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Inledning
SAhar snart ett itr gtfrtigen, tiden bara springeriviig och jag hoppasatt minga av er som fir
vhrat"Eget Blado'i postlidan trivs med lite smitt och gott som berdr viran egenlore detta
socken.Det har kommit nigra fler som skriver hrir i bladet och det rir glddjande.Alla fhr
skriva ned det de funderar pfl eller har upplevt, viilkomna med inliigg.
F<irstvill jag framftira ett stort tack till Jenny Gotthardssonpi Boliden Mineral, som bekostar
trycket av ca700 ex4 ghngerper 6r.
Sedantack till Sprakform som gcir sjiilva grovjobbet med att utforma V6rat Blad.
Diirefter tack till allavhra Kurirer som delar ut bladen i postlAdomaoch dessutombekostaren
hel del bensin ftir att nA ut till alla.
I Fr var jag si friick att jag bad om bidrag ftir att vi alla kurirer skulle kunna ha en gemensam
jullunch i Garpenbergscentrum och di traffaphallade andrakurirerna. Som vanligt var det
ett flertal bidragsgivaresom swishadepengartill mig sfl vi kan triiffas ftir lunch. Ett stor tack
till alla viinliga bidragsgivare.
Si en vddjan till er alla som ktir bil i var by, det kan dyka upp ett ridjur eller riiv pi vilken
gata som helst i byn och jag har hdrt ett r6djur skrika ut sin ingest och smiirta en gang och det
var inte trevligt, sAsniilla ni kcir ftirsiktigt det kan ocks6komma en hund eller katt och kanske
just detta djur rir ett litet bams favorit, som blir pAk<lrtdet kan ocksi bli svira skadorpA bilen.
Med en cinskanom ett Gott Slut p6 Det Gamla Aret och ett Gott Nytt fu.
Barbro Jansson,ansvarig utgivare barbrojanssonredband.net
Garpenbergsbladetfinns ocks6pi FB attlasaftjr den som inte fir den hem till sig.

Till Garpenbergsbladet
Talaom silver - det hdr behiiver vi beriitta
I min ena hand hSllerjag ett silversmycke.
Det vdgernigra gram,bldnkeroch har kantyckasen mdrkligform. Ett par
centimeterlingt, avlSngtmed en ojdmnstruktur.56 litet men med en stor innebordmed kopplingtill historia,
framtid,h6llbarhet,ursprung,mdjligheter.Ochdessutomvackert.
Huvuddelenav silvreti det lillasmycketden kommerfrin gruvani Garpenberg,
Dalarna.Det er en av vdrldensildsta
gruvorsom fortfarande5r i drift och samtidigten av virldens mest modernaoch producerarLlo av det silversom
utvinnsi viirldenvarje 6r. Enannandel av silvreti smycketkommerfrAn6tervinning,
t ex fr6n elektronikskrot,
ur vilka
metaller6tervunnits.
Fr6nden berggrundsom bildadesfor minga miljonerir och varsforutsdttningar
betytt s6 mycketBergslagen
och
Dalarnahar malm brutits med modernteknikpi flera hundrametersdjup och vidareforddlats
i flera steg,i b8de
Dalarnaoch Vdsterbotten.Denrena metallen,det bl5nkandesilvret,har sedangiutitsoch med hantverkav den lokala
guldsmedeni Hedemorablivit ett smycke.Formeni sig dr en miniatyrav en av de storamalmkroppa'r
som finns i
Garpenbergsom kommer kunnage metallertill miljoteknikoch andrasamhSllsbehov
liksomutvecklingav regionen
under mAngaAr framit. Globalt,lokalt,digitalisering,
automation,hantverk,historiaoch framtid,allt ryms i det lilla
silversmycket.Kanvi se och berdttager det fdrutsittningar for fortsatt utveckling.
Att kunnase det lilla i det storaoch det storai det lilla,att forsti helhetenoch samtidigtse vackrai det lillager nya
perspektivfor utveckling.Det finnsju alltidfler perspektivdn det forstasom kommerfor oss.
Metalleroch gruvor dr av minga sAforknippatmed den historiskautvecklingen
men s6 viktigtfor framtiden.SA
m6ngametallerviallahar runt omkringossiviSrvardag
utanatt kdnnadessursprung.
SAminga metallervibeh6ver
fcir klimatsmartmiljdteknik- utan att vi kanfdrsorjaosssjdlvavarkeni Sverigeeller Europa.
Vindkraft,solcelleroch elektrifieringdr delarav l6sningenpA klimatomstdllningen.
Elektrifiering
ddr fossilab16nslen
som bensinoch dieselersdttsmed el minskarkoldioxidutsldppen.
6kad elektrifieringokar behovetav metaller.Elbilar
iir ett bra exempeldiir en normalstorelbilkrdver70 kg kopparjdmfdr med ca 20 kg i"dagens"bilar.
Den stdrstadelen av de metallersom vi behoveri Europaimporterasidagfrin andrakontinenter.I Dalarnafinns en av
vdrldensmest modernagruvor med flerametallersom behdvstill ny miljdteknik.Om det var mer kdnt- vilkafler
utvecklingsmojligheter
kundevi dA se?Ochhur berdttarvi det? Kanskenied historienom det lillasilversmycket..."
Ndrjag skriverdetta dr det november;bl6tt och dimmigt.Hoppasatt vi snartfdr sno som lyserupp lite fram tills det dr
dagsatt b6rja tdnda adventsstjdrnor
ochjulbelysning.
Med dnskanom ett fint avslutpi 20191
HSlsningar
JennyGotthardsson
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Biista liisare
Vintern ndrmar sig, det kiinns tydligt med frosten pi trappanoch i griiset och den klara torra och
kyliga luften. Biiverdammenhar varit isbelagden vecka och bara vinden lugnar ner sig kommer
Gruvsjdn ocksi att f& siu istiicke. Nu hoppasjag att snd,nviintar med att falla florjag tiinker att sork
och fiistingar kan f8 det lite besviirligareom marken ffir frysa till ordentligt pA djupet innan sndn
liigger sitt mjuka viuma (!) tiicke 6ver.
Nu finns det insekter som vi viimar om pA girden. F<irflera 6r sedankdpte vi eu litet "bihotell" med
diverse inldggningar, avs6gadebambubitar,kottar och sm6bonhil. Det sattesupp pe en viigg och
inget hiinde p6 flera ir, jo ett av de smi h6len fl'lldes.
Det fick Sivert att fundera 6ver vad de pollinerandeinsektema,vildbina och andra som vi inte vet
hur de ser ut eller vad de heter, egentligenvill ha. I varje fall var det inte ftirdigkdpta anordningar.
De har nu fitt ett antal hemgjorda bihotell uppsattapA olika sridervdggar.De bestir av skivor av
gammalt trli med bonhil i olika dimensioner.Dessagillas tydligen av v6ra giister ftir ddr ligger zigg
pi rad tills h6len iir fulla. Sedanft)rseglashilen med det som insektenfinner t.ex. sandkorneller
sigspan. Vi har ftirstiu att det tar ett ar ftir dggenatt kl2ickas.Sa till niista var kravlar det ut en
massanyttiga insekter!
Di tycker j ag att det var lite otacksamtav insektensom lade beslagpA nyckelhilet pA dcirrentill
utrymmet med sntislunganoch griisklipparen.Den ddrren kan vi inte oppna ftrriin nastasommar.
Som tur iir finns en bakdrlrr in i ladugardenoch diir har vi nu kunnatbaxaut sndslungan.
"Det ska vara tridrakt" iir nigot jag kornmer ih6g att min mamma sa niir diverse srimnaderkom pi
tal. Hennes ord kom for mig nar jag satt ute en dag i somrasoch rev remsor till mattrasorav en
tiickpise. Remsor som rivs blir trfldraka och di syns ocksAhur omsorgsfuilt arbetetmed sdmnaden
har varit. Denna tlickpise var inte tillklippt trhdrakt,vilket f<irklararsvirigheten jag haft att fi till en
bra vikning vid mangling efter tviitt. Slika textilier gdr sig biist i randigatrasmattor.
Katten fortsaitteratt styra och stlilla pi gArden.Det har blivit allt mer klart att vi iir inhysta hiir for att
vara hennebehjalpHgrnedolika sysslorsisom utfordring,borstningoch kelning. MatplatsenpA
trappen iir ok si liinge som det inte iir ruskvider. DA ftrviintas vi levereramaten ut pA logen, sAhon
slipper gi ut i regnet.
Katten g<irgirden levande,liksom vi tidigare ansig att hundengjorde bostadentill ett riktigt hem
ft)r oss och vira barn. Det var fcir 40 6r sedan.Hunden var en stor, stark klok och sniill labrador.Vi
?ignadeoss 6t trtining och tavling med honom i spar och scik.Det gick ganskabra si liinge vi var
kvar i Skine och hundklubben diir. Efter flytten till Stockholm riickte inte tiden riktigt till for
triiningen sAtavlandet rann ut i sanden.
Men nu fir vi chansenatt iteruppleva lite av dessaaktiviteter, di dottern bdrjat tiivla med en av sina
hundar i rallylydnad, som 96r ut ph att hundenska genomftiraolika moment pi en begriinsadplan.
Ask6darviinligt och roligt med hundmiinniskori alla 6ldrar.
Inledningen pA brevet skrevs i bclrjanav november.Sedanfdljde en kort vinter som Cock snabbt
dvergick i den typiska novemberdimman.Hur det iin blir i jul rinskarjag alla lisare en lugn och
lagom kall helg. Fdrbannainte morkret, tiind lius!

Skommarboden24 november2019
BirsiuaBloom

Sivert Bloomfortsdtterberdttaminnenfrin sin tid i flygvapnet
pd Bromma,som jag tillhordede sista6ren av min tid i flygvapnet,hadetill
Transportdivisionen
uppgiftatt utfora flygtransporterfdr riketshogstaledningoch hovet.For lite ldngreflygningar
utanf6r Sverigeanvdndevi ett flygplanav typen GulfstreamlV. Flygplanet
tillverkasi Savannahi
GeorgiaUSA,och ans6gsvaradet bdstasom fannsatt tillgi pi nittiotalet.Marschfartenvar ca 900
km/tim och max hdjdendrygt 13 000 meter.Vdrt planvar en VIPvariant,och kundeta 12
passagerare.
Vid ett tillfdllefick jag uppdragetatt flygakungaparetmed folje till Washington.Besdttningen
bestod
f<irutommig av en andrepilot,en fdrdmekanikeroch en vdrdinna.Vi startade,en morgoni bdrjanav
nittiotalet,frin Brommafor att f6rst flygatill Keflavikpi lsland.Ddrskullevi tankaoch sedanflyga
vidaretill destinationen.
Vi hadeen kraftigmotvind,och kundeinte96 direkttill Washington.
Allt gick
som smort och de tv6 kraftigaRollsRoycemotorernatog osstill marschhdjdp6 et litet kick.Vi
landadepd Keflavikstraxf6re
lunch,och parkeradep6 en avskildplatta.Vira passagerare
hdmtddes
med limousinfor intagandeav forfriskningari en VIPlounge.Vi andraforbereddendstadel av
flygningen.
DAallt var klart och sdllskapethadetagit plats,b6rjadedet strulalite. Kabindorrengickinte att
stdnga.Vi forsdkteflera g6nger,men icke I Det visadesigatt dcirrenstdtningvar uppbldstmed
tryckluft,som borde ha pyst ut ndr ddrren oppnades.Nu blev det snabbaryck.Flygplanettogs in i en
hangarfor felsokning.
Det kundeju varaen isproppi systemet,
ochfickden barasmdltai
hangarvdrmen
si .. Men efteren halvtimmemed varmluftsflSktar
ins6gman att det var n6gotannat
fel. Det var bara att stiillain flygningen.
Vi tog kontakt med NATObasen,som dAfannspAandrasidanfSltet,och se de hadeen flygtransport
till Washington,och skullestartaom tjugo minuter I Kundede mdjligenta med fem extra personer?
Jod6,det gickbra.Enstundsenarestartadeett storttransportplan
mot Amerikamed vira VIP
ombord.Liteslokoradesattevi ossi hangarens
lunchrumoch tog en koppkaffe.Kungaparet
skulleju
vidarei Amerika,och sedantill Parisoch nu miistevi fixaalternativa
losningar.
Vi lastadeur v6rt bagageoch stiidadeflygplanet.Innanvi skulleta taxi in till stanforsoktevi stiinga
flygplandorren
en sistagdng,och det fungeradealldelesutmdrkt! Efteren stundsfelsokning
igen
stod det klart att det nog varit is i systemeti allafall. Sdnu hadevi sdntv6raVtPmed ett tr6ngt och
bullrigttransportflygplantill destinationeni onodan.Vi kundenu fortsdttatill Washingtonsom
tomflygning.
Di vi pd eftermiddagenndrmadeossEdwardsAirforce-base
utanforWashington,bad flygledarenoss
konfirmeraatt kungaparet
fannsombord.jag svaradeatt de redanlandat,for det var vadjag trodde.
Nu uppstodvissfcirvirring.lngettransportplanhade landatoch v6raVIPvar borta.Jagborjade
funderapi hur min karridrkundepiverkasav att jag forsnillathansmajestdtKonungen,
itjensten
dessutom.CIAvar p6 platssi klartochjag fickforklaramig.
Snartnog visstevi vad som hdnt.VAraVIPfick lifta med ett flygplansom fl6g vdrnpliktigahem till USA
for helgledighet.
Flygningen
p6
skullemellanlanda
p6 ett par stSlleninnandet landadei Washington.
fdrsta stdlletrddde dimma,och det bleven timmesforseningredandiir. Komfortenombord var i
klassmed en skolbussungefdr.Tringt och bullrigt.Jaghadefattat besluti ett " snabbtldge", och s6
blevdet s6 hdr.

pi plattantill passagerarnas
Ndrtransportplanet
si smiiningom
landade
, stodv6rG4parkerad
forvining.N6vdl,restenav resangickbra.Vi flogforsttill Philadelphia,
ochett pardagarsenaretill
Paris,
ddrvilandade
mitt i nattenefteren behaglig
atlantflygning
i medvind.
Slutetgott alltinggott.
Gulfstream
lV

N&grarader om Ryllshyttanshistoria
Ryllshyttanhar gamla anor. Hiir iir ndgra
rader om platsensldnga historia,sammanstiilldo till en eventuell skyltningpd platsen.

Endel av Gudsberga
klosters
iigor
Ryllshyttan
finnsomndmntredan1486ndr
markenskdnktestill Gudsberga
klosterav
BirgittaSonadotter,
dnkaefter riddareIngel
JonssonHjorthorn.Ryllshyttan
ti llhdrdesedan
Gudsberga
klosterfram tillsdessatt Gustav
Vasaaweckladedet och kronanovertogegendomarna.
De fdrstaskriftiigabeldggen
for att det funnits
pi platsendrfr6n 1512.Genom
en silvergruva
6ren har sengruwerksamheten
i Ryllshyttan
haft fleraolikadgareoch varit mer ellermindre aktiv.Hdr har brutitssilver,koppar,zink,bly
ochjdrnmalm.

1905oppnadetigstationen i Brattfors(med
namnetGarpenbergs
station)och malmen
frdn Ryllshyttan
kundelastasover pdtigen
redani Brattfors.1908oppnadedvenslutstationenGruvgirdens
stationvid GarpenOdalfdlt
bergs
ochen ny linbanadrogsdit for
vidaretransport
1951
av Ryllshytte-malmen.
tog gruwerksamheten
i Ryllshyttan
slut.

Gruvori Ryllshyttan
Densi kalladeKompanigruvan
169norr om
Ryllshyttesjon
legatvid den
medanSjogruvan
fanns
sodrasidan.Soderom byn Ryllshyttan
aivenTorrebergsgruvorna
och ytterligare
soderutSt6lbogruva.NdraKompanigruvan
Mdssingsgruvan,
skalldvenSilvergruvan,
Tombaksgruvan
legat.
ochGrdnsgruvan
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Ryllshyttansstorhetstid
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Enkraftigexpansion
skeddei slutetav 1-800talet ndr Garpenbergs
bruksiigare,Hampus
AugustCorneliusochsenaredvensonerna,
brot zinkoch bly p6 platsen.1897uppfordes
gruvavar
ett anrikningsverk
och Ryllshyttans
vid den tiden Sveriges
ndststorstazinkgruva.
Enlinbanauppfordesocks6for transportav
rnalmentill Persbo,som 169ndrmaretigstationeni Fors.Det byggdesdvenbostdder6t
gruvarbetarna
och derasfamiljer.
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Kompanigruvani Ryllshyttonokiint dr.

BynRyllshyttan
I slutetav 1800-talet
okadeantaletboendei
Ryllshyttan
markant.1890boddeungefdr50
personeri byn.Tio 5r senarehadeantaletokat
till mer iin 400.
I samband
medgruvans
expansion
ochden
storainflyttningen
byggdes
ett skolhusi
Ryllshyttan,
som stod klart 1900.1907byggdesytterligareett skolhuspi platsenoch
skolanvar ett tag socknens
storsta.Etttredje
husanvdndes
ocks6for sl6jdoch gymnastik.
Gruvarbetarei Ryllshyttani bdrjan av 7900-tolet.

,
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Ryllshyttansskolaladesner 1965och barnen
hdnvisades
ddreftertill skolani Garpenberg.

Ryllshyttan
idag
Trotsatt hus rivitsoch gruvorldmnatsfinns
m6ngaspdrefter Ryllshyttans
storhetstidkvar.
gruvhil, varphdgar,
Her hittar du exempelvis
dammvallar,
husgrunder,
och spdrav dldre
tiders6krarochvdgar.Densom passerar
genomRyllshyttan
idagkandessutomskymta
gruvhil i
Kompanigruvans
imponerande
berget,straxnedanfdrRyllshyttemagasinet.
Avengruvhdlenvid Torrebergsgruvan
och
St6lbogruvadr ldttaatt sefor den som
passerar.
Sammonstiilft
ovAnjoHedqvist,
fdr
hembygdsfbreningens dokumentationsgrupp.

RylI shyttans skola ti digt 7900-tal.
Kdllor:
c

I Ryllshyttan
har det funnitsminga hus,bide
bostdderoch andralokaler.ldagfinnsbaraett
av husenkvaroch det anvdndsav Boliden.Ett
riktigttjusigthusvar annarsDisponentvillan
eller Mdssen.Dessutom
fannsde blandannat
ett kontoroch laboratorium,
affdrerochen
Godtemplarlokal,
kalladLogen.
I JordbrostraxutanforRyllshyttan,
i riktning
mot Intrdnget,byggdes1907ett imponerande
gruvarbetarFolketshusav det di nystartade
facket.Den byggnadenrymdetotalt 400
personer.Denstabilagrundenfinnsfortfarandekvarbredvidvdgenmot Hedemora,
mittemotinfartentill StoraBredsjon.
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Evo Carlssonoch Fredrik Sandberg:
Kulturhistoriskutredning kring GRIJVSlON
och
RYLLSHYT\AN
i Garpenbergssockenoch
Hedemora kommun, Dalarna, arkeologisk
ropport 2004:4, Dolornos museum, sid. 73.
wikipedio - Gudsbergokloster, 2019-10-02.
Ing-MarieNilsson-Tarkkanenred.,
Ind ustriland skap i Bergslogen 2010-2011,
FdreningenLarsboKalkoch StripaGruvas
viinner,sid.8.
Hermon A. Ring, Sverigesindustri - dess
stormdn och befriimjare, del 3, Gorpenbergs
Aktie-Bolog,1894-1907.
Kjell Sundstr1m: Kulturbygden Hedemora omlondet"Bevarandeplanf6r Hedemora
omland, Hedemorakommun och Dalornas
museum1991,sid.35.
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ErnstAndren och ErikSundstrdm,Gruvgdrden
- ForsJdrnvdg, Svenskaliirnviigsklubbens
skriftserienr 5, sid. 12 och 24.

.

Lindroth,GustofT.: Ur Gorpenbergsgruvors
historia. (BIod fdr Bergshandteri ng ens Viinner.
32 (1957)h.4, sid.385-436.

.

Karta6ver laga skifte 1896 och Ekonomiska
kortan frdn 7953,Lontmdteriets historiska
kartor.

.

Sverigesbefolkning, Riksarkivetsdigitola
f o rska rsol och ArkivDigita l.
Som Rdnnegdrd,HedemoroBergslag-

.

Garpenbergssocken,7957, sid.406.

Dispon entvilIan eller M iissen.
Fotofrdn Sigrid Eriksson(Pettersson).

GerhardHedberg,Skolanshistorioi Hedemoro
sockenoch landskommun1U2-1966, 1985,
sid.64-65.
Bernt-OlovAndersson,Djupt i GorpebergetGruvarbetarnosfockliga historio, 2007, sid. 55.
Riksantikvarieii mbetets hemsida Fornsdk.

Hej allagarpenbergsbor!
Nu harjag installeratmig fullt ut efterovertagandet,
det har varits6 roligtatt
ta emot b6de nya och gamla kunderochjag hoppasatt nivill fortsdtta
komma upp for en trevligstund i salongen!
Alla tider som bokasfr6n och med den la januari2O2Okommer att foljaen ny
prislista!Det 6r inte s6 stor skillnad,det finns lite nya behandlingar,
n6gra
priser6r uppdaterade,och vissafdrgbehandlingar
har f6tt fr6n-priser.
Hiir 5r n6graav alla behandlingarsom finns,med 2O2Opriserna!
Klipp 45O:Guldklipp5OO:65+och delvismaskinklipp35O:Barnl26r 3OO:Clossing75O:Utvdxt f;irg max 5cm 95O:Utviixt folieslingormax lOcm inkl nyans.l25O:FdrgbehandlingmellanhArfr6n t25O:Barnkalas126rl5O:Tvdtt+Fon+Ldttare styling 25O:BruduppsdttningCuld inkl.champagnefrukost2450:Balu ppsdttning Platina'1950:Permanentkort h6r + klipp l25O:Brynfdrgoch plock 2OO:Skdggbehandling
l5O:Det finns aven massvismed produktersom ar bra for ditt h6rlCjordapA
o r g a n i s k ai n g r e d i e n s esro m h o n u n g ,q u i n o a o
, ch blAbdr.
Kikaforbi salongenfor en konsultationellerom du behoverfyllap5 schampol

Frisorgruvan @ facebook
studio-sanna @ instagram
Friisorgruvan.bokadirekt.se
0722052653
Valkommen!

sannaT

Rapport frfln lokalhistorisk trdff i Garpenberg
Ldrdagenden 9 novemberarrangeradehembygdsfOreningen
en lokalhistorisktr5ff i
Garpenbergsfiirsamlingshem.Det blev ett iiverraskandestort intressemed runt 40
deltagare.
Trdffeninleddesmed en presentationav hembygdsf<ireningens
dokumentationsgrupp
och
tips fcirden som sjdlvvill srikainformationom bygdenshistoria.DdrefterberdttadeMaria
Johansson
Leeom sinaerfarenheter
Restenav triffen
av att sokasldkt-ochbygdehistoria.
dgnades6t deltagarnas
egnafunderingar
ochfrigor, ddr samtaletkom att handlaen hel del
om byarnasoch husenshistoria.
0nskem6lframfrirdesom att fortsdtta
den hdr typen av trdffar, men att d6 ha
fokuserapd en
ett temaochexempelvis
by i taget.Dokumentationsgruppen
tar
medsigdet i planeringen
framriver.
Ensammanstdllning
av informationen
som gavsvid trdffen kanf6s fr6n
dokumentationsgruppen
f<irden som
6nskar.
Foto frdn triiffen i f1rsamlingshemmet. Fotograf: Calle Eklund.

Passap&att kopajulklapparnaav hembygdsforeningen!
Hembygdsftireningens
fotokalender
medgamlabilderkanvaraen ldmpligjulklapptillden
hembygdsintresserade.
Dessutom
gruvsSljervi andragdvor,somGarpenbergsdockorna,
hdstar,gruvkapell,
vykort,filmerocholikaskrifterfr6n bygden.Kontaktafdreningenvid
intresse.

Historiaoch mirkligheterfrin Garpenbergi Sldretider
Det ska ha bott en mirklig man i Osmundshyttzn (nara Rafshyttan) undet den forsta kristna
tiden. Han var en mdktig bergsman och hans nalnn vat Osmund. Han btot koppar och silver ur
berget tills66211s med sin kompanjon Etasmus och berget gav dem riklig beloning. Det sdgs
att dessa rrhher::ar hade ett sidant anseendeoch inflytande i bygden att a17tutfordes och
ordnades efter deras anvisningar. Gudstjinsten i Folkdrnzl<yrka fick inte boga forcan de bida
mdktiga minnen anl,inde. De ska havarit si gruvligt tika, att de skodde sina hlstar med
silverskor.
Stutedttens dgo. Sten Stute den ildres inka
Garpenbergs bruk och Histhyttanharvantr
Ingeborg Akesdotter G"tt) skriver om detta i ett brev datetat i Stockholm i juni 1504.
Det kyrkliga ph Gatpatnas betg
Garpenbergs forsamlingvar ftin borjan annex till Folkdrna, enligt ett brev frin biskop Olaus
Stephani Bellinus. Det skall ha funnits ett kapell mellan Finnhyttan och komministergirden pi
den s.k. Kapelltikten vid Gruvsions nordvistra strand. Vid biskop Erasmis visitation 1576
noterades att kapellet var forsett med "en liten klocka i stapulen". I(apellet tevs fcirmodligen
1638, dh det enligt "Gambla mins berdttelselser" framghr att "breef och andta saker flottes uthur
gambla capellet". Kaplaner (Bitriidde lryrkoherdefl, motsv. dagens komministrar)ansvarade for
sjalavfuden under kyrkoherden. Uppgiften var inte enkel att hilla den brokiga
bergsbn-rksatbetarckarani "Tukt och Herrans ftirmaningtt.
Den forsta kaplanenvar Arvidus Benedicti Husbyensis ir 1570.
Det drojde ldnge innan mi.ssa och nattvardsfuande forekom i forsamlingen. Detta skulle dock
dndtas genom ett kungligt ingdpande.
Konung Karl IX utflirdade f<iliande dekret den 28 november 1607:
ulYi Cad IX med guds ndde etc. Gicite rriaedigt, att efter lYi vele hafva hiit en fi)rcambling
fdr sig uid Gatpebetget, och hib ackte, om gud lifvet och hiilsan liitliinatr ldta bygga en
I<ytcka, sd vele wi liitdenskuld lagt hdr tiII thetta CapeII thesse eftet: de byat af
I{edemota, Fdlkdma och lfusby Sochna4 hiilst emedan the eliest dock stikia hit, och
hafua ldng vdg thetes egen Sochnl<ytckot, som dt liitst af Hedemota Sochn: Olshyttan,
Vikhsxtan, Iftiiien, Ttdllboda, Thidleboda, Eneviken och Sddetbo. Af Folkdma Sochen:
Fhdnesid, Yttetsbenning, Pddetsboda, Pdlsbenning, Realsbo och Atdngen. Af lfussby
Sochn: Humleboda, Sdftingsboda, Villbetga, funkatboda, Dotmsitir l(iettelsboda,
I{elsingbo och fngelsbo, at the hfu eftet skole ligga hit tiII Capellet, uid Gatpebetget
undet lfert Lars Johannis, som na fu htit Ptedikant, och then som eftet honom kan
komma, och inte meta svata tiII de lgrtkohetda4 som dte anten uti Hedemota, Fdlkdtna
ellet lfusby Sochnat Ftitbiude ftinhenskull almogenpd ftitb:de opptecfuade hemman,
att hiit eftet ndgodt svata the lcytckohetdat the hdttill hafva haft, utan then, som nu iit hdt
ellet komma kan.
Af Gatpebetget

d. 28 Nov. 1607

CAROLUS''
Denna nya forsamling behcivde en kyrka som kunde ta emot befolkningen. I(onung Ifurl IX
bekostade och lit hr 1.61,0timra en ny kyrka i trd. Virke, materiel och arbetskraft kom frin
Gistrikiand. Kyrkan fick mitten 40x18 alnat Q3,75x10,7 meter). Berggrunden som lryrkan vilar

pi innehilier kopparmalm. I(opparidran kunde tydligt iakttas di Le Moines gmv i sirilva kpkan
grdvdes upp 1.723.I9rkan smyckadesmed ett torn, med en hojd av 20 alnar (ca. 77,9 meter).
Invdndigt vat vaggarna vitlimmade. Altanavlan beskrivs som "skofl". En till bide firg och fotm
sirlig och vacker predikstol inforskaffades. I(ytkan hade tre missingskronor som hingde ner frhn
valvet. Kyrkan beskrivs som tilltalande och behaglig. Nedanfor altarct at nhgra av medlemmar i
familjen Funck begtavda. De hat alla avlidit i spid ilder.
I(lockstapeln uppfordes 7679 och hade te klockor. Socknen bidrog med 3000 daler kopparmynt.
Vid samma tid inrdttades en ldktare och fler binkar sattes in. Kyrkogirden
mur 1755 pi mer in 50 famnarc (ca.160 m) omkrets.

fick en omgivande

I(yrkoherdebostdllet var beliget i en dald(dalgAng,sdnka) som strdcker sig dnda fram till sjon och
benimndes Betgsinget.
I{ung Karl IX forordnade 1.610,att idigen ge 6 tunnor spannmil ut kronans kombodar till
Garpenbergr kytk" for gudstjlnstens behoriga hillande. Kung Gustaf II Adolf bekraftade detta
1.61.3.
En besynnerlig och egendomlig sed forekom i Garpenberg 6nda fram till fu 1,623.Den heliga
avlosningen, som fciregir nattvarden dgde i Garpenbetg rum fote predikan, under psalmen dir
forsamlingen avl,igger sin trosbekinnelse. Detta forekom inte i stiftets ovriga socknat. Biskop
Johannes Rudbeckius i Vdsteris fotbjod det under en s.k. generalvisitation.
Garpenbergs befolkning var forr, si hAtda och stutska, att fdrsarnlingen holl ph att forlota bide
prist och gudstjdnst, dvs. ritt attutgora egen forsamling. Garpenbergsborna vat nodsakade att
bhde Lr 1603 och 7626 overltimna egenhlndigt undertecknade forbindelser till konsortium i
Visteris, attv^ra sin lryrkoherde lydaktiga och att itligt och uppriktigt giva tionde.
Kyrkoherdat

i Garpenberg under inen 1607-1773:

1,. Laurentius Johannis forordnad 1.607-1.0-28av konung I(arl IX . Drunknade i Gruvsjon

rc24-74-24.
2. IstaelAndteae Dalekadus 1627-1632
3. Laurentius Nicolai Fellenbtoensis1632-1659
Piotsligdod i april 1664.Extremt
4. Eticus Matthiae Ihrstadius Schedviensis1660-1664
tjock. Ericus var den mafl som 1642 fick uppdragetatt startaskolafor alfabam i Avesta
bruk. 200 hr fore den allminna folkskolan.Under och efter Karl XII krig si klagade
biskopamaoch lryrkoherdanaatt lds- och skrivkunnigheteni landetvar uselbland
batnen. Detta som en foljd av den fattigdom som drabbadelandet.Detta gnlde dock inte
i Avesta bruk, dir skolundervisningen
har fortsatt sedan1,642.
5. Georg Gezelius1,665-1677
6. SamuelPetri Elfting1677-1696
7. Etik Notenius 1696Foreslagenav konung Kad XI. Dog innan han hann tjlltrida.
8. Daniel Westling 1,696-1722
9. Gustaf Kock1,723dog nattenmellan19-20september7723.
10. Herman Hdgermatk 1725-1763
11. Lars Klaft1766-1773
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Den25 maj 7784 brann lryrkan ner, liksom sockenstugan,klockstapeln och krontiondeboden. Den
nuvatande llyrkan stod kiar 18 september 7786 och invigdes 1 oktober samma ir. Fram till
renoveringen 7902-7903 saknadelfftk
golv och stod direkt pi berggrunden. (rX/ikipedia)
"
Undet byggtiden v^r rr;;ant\rungen atthillla gudstjinstema i gruvkapellet, som dock var helt
otillrdckligt f6r andamhlet. Det kompletterades d;jtfor med ett provisoriskt bridskjul, och under
predikningarna stod pristen mitt emellan gruvkapellet och bridskjulet. (Dalarnas lryrlr,or 7977)
Betget med de htthvdtda mineralerna och brywiird malm
I borjan av 1300-taletv^r biskop Israel Erlandsson Angel i Visteris ensam agareiJL
Galpenbergs gruvor. Han kallade tn nhnga utlindska ^rbet^re, s.k. garpar i sin tjdnst. Han fick
genom g rp^rru^skunskap och arbete, stor vinning ur berget. Innan denna tid ansigs berget ha ett
ringa vdrde, d:irav foga bearbetat.
Hundra it senate, i borjan av 1400-talet var det biskop Nils Michelsson som bedkade sig med
bergets rikedom. Han folides av biskop Olof Helgiesson och domkyrkan i Visteris som erholl
stora inkomster frin bergsbruket i Garpenberg. Det var riksfcirestindaren, senare kung Kad
Knutsson (Bonde) som 1440-01-20 skriftligt bekrdftade detta.
Gustav I Etiksson Vasa (som Dalarnas hdvitsrnan) Bevipnade allmogehdrent521,i
Olshyttan. Han slog "I(lippingar" (Tillfilliga mynt) i Hedemora. Gnrvorna i Garpenberg gjorde
detta mojligt.
Konung Erik XIV skrev 1563-11-22 ett brev till Andreas Gerenius. Brevet handlar om
silvennalmens smiltning. Av detta brev kan vi antz att silvergruvoma vid Ryllshyttan var i drift.
Konung Johan III skrev ett brev 1579-A2-18till bergsforestindare Olof Knutsson att han
anforftoddes ledningen for gruvoma i Garpenberg. 1597 overgick ansvaret att leda arbetet vid
gruvorna tiil befalLningsmannenLats Christiernsson. Han misskcitte sitt arbete och dmbete och
ldmnade gruvorna helt och hillet fotfallna. For denna otrogna och ondskefulla foraltning blev
han ocksi straffad. Konung Katl IX FJngsladehonom och bergsforestindaren Petter von
Betgsbnrket i Garpenberg var i bedrovligt skick. Stdilningen var kritisk. Konung Karl
_B_tndning.
IX borjade avlcjna arbetarnamed egna medel for attbryta koppar- och jimmahn. Utgiftema var
hoge in inkomsterna. Konungen ville tikvdl inte ligga ner gruvorna. Anledningenvar ^tt
kopparmetallen vat yppertig for myntprdgling. Konung Gustav II Adolf lit efter fadems dod
utarrendera gfl.rvorna tillJohan Christopher Stiger i Falun. I ett brev datetat 761,3-72-22ger
konungen Stiger wi irs skattefrihet.
En sko frdn hednatid
Hedningegnrvorna ansesv^r^ ^v urildrigt datum. Det sdgsi gammal folktro att dessagruvor har
en jdtte atttzcka for sin uppkomst. Jdtten bodde i bergenmol Husby och han ldt arbeiare som
var hedningar att uPpta gruvorna. Pi 1700-talet si gjoides ett uildrigt
ftnd efter attgruvan tomts
pLvatten. Pi den tor:rlagdabottnen lig en sko. Den sig mycket eg.ndomlig ut. Den var
utan sula
och giord av ett sammanhdngandeskinnstycke och haJe icke mer in en scim.Den kunde
i likhet
med en romersk sko sn6tas tjli med en rem upptill pi foten. Framtill var den inte
bojd upp6t.
Skon som hade legat under vatten i evinnedigare tider var till utseendet si
egendomlig, ,L'ing.n i
mannaminne sett desslike. Ifungliga archiatern, hogvdiborne Carlvon LinnZ
sig skon strax efter
att den hdmtats upp ftin jordens inre. Linn6 tog skon med sig och den forvarad-es
i dennes
safiilulgaf.

Kalla: Nisgirds lin i DalamaGndualavhandling avPetrus UgIa1,734-06-11.Oversattfrhnladn
av Hugo \Widstrand 1,943ominget annat sigs.
Faktaruta om sex konungar som alla besiikte bygden och hade starkt intesse ftir
Garpebetget och dess dkedotnat
Katl Knutsson (Bonde) (1408-147O)Riksforestindare
(Senaresvenskkung i tre perioder)
Gustav I Eriksson Yasa (1,496-1560)besokte Olshyttan, Wibberboda, Ingelsbo, I(dttsbo m.m.
Erik XIV (1533-1577Gustav Vasasildsta son
Johan III (1537-1592)Gustav Vasasandra son
Karl IX (1550-1611)Gustav Vasasyngste son, bescikteSdtersgird i Garpenberg
Gustav II Adolf (1594-1632) Son till l(arl IX, besokte Sdtersgird i Galpenberg
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Da0rtatt*
gfrdan i W lnller

Del 1
Harsitter Walter Lekselloch
AliceBerglundJobspd
Gammelgdrdens
troppo
sommoren2077.Deiir
iittlingor i rakt nedstdende
led till Andersmans
Johan
Johansson
somskiinkte
Dalkarsgdrdens
mangdrdsbyggnad
till
Garpenbergs
hembygdsfdrening L926.

Dalkarsg6rden
har med stdrstasannolikhetfett sitt namn efter Olof JonssonDalkarlsomlevdeddr
fr6n slutet av 1600-talet.Hankom fr6n Rdttvikoch gifte sig 1681med KarinOfiirwdgenfr6n
Ljusfallet.
I husforhorsldngden
L70O-t7t3( Al/2s.95)finnsde upptagnai Ljusfallet
tillsammans
med
sinabarnAnna,fodd 1682,ochJonfodd 1686.EfterJonsnamnstSrtilldgget"soldat"och hansvidare
ode dr inte kdnt. De fick ocks8dottern Ingrid1688men hon dog l-0 6r senareav feber.l I
mantalslengderna
finnsOlof Dalkarsupptageni Ljusfallet
frdn 61L684.Mojligendr det ocksAhan som
avsesmed "AndersGermundssons
mAg"de foregiendetv6 6ren,vilketskulleforklaratidsskillnaden.
D6remotfdrklarardet inte Karinsmdrkligaefternamn,som ser ut som ett soldatnamn.2
Olof dog
1719vid 59 6rs6lderav andtdppaoch skaallts6ha varitf6dd 1660.Karindog d. 8/7 L722vid 75 6rs
6lder,s5 hon bor ha varit fddd 1647.1Garpenbergs
sockensrdkenskaper
fdr 1691(Lla/ta, bild39)
stir "Ol Dalkarsbarn i Ljusfallet"upptagnablanddem som f6r fattigviird.
Vid tiden for Karinsddd dr det hennesdotter Anna Olsdottermed makenMatts Mattssonsom stdr
for g6rden.Matts foddesi Grossbo,By sockend.21,/12!684.3 Matts kom till Garpenberg1720och
paret gifte sigI72L. D5 liksomi senarehusforhdrsldngder
har Matts tilldggsnamnet
Rijal. Paretfick
barnen Margareta1721,Matts 9/7 L723och Pdr\725. Margaretadog L722av mdsslingoch Pdr1731
av kopporna,s5 Matts var det endaav derasbarn som overlevdebarndomen.Matts MattssonRijal
dog d. ts/t 1747av blodsot,62 6r gammal.AnnaOlsdotterdog d. 27/61752 och dodbokenberdttar
att hon varit gift en ging tidigarei 1%Ar och sedandnkai 4% 6r innanhon gifte sig med Matts. Det
stdr i dodbokenatt hon gifte sig medanhon tjdnadei Stockholmoch att hennesforsta man blev
bitman men hansnamnstSrinte med.Det stir ocks6att hon hade"tjdnatdtskilligtid i ungdomen".I
dcidboken
d.2O/26r I7L5 finnsantecknat:
"En bdtsmannason
ifrin Spingas of6rwdgens(?)
dottersoni Ljusfallet,9 menses(minader)".Det verkarrora sigom Annasson frin hennesforsta
dktenskap.Kyrkbdckernai Sp6ngager ingenytterligareinformation.
1 Ndr lngriddog angesOlofsbostadsort
som Kaistdcktoch iiveni husforhorsldngden
1694-96(Al/tb, s.16)st6r
det sA(under Basttjdrn).Namnetfinnsinte i registretoch inte i n6gonannanbok hellersivitt jag har kunnatse.
2 Soldatnamnenbildadesofta av
ett adjektivsom angeren egenskapoch ofcirviigenbetydermodig.
3 Fcireldrarna
hette Mats Persson,
f. 1653,och Margaretaf. 1661

Det foddestvi Matts Mattssoni LjusfalletAr 1723men denne Matts blev n6gra6r soldatunder
namnet Matts MattssonHackai Hedemora.1749giffe han sig med ElisabetMdrtensdotterfrin
B o t b e n n i n g , f . I T Z Lo ,c h f i c k b a r n e nA n n a 2 6 / !1 7 5 0 o c hM a t s 1 3 / 1 21 7 5 2 . 1 m a n t a l s l d n g d e n f o r S r
1753st6r"fattig"imarginalenefter Matts MattssonHackasnamn.Handog d.t8/I1" L753av h6lloch
styngvid 30 6rs 6lder,baraett drygt 6r efter modern.Elisabetoch barnenflyttadedd hem till hennes
fordldrarM6rten Pdrsson
och Britai Botbenning.
DdrmedverkarOlof Dalkarls
sldktdo ut i Ljusfallet
och soldaternas
era p6 gdrdenvaraslut.lstdlletdr det LisaAndersdotter
fr6ngranngSrden
AndersOls
som tar overgdrdentillsammans
med sin makeErikErsson.
Elisabet(Lisa)AndersdotterfoddespAgArdenAndersOlsL731(inte 1732som det st6r i vissabocker)
som dotter till AndersOlssonoch hansandrahustruKarinJohansdotter.
Hongiftesig L752med Erik
Erssonf . 1730 i Plogsbo.I lysnings-och vigselbokennoterasatt de "fdrlovatsig utan forSldrarnas
vetskapmen vunno dockderasbifall".Vid Eriksbortging1798st8rhansom hemmansdgare.
Paret
fick 5 soneroch 5 dottrar, av vilka hdlftendog kort efter fodseln.Enligtdodbokenhade Erikett
"christligt"uppforandeoch !786-94 st6r han upptagensom uppsyningsman.
Handog av gikt den
TO/LO1798.EfterEriksdod boddeLisakvarp6 gSrdentillsammans
med sonenAndersoch hans
(Al:8)finnsen anteckning
familj.I husf6rh6rsliingden
fr6n 1805-11orn att hon dr svagochf6r
fattigv6rd.Hon dog d.6/1,1814av Slderdomskrdmpor
och hadelevat"beskedligt".
Av derasl-0 barn
dverlevdefem: CherstiErsdotter12/6 1753,ErikErsson24/81755,AnnaErsdotter1758(dodsamma
6r)4,johan Ersson22/4 L759,Lisbet(Lisa)Ersdotter9/31762, AndensErssont1./s1765,Catharina
L768(dod samma5r),PeterErsson1769(dod 17721,
MargaretaErsdotter1772(dod 1773)och Olof
1774(dod samma6r).Aren 1772-73dog minst11 smi barnoch en 17-6rigynglingi Ljusfallet.
Vid
l-isasdod levdetre s6ner(Erik,iohan och Anders)och 2 dottnar{LisaochChersti).
G6rdengicki arv till Lisasdttlingari tre generationer
innanden s6ldes611910.Mer orn dem i ndsta
nummer.Gdrdenkoptesav Andersrnans
JohanJohansson
som ocks6dgdesinsldktgirdAndersmans.
1926skdnktehan mang6rdsbyggnaden
till Garpenbergs
Hennbygdsforening
att fungerasorn
Gamn'relg6rd.
I dagbokennoterarhan den 4 november"Borja
garnmelgdrden"
kora
och den 14 december:" Slutakora
garnmelgiirden"
ytterligare
och ddremellan
fem dagarddr han
flyttatgamme196rden
till Finnhyttan.
Hemmanetgicki arvtill Johansbarnoch barnbarn.ldag(2019)
iigsgdrdstomten
med kvarvarande
uthusav Johans
barnbarnsbarn
PdrJohansson
Stridoch anvdndstill
fritidsboende.

AndersmonsJohanJohansson1871_-1_95A
Sammanst6llt
av UllaLeksell

a Anna Ersdotterdog

straxefter fcidselnmen har av prdsteni vissahusforhcirsldngder
blandatsihop med Anna
Ersdotter,fodd i Smedmatsbod. 8/8 1753som oiikta dotter till BritaErsdotteroch ErikAndersson.Fordldrarna
gifte sig d. 26/121758. DenAnna dog 1838.I Ljusfalletfoddesytterligareen Anna Ersdotter1758 men hon dog
s a m m ad a gs o m h o n f c i d d e s .

Bygdeprofileroch lite till
Fcirmdngasom borjar med sldktforskning,
sd
leder det till sd mycketmer. Det dr ofta en
nyfikenhetsom driver en vidare,for man vet
aldrigvad man ska hitta runt hdrnet.Jag
upptfrcktedet hdr ndrjag bdrjadesldtkforska
fdr nigra 6r sedan.PAmin fars sidatdnktejag,
ddr vet jag ju det som behrivs,i rakt
nedstigandeled till slutet pd 1500-talet,p6
sammaplatsdn idag.Men pi min mammas
sidavisstejag knappt ndgontingannatin att
hon hade 5 syskon,en underbarmoster,
ndgrakusiner,och att hon hadevdxt upp i en
fattigdom som dr svir att tdnkasig.Jagska
inte utveckladet hdr st mycketmer dn att
sdgaatt jag hittade hur mycket"fint" folk som
helst bak6t i tiden pd mormorssida.Pi
morfarssidavar det mest eldndeoch
fattigdom.Hur som helsts6 visardet sigatt pA
min mormorsfars sida,dr jag sldkti rakt
nedstigandeled med MSnsBengtssonNatt
och Dagsom slogihjdlEngelbrekt.
Detdr vdl
ingentingjag dr s6 stolt river,men
fascinerandeatt det 96r bakit till honomoch
vissalSgadelssldkter
frdn det eldndemin
mammai Finlandvdxteupp i. Vadjag l6rt mig
med detta 5r hur snabbtdet gick utfor
ekonomisktf<irkvinnornasom ofta inte Srvde
varkengodseller namn.
Ndrjag hittade allt detta pd mammassida,
blevjag nu nyfikenpi vad som kundefinnas
ldngrebak i tiden i olikasldktledp6 farssida.
Hdrvdcktesmitt intresseb6defdr lokal,
svensk,och nordiskhistoria.Jagb<irjadefi en
kontext kring Backdkersgirden,
som strdckte
sigldngreoch lSngreut. Hiirgerju ocks6min
gammelfarfarBackdkersErikiohanssonen
fascinerande
inblick.Hanskriverom mycket
mer dn hur mycketman kundefi betaltfor
ett tjog krdftor,en forktirning,eller det
dagligaarbetet.Undertiden som hanskriver
dagbok(1861-1914)sd
kan man ldsaom
diverseinsamlingartill
katastroferb6denir
och fjdrran,frin Karlstad,till Norrland,till
Syrien.I byn HummelboiGarpenbergs
socken,h6ll de ett dga p6 vdrldenoch hade

Uppei skogenmellan
tillgdngtill information.
ldnadeHdllfar
Hummelbo
ochHdgtjdrn
GottliebCobers
bokThenuprichtige
cabinetpredikanten
avGottblieb
Coberav
(CarlJansson).
Kdllmossfar
Och1896iker min
farfartill Brunnbdck
fdr invigningen
av
Brunnbdcksmonumentet
ddrdet2021
kommeratt bliett firandetill minneavslaget
vidBrunnbdck.
1521vannju allmogen
6verde
vilketladegrunden
danska
legosoldaterna
till
Sverige
somland.
sockendr si rik p6 historia,
och
Garpenbergs
Mensdmycket
si mycketfinnsnedskrivet.
borjarocksS
fallai glomska,
ellerstir i bocker
Oliver
somknappth6llerihopldngre.
Haglunds
dr ett s6dant
Garpenbergsbok
exempel.
Likasd
Vilhelm
Johanssons
Udd
bdckerFrin sodradalarnes
finnbygd,
Ur en
liv,etc.Hannedtdcknade
hantverkares
signer
ochhistorier,
mycketsomvarberdttatav
Mingaav de historier
spelmannen
JanErsson.
hanberdttade
frir barnenVilhelm
ochJohan
pA
undermdrkavinterkvdllar
Backdkersgdrden
var i sintur berdttade
for
honomfrdnhansmammaAnnaJansdotter.
AnnavarfdddpABack6kers
ochgiftesigvid
pappa
166rs6ldermedJans
Ericlsraelsson.
Hankomfr6nL6nnmora,
Bysockens
dldsta
fortfarande
bevarade
96rddit jagnyligenvar
p6.Annasmamma,
ochhdlsade
ocksiAnna
(1745-1809)
Janssdotter
komfrin Jfrlken.
lgen,om mansiitterhistorierna
somUdd
Vilhelmskrevneri kontext,sdblirdenganska
rik,ochtroligheten
att det mestaav
historierna
inneh6ller
en heldelsanning
6kar.
Ochi traktenhanskrivermestom,finns
mAngamytomspunna
sdgnerochberdttelser
om alltfrSntrolldomtill gdmdasilvergruvor,
ochlivsdden.
Ddrt ex ElinPaavontytdr
var
stdlldinf6rtingeti Lund,Folkdrna
1679filr att
ha utovattrollkonstinomldkandepAen
personi Garpenberg.
Honvarforrestengift
medMatsJonsson
frdnLonnmora.
personvertatt forska
Enannanintressant
merom 6r EmilWillebrand.
Backikers
Erik
skriverom sinCaspersbomorbror.
Hanvargift
medStinaLarsdotter
frin Buskbo.
Defdr inga

barn tillsammans,men har en fosterdotter
morvar
Johanna,fodd L853.Johannas
hemmansigardotterStinaLarsdotteri
Buskbo.Johannagifter sig4 nov 1883med
Willebrand
bruksarbetaren
JohanAndersson
frSn Pilsbenning.De f6r blandandrasonen
Emilfddd 1886 i Brattfors.Handor 1967 plt
pensiondrshemmet
i TillbergaVdstmanland.
Hanskrevdagbokfr6n l januari1901till 26
augustit967. 15 juni anldndehangSendetill
Vdsteris.Dagbokenfinns bevaradp6 Vdsterds
stadsarkiv.
Som sagt,det finns en i stort sett outgrundlig
k6llaatt grdvai. Somt ex Nergirdsfarfr6n
Hummelbo,Udd Vilhelmsfarfar,somvid 21
6rs Sldervar med p6 f6ltt6gettill Norge18131814.Och vilka kvinnorfinns det? Farfars
systerSvdrdsAnna kanvara intressantatt
skrivaom. Det liter som att hon var en sann
bygdeprofil.Och min farmor Bedafr6n
Grannasi Maskbo,Horndal.Ddrf6r man in
stora delar av den frireligiosarcirelsensom
kom i ging mot slutet av 1800-talet.Hon var
inte dopt till mAngasforfdranpi den tiden.
OchAnnaJansdottersom tog overgArden
med sin man Ericfr6n Lonnmora.Man kan
undra over hennesstyrkaeftersomsonenoch
spelmannen
Janvar omyndigforklarad
under
m6nga6r p6 grundav alkoholism.
Ochlrursig
hansliv ut egentligen,
ddr hanvar bortaflera
dagari strdckoch speladeoch festadeunder
detidabrdllopsom kundevarai 3 dagar.Man
kanvdl kanskeddrfdrundraocks6om det
finns"odkta" barnsom han blevfar till.Alltfor
omojligtdr det ju inte...Diirfinnsdet sdkert
kvinnoodenatt skrivaom. Det dr ju ofta
sv6rareatt hitta derashistorier,men det finns
siikerm6ngasom ni kankdnnatill.
I lite mera nutid s6 har vi ju gruvarbetaren
ErlandRingstedtsom det borde sammanfattas
nigot om f6r framtidabevarande.
Hanskrev
ner sinamemoarer,samtom den g8ngenhan
som ung monstradep6 fartygetLinneastrax
efter slutet av andraviirldskriget.Han
beskriverruinernaoch lukternafrdn det
sonderbombade
Europa.Ochsedanharvi
Dalarnasstdrstaaski Ronningen,
ochvad dr

historianbakomden gSrden(somfdrsvann)
ddr endaststenmuraroch en gammalbrunn
finnskvar?MikelPipareboddeddr 1595.
Planterade
hanasken?Ellerhanssviger
Den liggerju hdgt och
ThomasAndersson?
ddruppe.En
trdd vdxerlite 16ngsammare
CasperEkebladboddei ndrhetenvid samma
tidpunkt.Hanboddep6 ett stdllesom hette
Ar det
Nolasjd(norr om sjon)ndraCaspersbo.
efter honomsom namnetCaspersbokommer
ifr6n?Ekeblad
sldktendr en vdlkind sldktmed
personer,men 5r vdran
mdngaintressanta
CasperEkeblad
en del av den sldkten?Pehr
vid
Ronquistfr6n Rdnningenvar tiverskeppare
1789ochvannmedaljerpA
Svensksund
GaldrenSmiland.Vid sammaslagfannsdet
Enintressant
slump.
dvenen GaldrEkeblad.
Jagslutarden hdr gdngenmed ett foto pi en
liten spegelfr6n cirka1920som far gjordetill
sin mammaBedandr hanvar i 10-6rsSldern.
Det dr tur att jag la vad han sa pA minnet. For
cirka25 6r sedanlimmademin bror Peter
Westerlund,
fiolbyggaren,
ihop den delsom
hadeborjatsdrapAsig,men annarsdr den
intaktfrdnfarmorBedashandtill min. Nu kan
vi ju inte sparapAallasakeroch historierfr6n
fdrr. Men mycketdr vdrt att spara.
Vad har du i dinagommorvdrt att vdrnaom
och spara?Ochom du kanskeinte dr s6
intresseradsjdlv,kom ihSgden som dr
intresserad
innandu gor dig av med vdrdefull
historia.

GODJULmeden6nskan
om m6ngafinafynd
fdr det nyaSret
Backdkers
Maria Lee

IN6ELSBO EY6DECERDsOCH FRITIDSFOREI{III6

sLi[an
"""
ocfr'
Irtuilrfetvifisr
I septemberordnadesdans i bygdegflrden som en del av
Skiirdefest Siidra Dalarna. Avesta spelmanslagstod for
musiken. Grillkorv och fika med hembakt bnid serverades
till dansgladagiister.

Lordagen den 27 septembervar det dags for hojdpunkten
for oss speedwayilskare. Vi sdnde en VM-deltiivling
direkt fran Cardiff, Storbritannien,pfl vir storbildsskiirm.
Fore t?ivlingarna underhcill Emma Lindgren med vacker
sing frAn sitt breda register. Hennes ackompanjatorgick
inte heller av fbr hackor. Vi serveradessoppaav kvdllens
utmdrkta v'ardar,varpbtdvlingarnaborjade.I ar kom tvi: svenskaforare till semifinal, men ddr blev det stopp.God strimningiindfl, for 30-talet gdster.

UIIR@e
Sonaffti[rilIvi frifsaoffofiafifr,gtvd.Qonnu
aftgivitetnsoninhfn &r 2020.
JULGRANSPLUNDRING Liirda;g 4januari kI 16.00
Dockteater,ringdanser,fika och fiskdammmm som traditionen bjuder.
POLSKOR OCH GAMMALDANS
Siindag5 januari kI 19.00(Trettondagsafton)
Avesta spelmanslagspelar.Ta med kaffekorg!
For info ring Traute och Gunnar, 0225-23023
Siindag L6 februari, kI 10.00
ANGEL. OCH PIMPELTAVLING
pi Dormen vid Hrilsingboholme (om isenbrir)
Ta med matsdck! Grillplats finns.
For info rittg Kerstin, 070-39098 09

'I/i tustar atk garp*flergaeocfiavm

'fifaietksareo
utsocftpes
ett gott sfut

ocfrett $ott !,lytt &r2020.
Om du vill vetamera,ring giirna
GunnelWaern6r,073-04571 93
Hemsida: www.blzgdegard.arna.
se/ingelsbo e-post: ingelsbo.bligdeeard@gmail.com

Garpenbergs
Vdvstuga

Nyfiken pt

.':

att vfrVa?
( f'""t

Ot"!|
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FolketsHus
Garpenberg
77698Garpenberg
,
0225-20194
070-67726 94

Cr,r-,AI

riuo{d,o"s-yoe,t*t,k#t ti
I Garpenbergdr vi ett glatt gdng
som trhffasmflndagkvdllaroch
vdver.Det finns gott orn platsfor
nya id6er och nya projekt!

Kontakt:DorisRuth
073-94199 04
gmail.
dorisruth4T@
com
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Vi bygger iret on"r.
Allt frfln grund till
takrencveringar oeh
nyproduktios'r.

xF 1+

F
H
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KostnodsfriohenrbesoJc.

www.erikssonshygg.r'ruI S225-2041S
i nf c@eriksscn*hyg g.r'ear

*nrww.sIutagrav"$e

ffirEksson
F€acxs
'$S
*7*-5A66'E51 a &225-2S4
naw.se
kssc;Bi@sEutag
hams"eri
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Unfi

7{t
i Herrgflrden,GarpenbergOnskaralla bilburna kunder

Q'A

*'f

A Qou

Jlfgil

e{1,

Nu finns vi i nya lokaler och har utrymme
att ta emot fler kunder.

2020/
monteringlbalanseringav diick sfl utfiir vi iiven
FdfrftOfn
felsiikning/avliisningfelkodermed dator,samt reparationer/underhflIUserviceo
inkl iterstiillning serviceindikator.

30 flrs vrkeserfarenhetinom fordonsbranschen
Kenth Nyroos

076 r 708 97 99
Fiiretaget innehar F-skattsedel

Obs,Vi har telefontidfiir konsultation/bokning
alla vardagaro8.oo- l8.oo

Mariapi Hcijen
& Koppning
Massage
Kopdinajulklapparlokalt!
hantverk
Justnu finnsmassorav fint lokalproducerat
* Presentkort
30min/Ltimme
Massage

350kr/550Kr

* HOnung-Sune
Lundell,
Olshyttan
* Smidessmycken-AkePersson,
Lingshyttan
*Vantar och Mtissor-Barbro
Garpenberg
Jansson,

*Bivaxsalva,cerat,Bivaxdukar,kaffefilter,tepisar,
..d isktraso rrtygkassar fft fil- Linda Goding, Kloster
rn6n-tors
8.00-16.00
Ringgdrnainnan.Oppetfor behandling
Tel:070-297L367

Mariapi Hiijen
Och
Bygg& TimmerAB
Erikssons
Onskar

GODJUL& GOTTNYTTAN

Hedemorakommun, kostenheten
Vx 0225 - 34000

Sft,+ilrt,s+aurrahg*n
VARTERMINEN2O2O
s Vecka5 27ll -3lll
M6ndag Kycklingk0ttbullar,makarorer

Vecka2 6ll-L0ll
Mindag Jullov
Tisdag
Onsdag

Viilkomna tillbaka till ny termin!
Studiedag= Ls6;t 4.t
Kebabgryta,ris
Kebabkryddadvegogryta,ris

Torsdag

Ugnstektfiskfile, drtsas,potatis

Tisdag

Varmpaslasallad.
dressing
Majssoppa

g
g
g

Kassler,potatisgratiing

Onsdag

Kycklingsoppa
medsting

Torsdag

g
@

Fredag

r Vecka6
g

Mandag

Fredag

Tisdas

Chili concme, ris

g

onsdag

Bulgurmedlax,limedressing

&
g
g

Het kottf;tssoppa,mjukt brod

g

pasta
Grdnsaksses,
Tisdag

Torsdag

g

FiskBalaton,potatis

Kow Stroganoflpmta

Fredag

Veggietacos
Torsdag Risgrynsgdt
Pastamedlaxsis
Fredag

Torsdag

@

Fredag

l Vecka 9

g

@

Het cunygq,ta rned bdnor och soja, ris

&

Kottiifsses, spagetti

MAndag

&

Onsdag

Thaigry'ta,ris

&

&

g

g
&

Kdttbulla, ses,potatis
Tacofiskgratang,potatis

potatis
Ungstektfisk, remouladsis,
Het k0ttftirssoppa,mjukt brdd

Torsdag

Korv Stroganoff,ns
Raggmunk,
lingonsylt

Fredag

Lasagne
Vegtruisklasagne

Tisdag

onsdag

g
g

Kassler,potatisgrating
Kycklingsoppamedsting
Chili concame,ris
Bulgurmedlu, limedressing

@

Fredag

g

FiskBalaton,potatis
Het kdttftirssoppa,mjukt br6d

24/2-28t2 SPORTLOV

Tisdag

Onsdag

Torsdag

2/3 - 6/3
Vasas crmygryta, ris

Fredag

pasta
Gronsakssas,

&

Vasas vegetariskacunyglta, ris

g

Rotsakslmagnemed ost

g

tu,imig potatis- och purjolcikssoppa

g

Kebabgryta, ris

Tisdas

Torskpilett, ortkryddadfilsas,potatis
Tacos
Veggietacos

@

g

Torsdag

Ugnstek fiskfild, dfisas, potatis

g

Fredag

Vam pastasallad,dressing

Risgynsgrdt
Pastamed laxsis

g
g

Asiatiskkycklinggryta
Thaigryta,ris

@ t Vecka13

g
g
g

oWW$m

Annasfi skgratting,potatis
Raggrnunk,lingonsylt

dag serveras

n{iit6/vatten
54ed r esery ation fitr e1t.cinfrinq ar

Hemsida:
www.hedemora.se/barn
och utbildning/mat
och m6ltider

&

g

g
g
g
g
g
g

23t3-27/3

risdag
Onsdag

saffads6uffd,smiirgasocfr

g

Kycklingkdttbullar,makaroner
Rotft illsgratting, falafel

T*ju

g
g

Blodpudding,tiimt bacon,lingonsylt
onsdag

Kebabkyddad vegogDrta,ris

Blodpuddiilg, temat bacon, lingonsylt

@

16/3 -20t3
KoR Stroganoff,pasta

s Veckal0
Mtudag

g

Pytt i panna,rodbetor
Rotfriktsnudlar medbonor

Mmdag

g

9/3- r3t3

Potatisbullar,lingonsylt

Torsdag

Majssoppa

g
g
g

Den htir rf,ttenlagarvi frin grunden

Broccolimedaljong,potatisgratiing

g

Blodpudding,
tdmatbacon,lingonsylt

Couscouspytt

&
g

g
@
g

l0l2 - 1412

Broccolipaj

Asiatiskkycklinggryta

Maineradkyckling.yoglutsds,pot

Potatisbullar,tiimat bacon,lingonsylt
Tisdag

g
g
g

g

RisgDaxgrdt

g

g

Fiskgratting med dill, potatis

Kycklingsoppa
rnedsting

Vegobullar,
ses,potatis

*%
g

Kycklinggryta, ris

Veggiesis, spagetti

2 Vecka 7

TorskpanettHot Cod, drtsfu, potatis
Tacos

Fiirsbiff, stekt l6k, ses, potatis

Mandag

pasta
Gronsaksses,

3/2 -7/2
Ugnsstekt falukow, potatismos

e Vecka ll

Pastarnedskinksis

Onsdag

Tumpamkaka,sylt

Kyckling Supreme,ris

17t2- 21/2
Tunnpannkaka,
sylt

pol
Mariueradquomfild,yoghrtrts6s,

Kdkets val

Grdnsaksgrattingmed choritzo, potatis

Blodpudding,
tiirnatbacon,lingonsylt
Onsdag

Tisdag

Broccolirnedaljong, potatis

Vecka 4 20ll -2411
Mandag

&

Laxruggets, potatismos

&

Torsdag ryttipann4rddbetor
Rotfruktsnudlar
rnedbrinor

Amas fiskgratang, potatis

Kikarts$)4a, vitlitkskeso, ris

Potatisbullar,
lingonsylt
Orsd'g

q,

Ktikets val

potatisgratailg
Broccolirnedaljong,
Tisdag

Rotfmkts gratiin g, falafel

Stekt makdll, kall dftsas, potatis

Vecka3 l3/l-17/l
Mandag

Mandag

Raggrnunk, lingonsylt

Blodpudding,
tdmatbacon,lingonsylt
Fredag

r Vecka8

@

Kdkets val
Kcikets val

To$dag

Tunpannkaka,

Fredag

KycHing Suprdme,ris

sylt

potatis
Stektmakrill, kall OrtsAs,

Kikiirtsgryta,vitldkskeso,ris

g
g
g

&
g
g
g
g

