giirna Gunnel Waern6r

073-045
7r 93
Hemsida: www.bygde gardarna.se/ingelsbo
e-post:ineelsbo.bygdeard@gmail.com

D e l3 - D e n1 6 n gvd
a g e nh e m...
Viren 1996flyttadevi
frin SevernaPark,
Marylandtill Atlanta,
Georgia.Detvar strax
fore OS,men nu var allt
firdigbyggtoch redo.
Jaghadepackatundan
min hemldngtanoch fokuseradeistdlletp6 nuet
och ldngtanefter barn.Jagjobbadeforst som
jag gjort pi Hawaii,f6r en kontorsjourfirma.
Undertiden soktejag anstdllning,
och borjade
sAsm6ningomjobbafor en non-profitsom det
kallas- ett ickevinstdrivande
foretag.
Mitt jobb var att setill att de vuxnamed
intellektuella
funktionshinder
somvar redoatt
flytta in i vSragruppboendenhadedet stodsom
behovdes.De flyttadetill vSranya4
personersbostiiderf ri n i nstitutionerochfri n
sinahem ddr de bott med ofta 6ldrande
fordldrar.(Jagvar anstalldatt jobba p6 sydsidan
av Atlanta,vilketvar en majoritetsvartdel i en
sjdlvsegregerad
sydstat.)Enav de mest
minnesviirda
flyttarnavar med en man som i
stort sett vuxit upp pfren ganskaokdnd
institution- Milledgeville.
Hanvar underndrd
och rddd.Eftersomhemskasakerkunde.hdnda
pe toalettens5 hadehan lSrtsigatt inte dta si
mycket- han var ganskakortvdxtoch litens6
att forsvarasigvar sdkersvirt. (till skillnad
minnsjag en mycketstor karlsomjagjobbade
med i Mobile,Alabama.
Hanhadespenderat
en
stor del av sin uppvdxtpi institutionenPartlow.
Hanbestdmdesigfor att varamin beskyddare
och berdttadehur han hadeklaratsigpi
- han h6llupp en knytnave
institutionen
i taget
ochfrigadeden som hotadehonomom han
ville ha kyrkogdrden
eller lasarettet- med
jag
andraord,ska s15ihjiildig ellerbaraskada
dig...).Tillbaka
till R och hansflytt till
gruppbostaden.
Jagoch ett par medarbetare
tog minibussen
och6kteden 3 timmarsl6nga
vdgentill Milledgeville.
Jagvar denendavitapA

Vi 6kteigenomen del av Georgia
minibussen.
ddr om manvar svarttydligeninte gicksdkerjag sig det p6 ansiktetpi de tvi som var medoch hordedet efterit. Vi kom fram, och R stod
med sin lillaresvdska
och personalochvdntade
p5 oss.Snabbtsom blixtenklevhan pd bussen
ochtittadealdrigtillbaka.R kundehoramenvar
medteckenspr6k,
stumochkommunicerade
Detvar hansom ldrdemigtv6 av de vSldigtfi
ord jag kanp6 teckensprik- vattenoch ko ndrvi 6ktefdrbivattendragoch kor.
Jagminnsm6ngahistorierfrdmstfrin min tid i
Alabamasomde medintellektuella
funktionshinder
berdttadefor mig.Jagskrev
inte om det forut - det dr for mycketatt
bearbetaallt pd sammaging - att skrivaom allt
samtidigt.
Under20 6r jobbadejag direktoch
indirektmeddessamdnniskor.
Jagbdrjademed
att friimsthj6lpatill att skjutsaoch
kommunicera
information
underldkerbesdk.
Sedanblevjagchef6ver2 gruppboenden,
och
20 6r senarei Atlanta,varjagen slags
enhetschefovergruppboende
n, dagaktiviteter,
och stodjobb.Detvar trottsamtmengivande.
Men vid det hiir lagetvar jag frdnskildoch hade
deladv6rdnadovermin sonJohan.Detblevfor
mycketatt ansvaraoversi v6ren2007sajag
upp mig,ochsdktejobb for delstatenGeorgia
somen slagssamordnare
inomvird och
omsorg.Med det jobbet kundejag gAhem halv
fem pd eftermiddagen
utanatt ha jour, och
utanatt behovatdnkapi jobbettillsjag var ddr
igenkl 8 ndstamorgon.
Men samma6r somjag byttejobb s6 hdnde
n6gotannat.Min personlighet
behovertydligen
engagemang...
Johanspelade
fotbollochvi
behovde
fler spelare
till laget.Jagochen annan
mammarekryterade
tre 10-6rigakillarsom ofta
var ddrochtittadep6.lnnanjag ldrdekiinna
demsAhadejag intetdnkts6 mycketpAden
storalatinamerikanska
befolkningen.
Jaghade
jag
blivitargndr forstla mdrketill dem,dA
iohanslutade3anpAen litenprivatskolaoch

borjade4an pi en kommunalskolamed 8%
vita. Hdr hadejag gjort allt lagligtoch betalade
skattosvosv,och si kundedessabarn96 hem
till sinamammorsom inteenskundeengelska!
De f6ljandeSrenvar mycketldrorikaf6r mig.De
fast ocksemitt
levdeganskaundangbmda
framfordgonen.Majoritetenhadekommitfdr
att byggaupp allt och att jobba inom restaurang
och hotellfore och underOS.Att byggaupp allt
tog ju lite tid, si barnfoddesoch det blevhem.
Jagupptdckteatt en del barn medfordldrarsom
och som ofta jobbade2
inte pratadeengelska,
jobb
hjdlpmed ldxoroch
bide
eller3
behovde
n6gotkonstruktivtatt gora.Jaghadeju vanan
si jag
inneatt drivaen del av en organisation
trdffadeen annankvinnasomvar med pA
noternaoch vi startadeen ideellorganisation
viren 2008.Forstakvdllenkom 5 barn,inom 2
minader kom 30...TvAginger i veckan,tv6
sigtill ett
timmar varjekvdll.Det utvecklade
max av cirka50 barnvarjekvdll.
2013borjadejag kdnnaatt jag hadegett mitt
och ett partog over efter mig.Honsomvar
med frin borjanhadeutvecklatarbetetmed de
yngrebarnenochjag hadetagit handom
ldagndrjagskriverdetta,
tonAringarna.
ideellt,ddr
fortsdtterdennaorganisation,
kyrkanjag var med i stodfor lokaleroch
minibuss.Nu har kyrkansilts och det ska
byggasmodernaoch fina ldgenheterpAmarken
som dr en del av det snabbtutvecklande
omridet, s6vi fir se hur det blir till h6sten.Fast
harju fdrre
med den ekonomiskautvecklingen
och fdrre av dessafamiljerrdd att bo kvar.
Ldgenheter
rustaseller rivsoch blir f6r dyraatt
bo i. Men minga relationerhar byggtsunder
dessa6r ochjag och andravoluntdrerhar
fortsatt kontaktmed minga som nu dr vuxna.
Tvi av dessakontaktademig oversommaren.
B6dahar blivit utvisade.Denenavisstejag om
for jag hdlsadep6 honomi det vinstdrivande
fdngelsetddr han satt i 2 6r ochvdntadep6
utvisning.
Lampandr alltidpi ddr,och mdnbor

60 i en pod.Hanblevutvisadtill ett landsom
hansfamiljflytt krigfr6n d6 hanvar 2 ir
gammal,ett landhaninteallskdndeochddr
ingenfamiljfannskvar.Landetliggeri Europa
men utanfdrEU.Hanharvarit deppad,har det
Allt han
svdrtoch blir utnyttjadfor arbetskraft.
hardr hopp...ind6...Denandrahadejag inte
h6rt frin pi ett tag. Hanblevutvisadtill
for 3 minadersedan.Hankdmpar
Guatemala
fr6n MSochgdngrekrytering
mot depression
en
13.Handr 20 ochtalarflytandeengelska,
perfektkandidat...
Somni mdrkersi levdejag aldrigpd ytan i USA,
ddr manh6llsiginomsinegenbubblaav ldgre
sport,och ddr molnenseglade
medelklass,
forbi. Mdnniskorhar oppnatsigfor mig,och
meddet harjag h6rt och upplevtsi mycketfrin
jag annarsskullevarit blindfor'
ett perspektiv
Jagtog in vdldigtmycketi mig sjdlv,och hade
ingenatt bearbetaigenomallt med.Det har
tagit pi krafterna.
Hosten20t7 var jag ute pAmin vanliga
promenad.OmrAdethadedndratsmycketpi de
16 6r jag hadebott i mitt lillaradhus.Den
gickframit med
utvecklingen
ekonomiska
rivdesoch nya
smihus
rasandefart. Gamla
Diirjagboddefanns
byggdes.
storashabrakhus
pi
76 enheterbyggda tidigt 1980-tal.
hadenu kommittill tomten pi
Grdvskopan
andrasidanstaketetutanformitt fdnster.Jag
gickextrasnabbtdennamorgonf6r jag
behovdefi ut allakdnslor.Men jag hadeinte
kommitl6ngtforrdnjag stannade- jag minns
precisvar.Jagstannadesom ForestGumpoch
satill mig sjdlv,nu harjag sprungitklart...Det dr
dagsatt 6kahem.
Innanjag tog ett definitivtbeslutpratadejag
medJohansom nu blivit20. Hansatt pAden
grbnabdddsoffan
i vardagsrummet
somvi haft
pA
(m6nga
sov den de sista
sedanhanvar fodd
6renellerdeladehanslillasovrum- barnoch
ungdomarsom inte hadenigonstansatt luta
huvudet).Jagberdttademinatankar,han blev

tyst och tdnkte en stund,men han blevaldrig
kritvitsomjag visstekundehdnda.lstSlletsa
han lugntoch sakligtatt allt kdndesrdtt - gor
det hdr mamma- flytta hem.
Att viga ta ett beslut kan vara det storsta
hindret,men nu var det dagsatt hoppa.Johan
hadevarit med mig hem sd mycketunder6ren
att han faktisktsig fram emot att ha mig i
Sverige.Vi var hem till morfarsd ofta vi hade
kunnatoch aivenom han dr borta nu,sd har min
Johanen kopplingtill bygdochmark.Min Johan
minnsju barasin morfarfr6nalla6r hanbodde
ddr i Garpenbergs
centrum,och inte frin
Back6kers.
Men han kdnnersighemmabide i
Hummelbooch centrum.Rutshkanan
i
aluminiumiir borta,men hantrivspi Garpennu
istdllet.Paddelturenpi Ingelsbosjon
och
Dormenoch sedanbesokethemmai Backikers
avslutade
hansbesdki somras.Handr nu 22
och Sktetillbakamed ett lugnom att han kan
kommaiter.
Mdrkligtndr manvdltar ett besluthur sakerkan
borja rulla pi. Ochf6r mig rulladedet otroligt
snabbt.Mitt hems6ldesinom n6gradagaroch
jag best6lldeen enkelresaAtlanta-Stockholm.
Innanjag bokaderingdejag till Johanochsaatt
jag kanvdnta,det behdverinte g5 si hdr
snabbt.lgensa min klokeson,bokamamma,
det dr dags.Si jag bokadeoch landadepi
Arlanda4 maj 20L8.Sistjag var till Sverigevar
2OI2 pAfars begravning.
Pi Arlandastod Borje
Forslundoch tog emot. Hanvar bdstakompis
med min (styv)brorMickefr6n barndomeni
Avesta.Dendelenvar inte planerad,
mensom
sagt,ndr allt borjarrullapi si dr det likabra att
rullamed.Ochpd denvdgendr det,,.

Hdrfoljeren dikt av min farfarskusin,Udd
Vilhelm.Jaghoppasskrivamer i foljande
Garpenbergsblad
mdnniskor
om intressanta
- ochjag kaninte lSta
fr6n Garpenbergstrakten
bli att tdnkap6 hur derasengagemang
skulle
sett ut i kampenatt rdddakvarskolani
Garpenberg!
Min far sat967ndr hanblev
Hedemorabo
ute i Hummelboatt manfir
pA
hoppas det bdsta,menenligtartikelni
Sodransi ldt det som att han hadelite tvivel.
Gussarvskorsningen
anvdndehan somett
exempelatt det kanske
skullebli lite problem...
Maria(Johansson)
Lee
Mdlet
Ljusldg vdgen,mdlet noro
nyssi morgonsolensglans.
Livetsbordd liitt att biiro
syntes,ej att hinderfanns.
Glod du gick, men vdgenliingdes,
mdlet ldngt i fjarron vor.
Utov skyorsolensttingdes,
biirdon tyngde,som du bar.
Rdd stdr skyn dd kvollssolsvunnit
skymd iir stigen, trdtt din gdng.
Fjtirron mdl du aldrig hunnit
pd din vondring,svdr och ldng.
Minnen, nuforbi dig tdga:
Mdlet, blott en drom, som tiint
i ditt hjtirta ldngtansldga,
-dock,hur skdntott ltingtan kiint.
Udd VilhelmJohansson
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Presenttips frfln hembygdsfiireningen
Siiker du en present ellerjulklapp till
nflgon med hjiirtat i Garpenberg kan du
ktipa vflr fotokalender med gamla bilder
frfln Garpenberg. Dfl stiider du samtidigt
vflr verksarnhet.
Kalendern kostar rzo kr och slljs i
samband med vflra evenemang eller
genorn kontakt rned ftireningen:
Anita Hedqvist, o7o- S4S72 8o eller
anita.hedqvist @hotmail. se.
Dessutorn siiljer vi andra g&vor, som
Garpenbergsdockor,
gruvhfl star,
gruvkapell, vykort, filmer och olika
skrifter frfln bygden.
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GARPEN
BERGS
GYMNASTIKKLUBB
Nu 6r det snartdagsfor en ny triiningstermin
!
Stavging
Mdndagarkl. 09:30-10:306ret runt.
Ta med stavarnaoch fciljmed p6 en vdnda! Vi gdr ca 3-4 km med
start i Garpenbergeller persbo.Ring
Inga-Stinatel.0225-220 j.0 f6r info.
Medelgympa
onsdagarkl. 19:00igymnastiksalen
med start 1i. september.Vecka37-50.
Ledaredr Lailatel. O22S-ZZO
40
Vattengympa
Fredagarkl. 18:00i Hedemorap6 skdnviksrehab(Hagg6rden).
Vecka40-49.
Veckodagenkan eventuelltkommaatt dndras.Vid funderingar,
h6ll koll p6 facebookeller pratamed
AnnikaRuth.
Kostnadordinariemedlemsavgift
samt 200 kr i badavgift.
Ledaredr Carina.

CaballoBlancoMemorialRun
Lcirdagden 5 oktober.
Loppetfinns i olika distanserfriin 11 km till 50 miles.
Gympaklubbenkommerdveni 6r stdllaupp med funktiondrervid
detta evenemang.Friratt varamed
i loppet skeranmdlandirekttill arrangcir.
Kandu tenkadig att stdllaupp som funktiondr;hor av dig till
AnnikaRuth.

Medlemsavgifter:
Ungdomar
upptill 196r 150kr/termin
Vuxna300kr/termin
Vattengympa
200kr/termin
Bankgironummer: 412-7g24
Harni frigor ringordf.Annikatel.073-7g445L4

vAlrouNA!
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w UTTORALLTINOM BYGG
Altaneq uterurn, takrenoveringaq
fuiinsterm o ntage, bad ru m nnybyggnationen
Nu iven grivningsarbeten

&w
www.erikssonsbygg'nu'0225-204't0

&W
Nu dvengrdvarbeten
samtforsdljning
av
matjordochgrus.
Ar det dagsatt bytaut
harvi
avloppsanliiggningen
hemmafor omgiende
minireningsverk
Ieverans och installation.Rabatt pi
reningsverken
underseptemberoktober
sa passapa.
oo

Behoverdu hjelpatt fraktabort
fyllnadsmassor
ellertegeltak. Kontaktaoss
s5fixarvi det
Johnny:070-5266L 72

DJUPGAENDE
MASSAGE &
KOPPNING
Har du ont i kroppen?
Spiinningar?
Humdr€rk?
Darnningar?
illm

Stress och spd.nda muskler ir vanliga problem. Vlrk,
siimnsr-Srrigheter mm pflverkar mflngas r.:ardag. Med
djupg6ende massage & koppning kan rnan behandla <rch
fiire}le*a"
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