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Inledning

SA har snart ett itr gtfrt igen, tiden bara springer iviig och jag hoppas att minga av er som fir
vhrat"Eget Blado'i postlidan trivs med lite smitt och gott som berdr viran egen lore 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<irst vill jag framftira ett stort tack till Jenny Gotthardsson pi Boliden Mineral, som bekostar
trycket av ca700 ex4 ghnger per 6r.

Sedan tack till Sprakform som gcir sjiilva grovjobbet med att utforma V6rat Blad.

Diirefter tack till allavhra Kurirer som delar ut bladen i postlAdoma och dessutom bekostar en
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 Garpenbergs centrum och di traffaphallade andra kurirerna. Som vanligt var det
ett flertal bidragsgivare som swishade pengar till 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, sA sniilla ni kcir ftirsiktigt det kan ocks6 komma en hund eller katt och kanske
just detta djur rir ett litet bams favorit, som blir pAk<lrt det kan ocksi bli svira skador pA bilen.

Med en cinskan om ett Gott Slut p6 Det Gamla Aret och ett Gott Nytt fu.

Barbro Jansson, ansvarig utgivare barbrojanssonredband.net

Garpenbergsbladet finns ocks6 pi FB attlasaftjr den som inte fir den hem till sig.



Till Garpenbergsbladet

Tala om silver - det hdr behiiver vi beriitta
I min ena hand hSller jag ett silversmycke. Det vdger nigra gram, bldnker och har kan tyckas en mdrklig form. Ett par
centimeter lingt, avlSngt med en ojdmn struktur. 56 litet men med en stor innebord med koppling til l historia,
framtid, h6llbarhet, ursprung, mdjligheter. Och dessutom vackert.

Huvuddelen av silvret i det li l la smycket den kommer frin gruvan i Garpenberg, Dalarna. Det er en av vdrldens ildsta
gruvor som fortfarande 5r i drift och samtidigt en av virldens mest moderna och producerar Llo av det silver som
utvinns i viirlden varje 6r. En annan del av silvret i smycket kommer frAn 6tervinning, t ex fr6n elektronikskrot, ur vilka
metaller 6tervunnits.

Fr6n den berggrund som bildades for minga miljoner ir och vars forutsdttningar betytt s6 mycket Bergslagen och
Dalarna har malm brutits med modern teknik pi flera hundra meters djup och vidareforddlats i flera steg, i b8de
Dalarna och Vdsterbotten. Den rena metallen, det bl5nkande silvret, har sedan giutits och med hantverk av den lokala
guldsmeden i Hedemora blivit ett smycke. Formen i sig dr en miniatyr av en av de stora malmkroppa'r som finns i
Garpenberg som kommer kunna ge metaller til l miljoteknik och andra samhSllsbehov liksom utveckling av regionen
under mAnga Ar framit. Globalt, lokalt, digitalisering, automation, hantverk, historia och framtid, allt ryms i det li l la
silversmycket. Kan vi se och berdtta ger det fdrutsittningar for fortsatt utveckling.

Att kunna se det li l la i det stora och det stora i det li l la, att forsti helheten och samtidigt se vackra i det li l la ger nya
perspektiv for utveckling. Det finns ju alltid fler perspektiv dn det forsta som kommer for oss.
Metaller och gruvor dr av minga sA forknippat med den historiska utvecklingen men s6 viktigt for framtiden. SA
m6nga metal lervi  al la har runt omkring oss iv iSrvardag utan att  kdnna dess ursprung. SA minga metal lervi  beh6ver
fcir klimatsmart miljdteknik - utan att vi kan fdrsorja oss sjdlva varken i Sverige eller Europa.

Vindkraft, solceller och elektrifiering dr delar av l6sningen pA klimatomstdllningen. Elektrifiering ddr fossila b16nslen
som bensin och diesel ersdtts med el minskar koldioxidutsldppen. 6kad elektrifiering okar behovet av metaller. Elbilar
iir ett bra exempel diir en normalstor elbil krdver 70 kg koppar jdmfdr med ca 20 kg i"dagens" bilar.

Den stdrsta delen av de metaller som vi behover i Europa importeras idag frin andra kontinenter. I Dalarna finns en av
vdrldens mest moderna gruvor med flera metaller som behdvs til l ny miljdteknik. Om det var mer kdnt - vilka fler
utvecklingsmojligheter kunde vi dA se? Och hur berdttar vi det? Kanske nied historien om det li l la silversmycket..."

Ndr jag skriver detta dr det november; bl6tt och dimmigt. Hoppas att vi snart fdr sno som lyser upp lite fram tills det dr
dags att b6rja tdnda adventsstjdrnor och julbelysning. Med dnskan om ett fint avslut pi 20191

HSlsningar

Jenny Gotthardsson

* *
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Biista liisare

Vintern ndrmar sig, det kiinns tydligt med frosten pi trappan och i griiset och den klara torra och
kyliga luften. Biiverdammen har varit isbelagd en vecka och bara vinden lugnar ner sig kommer
Gruvsjdn ocksi att f& siu istiicke. Nu hoppas jag att snd,n viintar med att falla flor jag tiinker att sork
och fiistingar kan f8 det lite besviirligare om 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<ir flera 6r sedan kdpte vi eu litet "bihotell" med
diverse inldggningar, avs6gade bambubitar, kottar och sm6 bonhil. Det sattes upp 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 pollinerande insektema, vildbina och andra som vi inte vet
hur de ser ut eller vad de heter, egentligen vill ha. I varje fall var det inte ftirdigkdpta anordningar.

De har nu fitt ett antal hemgjorda bihotell uppsatta pA olika sridervdggar. De bestir av skivor av
gammalt trli med bonhil i olika dimensioner. Dessa gillas tydligen av v6ra giister ftir ddr ligger zigg
pi rad tills h6len iir fulla. Sedan ft)rseglas hilen med det som insekten finner t.ex. sandkorn eller
sigspan. Vi har ftirstiu att det tar ett ar ftir dggen att kl2ickas. Sa till niista var kravlar det ut en
massa nyttiga insekter!
Di tycker j ag att det var lite otacksamt av insekten som lade beslag pA nyckelhilet pA dcirren till
utrymmet med sntislungan och griisklipparen. Den ddrren kan vi inte oppna ftrriin nasta sommar.
Som tur iir finns en bakdrlrr in i ladugarden och diir har vi nu kunnatbaxaut sndslungan.

"Det ska vara tridrakt" iir nigot jag kornmer ih6g att min mamma sa niir diverse srimnader kom pi
tal. Hennes ord kom for mig nar jag satt ute en dag i somras och rev remsor till mattrasor av en
tiickpise. Remsor som rivs blir trfldraka och di syns ocksA hur omsorgsfuilt arbetet med sdmnaden
har varit. Denna tlickpise var inte tillklippt trhdrakt, vilket f<irklarar svirigheten jag haft att fi till en
bra vikning vid mangling efter tviitt. Slika textilier gdr sig biist i randiga trasmattor.

Katten fortsaitter att styra och stlilla pi gArden. Det har blivit allt mer klart att vi iir inhysta hiir for att
vara henne behjalpHg rned olika sysslor sisom utfordring, borstning och kelning. Matplatsen pA
trappen iir ok si liinge som det inte iir ruskvider. DA ftrviintas vi leverera maten ut pA logen, sA hon
slipper gi ut i regnet.
Katten g<ir girden levande, liksom vi tidigare ansig att hunden gjorde bostaden till 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
?ignade oss 6t trtining och tavling med honom i spar och scik. Det gick ganska bra si liinge vi var
kvar i Skine och hundklubben diir. Efter flytten till Stockholm riickte inte tiden riktigt till for
triiningen sA tavlandet rann ut i sanden.
Men nu fir vi chansen att iteruppleva lite av dessa aktiviteter, di dottern bdrjat tiivla med en av sina
hundar i rallylydnad, som 96r ut ph att hunden ska genomftira olika moment pi en begriinsad plan.
Ask6darviinligt och roligt med hundmiinniskor i alla 6ldrar.

Inledningen pA brevet skrevs i bclrjan av november. Sedan fdljde en kort vinter som Cock snabbt
dvergick i den typiska novemberdimman. Hur det iin blir i jul rinskar jag alla lisare en lugn och
lagom kall helg. Fdrbanna inte morkret, tiind lius!

Skommarbo den 24 november 2019

Birsiua Bloom



Sivert Bloom fortsdtter berdtta minnen frin sin tid i flygvapnet

Transportdivisionen pd Bromma, som jag til lhorde de sista 6ren av min tid i flygvapnet, hade til l
uppgift att utfora flygtransporter fdr rikets hogsta ledning och hovet. For lite ldngre flygningar
utanf6r Sverige anvdnde vi ett flygplan av typen Gulfstream lV. Flygplanet til lverkas i Savannah i
Georgia USA, och ans6gs vara det bdsta som fanns att ti l lgi pi nittiotalet. Marschfarten var ca 900
km/tim och max hdjden drygt 13 000 meter. Vdrt plan var en VIP variant, och kunde ta 12
passagerare.

Vid ett ti l lfdlle fick jag uppdraget att flyga kungaparet med folje til l Washington. Besdttningen bestod
f<irutom mig av en andrepilot, en fdrdmekaniker och en vdrdinna. Vi startade, en morgon i bdrjan av
nittiotalet, frin Bromma for att f6rst flyga til l Keflavik pi lsland. Ddr skulle vi tanka och sedan flyga
vidare t i l l  dest inat ionen. Vi hade en kraft ig motvind, och kunde inte 96 direkt t i l l  Washington. Al l t  gick
som smort och de tv6 kraftiga Rolls Royce motorerna tog oss til l marschhdjd p6 et litet kick. Vi
landade pd Kef lavikstraxf6re lunch, och parkerade p6 en avski ld platta.  Vira passagerare hdmtddes
med limousin for intagande av forfriskningar i en VIP lounge. Vi andra forberedde ndsta del av
f lygningen.

DA allt var klart och sdllskapet hade tagit plats, b6rjade det strula lite. Kabindorren gick inte att
stdnga. Vi forsdkte flera g6nger, men icke I Det visade sig att dcirrens tdtning var uppbldst med
tryckluft, som borde ha pyst ut ndr ddrren oppnades. Nu blev det snabba ryck. Flygplanet togs in i en
hangar for felsokning. Det kunde ju vara en ispropp i  systemet,  och f ick den bara smdlta i
hangarvdrmen si  . .  Men efter en halvt imme med varmluftsf lSktar ins6g man att  det var n6got annat
fel. Det var bara att stii l la in flygningen.

Vi tog kontakt med NATO basen, som dA fanns pA andra sidan fSltet, och se de hade en flygtransport
til l Washington, och skulle starta om tjugo minuter I Kunde de mdjligen ta med fem extra personer ?
Jod6, det gick bra. En stund senare startade ett  stort  t ransportplan mot Amerika med vira VIP
ombord. Li te slokorade satte vi  oss i  hangarens lunchrum och tog en kopp kaffe.  Kungaparet skul le ju

vidare i  Amerika, och sedan t i l l  Paris och nu miiste vi  f ixa al ternat iva losningar.

Vi lastade ur v6rt bagage och stiidade flygplanet. Innan vi skulle ta taxi in til l stan forsokte vi stiinga
f lygplandorren en sista gdng, och det fungerade al ldeles utmdrkt !  Efter en stunds felsokning igen
stod det klart att det nog varit is i systemet i alla fall. Sd nu hade vi sdnt v6ra VtP med ett tr6ngt och
bullrigt transportflygplan til l destinationen i onodan. Vi kunde nu fortsdtta til l Washington som
tomflygning .

Di vi pd eftermiddagen ndrmade oss Edwards Airforce-base utanfor Washington, bad flygledaren oss
konf irmera att  kungaparet fanns ombord. jag svarade att  de redan landat,  for det var vad jag trodde.
Nu uppstod viss fcirvirring. lnget transportplan hade landat och v6ra VIP var borta. Jag borjade
fundera pi  hur min karr idr kunde piverkas av att  jag forsni l lat  hans majestdt Konungen, i t jensten
dessutom. CIA var p6 plats si  k lart  och jag f ick forklara mig.

Snart nog visste vi vad som hdnt. VAra VIP fick lifta med ett flygplan som fl6g vdrnpliktiga hem till USA
for helgledighet.  Flygningen skul le mel lanlanda p6 ett  par stSl len innan det landade i  Washington. p6
fdrsta stdllet rddde dimma, och det blev en timmes forsening redan diir. Komforten ombord var i
k lass med en skolbuss ungefdr.  Tr ingt och bul l r igt .  Jag hade fattat  beslut i  et t  "  snabbt ldge ",  och s6
blev det s6 hdr.



Ndr transportplanet si smiiningom landade , stod v6r G4 parkerad pi plattan till passagerarnas
forvining. N6vdl, resten av resan gick bra. Vi flog forst till Philadelphia, och ett par dagar senare till
Paris, ddrvi landade mitt i  natten efter en behaglig atlantf lygning i medvind.

Slutet gott allting gott.

Gulfstream lV



N&gra rader om Ryllshyttans historia

Ryllshyttan har gamla anor. Hiir iir ndgra
rader om platsens ldnga historia, samman-
stiilldo till en eventuell skyltning pd platsen.

En del av Gudsberga klosters i igor
Ryllshyttan finns omndmnt redan 1486 ndr
marken skdnktes til l Gudsberga kloster av
Birgitta Sonadotter, dnka efter riddare Ingel
Jonsson Hjorthorn. Ryllshyttan ti l lhdrde seda n
Gudsberga kloster fram tills dess att Gustav
Vasa awecklade det och kronan overtog egen-
domarna.

De fdrsta skrifti iga beldggen for att det funnits
en silvergruva pi platsen drfr6n 1512. Genom
6ren har sen gruwerksamheten i Ryllshyttan
haft flera olika dgare och varit mer eller mind-
re aktiv. Hdr har brutits silver, koppar, zink, bly
och jdrnmalm.

Ryl ls hytta ns storhetstid
En kraftig expansion skedde i slutet av 1-800-
talet ndr Garpenbergs bruks iigare, Hampus
August Cornelius och senare dven sonerna,
brot zink och bly p6 platsen. 1897 uppfordes
ett anrikningsverk och Ryllshyttans gruva var
vid den tiden Sveriges ndst storsta zinkgruva.
En linbana uppfordes ocks6 for transport av
rnalmen til l Persbo, som 169 ndrmare tig-
stationen i Fors. Det byggdes dven bostdder 6t
gruvarbetarna och deras familjer.

1905 oppnade tigstationen i Brattfors (med
namnet Garpenbergs station) och malmen
frdn Ryllshyttan kunde lastas over pd tigen
redan i Brattfors. 1908 oppnade dven slut-
stationen Gruvgirdens station vid Garpen-
bergs Odalfdlt och en ny linbana drogs dit for
vidaretransport av Ryllshytte-malmen. 1951
tog gruwerksamheten i Ryllshyttan slut.

Gruvor i Ryllshyttan
Den si kallade Kompanigruvan 169 norr om
Ryllshyttesjon medan Sjogruvan legat vid den
sodra sidan. Soder om byn Ryllshyttan fanns
aiven Torrebergsgruvorna och ytterligare

soderut St6lbo gruva. Ndra Kompanigruvan
skall dven Silvergruvan, Mdssingsgruvan,
Tombaksgruvan och Grdnsgruvan legat.

Kompanigruvan i Ryllshytton okiint dr.

Byn Ryllshyttan
I slutet av 1800-talet okade antalet boende i
Ryllshyttan markant. 1890 bodde ungefdr 50
personer i byn. Tio 5r senare hade antalet okat
til l mer iin 400.

I  samband med gruvans expansion och den
stora inflyttningen byggdes ett skolhus i
Ryllshyttan, som stod klart 1900. 1907 bygg-
des ytterligare ett skolhus pi platsen och
skolan var ett tag socknens storsta. Ett tredje
hus anvdndes ocks6 for sl6jd och gymnastik.
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Gruvarbetare i Ryllshyttan i bdrjan av 7900-tolet.



Ryllshyttans skola lades ner 1965 och barnen
hdnvisades ddrefter til l skolan i Garpenberg.

Ryl I shyttans skol a ti di gt 7900-tal.

I Ryllshyttan har det funnits minga hus, bide
bostdder och andra lokaler. ldag finns bara ett
av husen kvar och det anvdnds av Boliden. Ett
riktigt tjusigt hus var annars Disponentvillan
eller Mdssen. Dessutom fanns de bland annat
ett kontor och laboratorium, affdrer och en
Godtemplarlokal, kallad Logen.

I Jordbro strax utanfor Ryllshyttan, i riktning
mot Intrdnget, byggdes 1907 ett imponerande
Folkets hus av det di nystartade gruvarbetar-
facket. Den byggnaden rymde totalt 400
personer. Den stabila grunden finns fort-
farande kvar bredvid vdgen mot Hedemora,
mittemot infarten til l Stora Bredsjon.

Dis pon entvil I an el ler M iissen.
Foto frdn Sigrid Eriksson (Pettersson).

Ryllshyttan idag
Trots att hus rivits och gruvor ldmnats finns
m6nga spdr efter Ryllshyttans storhetstid kvar.
Her hittar du exempelvis gruvhil, varphdgar,
dammvallar, husgrunder, och spdr av dldre
tiders 6krar och vdgar. Den som passerar
genom Ryllshyttan idag kan dessutom skymta
Kompanigruvans imponerande gruvhil i
berget, strax nedanfdr Ryllshyttemagasinet.
Aven gruvhdlen vid Torrebergsgruvan och
St6lbo gruva dr ldtta att se for den som
passerar.

Sammonstiilft ov Anjo Hedqvist, fdr
he m byg d sfb re n i ng e n s d o ku me ntati o nsg ru p p.
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Hej al la garpenbergsbor!
Nu har jag instal lerat mig ful l t  ut efter overtagandet, det har vari t  s6 rol igt att

ta emot b6de nya och gamla kunder och jag hoppas att  nivi l l  fortsdtta
komma upp for en trevl ig stund i  salongen!

Al la t ider som bokas fr6n och med den la januari  2O2O kommer att  fol ja en ny
prisl ista! Det 6r inte s6 stor ski l lnad, det f inns l i te nya behandl ingar, n6gra

priser 6r uppdaterade, och vissa fdrgbehandl ingar har f6tt  fr6n-priser.

Hi ir  5r n6gra av al la behandl ingar som f inns, med 2O2O priserna!

Klipp 45O:-
Guldkl ipp 5OO:-

65+ och delvis maskinkl ipp 35O:-
Barn l26r 3OO:-
Clossing 75O:-

Utvdxt f;irg max 5cm 95O:-
Utviixt folieslingor max lOcm inkl nyans.l25O:-

Fdrgbehandl ing mellan hAr fr6n t25O:-
Barnkalas 126r l5O:-

Tvdtt+Fon+ Ldtta re styling 25O:-
Bruduppsdttning Culd inkl.  champagnefrukost 2450:-

Bal u ppsdttn ing Plat ina'1950:-
Permanent kort h6r + kl ipp l25O:-

Brynfdrg och plock 2OO:-
Skdggbehandl ing l5O:-

Det f inns aven massvis med produkter som ar bra for di t t  h6rl  Cjorda pA
organiska ingredienser  som honung,  qu inoa,  och b lAbdr .

Kika forbi salongen for en konsultat ion el ler om du behover fyl la p5 schampol

Frisorg ruva n @ facebook
studio-san na @ instag ra m
Friisorg ruva n.bokad irekt.se

0722052653

Valkommen!

sanna T



Rapport frfln lokalhistorisk trdff i Garpenberg

Ldrdagen den 9 november arrangerade hembygdsfOreningen en lokalhistorisk tr5ff i
Garpenbergs fiirsamlingshem. Det blev ett iiverraskande stort intresse med runt 40
deltagare.

Trdffen inleddes med en presentation av hembygdsf<ireningens dokumentationsgrupp och
tips fcir den som sjdlv vill srika information om bygdens historia. Ddrefter berdttade Maria
Johansson Lee om sina erfarenheter av att soka sldkt- och bygdehistoria. Resten av triffen
dgnades 6t deltagarnas egna funderingar och frigor, ddr samtalet kom att handla en hel del
om byarnas och husens historia.

0nskem6l framfrirdes om att fortsdtta
den hdr typen av trdffar, men att d6 ha
ett tema och exempelvis fokusera pd en
by i taget. Dokumentationsgruppen tar
med sig det i planeringen framriver.

En sammanstdllning av informationen
som gavs vid trdffen kan f6s fr6n
dokumentationsgruppen f<ir den som
6nskar.

Passa p& att kopa julklapparna av hembygdsforeningen!

Hembygdsft ireningens fotokalender med gamla bi lder kan vara en ldmplig julklapp t i l lden
hembygdsintresserade. Dessutom sSljer vi andra gdvor, som Garpenbergsdockorna, gruv-
hdstar, gruvkapell, vykort, filmer och olika skrifter fr6n bygden. Kontakta fdreningen vid
intresse.

Foto frdn triiffen i f1rsamlingshemmet. Fotograf: Calle Eklund.



Historia och mirkligheter frin Garpenberg i Sldre tider

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 anseende och inflytande i bygden att a17t utfordes 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.

Garpenbergs bruk och Histhyttanharvantr Stutedttens dgo. Sten Stute den ildres inka

Ingeborg Akesdotter G"tt) sk river 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-rks atbetarckaran i "Tukt och Herrans ftirmaningtt.

Den forsta kaplanen var 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 1.61,0 timra 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 smyckades med 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 fick en omgivande

mur 1755 pi mer in 50 famnarc (ca.160 m) omkrets.

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 -17 7 3:

1,. Laurentius Johannis forordnad 1.607-1.0-28 av konung I(arl IX . Drunknade i Gruvsjon
rc24-74-24.

2. IstaelAndteae Dalekadus 1627-1632
3. Laurentius Nicolai Fellenbtoensis 1632-1659
4. Eticus Matthiae Ihrstadius Schedviensis 1660-1664 Piotslig dod i april 1664. Extremt

tjock. Ericus var den mafl som 1642 fick uppdraget att starta skola for alfabam i Avesta
bruk. 200 hr fore den allminna folkskolan. Under och efter Karl XII krig si klagade
biskopama och lryrkoherdana att lds- och skrivkunnigheten i landet var usel bland
batnen. Detta som en foljd av den fattigdom som drabbade landet. Detta gnlde dock inte
i Avesta bruk, dir skolundervisningen har fortsatt sedan 1,642.

5. Georg Gezelius 1,665-1677
6. Samuel Petri Elfting1677-1696
7. Etik Notenius 1696 Foreslagen av konung Kad XI. Dog innan han hann tjlltrida.
8. Daniel Westling 1,696-1722
9. Gustaf Kock1,723 dog natten mellan 19-20 september 7723.
1 0. Herman Hdgermatk 17 25-17 63
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 saknade lfftk 

" 
golv och stod direkt pi berggrunden. (rX/ikipedia)

Undet byggtiden v^r rr;;an t\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 agare iJL
Galpenbergs gruvor. Han kallade tn nhnga utlindska ^rbet^re, s.k. garpar i sin tjdnst. Han fick
genom g rp^rru^s kunskap 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 allmogehdren t521, 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-A2-18 till bergsforestindare Olof Knutsson att han
anforftoddes ledningen for gruvoma i Garpenberg. 1597 overgick ansvaret att leda arbetet vid
gruvorna tiil befalLningsmannen Lats 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 FJngslade honom och bergsforestindaren Petter von

_B_tndning. Betgsbnrket i Garpenberg var i bedrovligt skick. Stdilningen var kritisk. Konung Karl
IX borjade avlcjna arbetarna med 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 761,3-72-22 ger
konungen Stiger wi irs skattefrihet.

En sko frdn hednatid

Hedningegnrvorna anses v^r^ ^v urildrigt datum. Det sdgs i gammal folktro att dessa gruvor 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:rlagda bottnen lig en sko. Den sig mycket eg.ndomlig ut. Den var utan sula
och giord av ett sammanhdngande skinnstycke 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 dess like. 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 1,943 ominget 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 (Senare svensk kung i tre perioder)
Gustav I Eriksson Yasa (1,496-1560) besokte Olshyttan, Wibberboda, Ingelsbo, I(dttsbo m.m.
Erik XIV (1533-1577 Gustav Vasas ildsta son

Johan III (1537-1592) Gustav Vasas andra son
Karl IX (1550-1611) Gustav Vasas yngste son, bescikte Sdters gird i Garpenberg
Gustav II Adolf (1594-1632) Son till l(arl IX, besokte Sdters gird i Galpenberg

Biirie Forslund

Wffi



Da0rtatt* gfrdan i W lnller Del 1

Har sitter Walter Leksell och
Alice Berglund Jobs pd

Gammelgdrdens troppo
sommoren 2077. De iir
iittlingor i rakt nedstdende
led till Andersmans Johan
Johansson som skiinkte
Dalkarsgdrdens
mangdrdsbyggnad till
Garpenbergs
he m byg dsfdre n i n g L92 6.

Dalkarsg6rden har med stdrsta sannolikhet fett sitt namn efter Olof Jonsson Dalkarlsom levde ddr

fr6n slutet av 1600-talet. Han kom fr6n Rdttvik och gifte sig 1681 med Karin Ofiirwdgen fr6n

Ljusfal let .  I  husforhorsldngden L70O-t7t3 (  Al /2 s.95) f inns de upptagna i  Ljusfal let  t i l lsammans med

sina barn Anna, fodd 1682, och Jon fodd 1686. Efter Jons namn stSr t i l ldgget "soldat" och hans vidare

ode dr inte kdnt. De fick ocks8 dottern Ingrid 1688 men hon dog l-0 6r senare av feber.l I

mantalslengderna f inns Olof Dalkars upptagen i  Ljusfal let  f rdn 61 L684. Moj l igen dr det ocksA han som

avses med "Anders Germundssons mAg" de foregiende tv6 6ren, vi lket skul le forklara t idsski l lnaden.

D6remot fdrklarar det inte Karins mdrkl iga efternamn, som ser ut som ett  soldatnamn.2 Olof dog

1719 vid 59 6rs 6lder av andtdppa och ska al l ts6 ha var i t  f6dd 1660. Karin dog d. 8/7 L722 vid 75 6rs

6lder,  s5 hon bor ha var i t  fddd 1647.1 Garpenbergs sockens rdkenskaper fdr 1691 (Lla/ta,  bi ld 39)

stir "Ol Dalkars barn i Ljusfallet" upptagna bland dem som f6r fattigviird.

Vid tiden for Karins ddd dr det hennes dotter Anna Olsdotter med maken Matts Mattsson som stdr

for g6rden. Matts foddes i Grossbo, By socken d.21,/12 !684.3 Matts kom till Garpenberg 1720 och
paret gifte sig I72L. D5 liksom i senare husforhdrsldngder har Matts til ldggsnamnet Rijal. Paret fick
barnen Margareta 1721, Matts 9/7 L723 och Pdr \725. Margareta dog L722 av mdssling och Pdr 1731
av kopporna, s5 Matts var det enda av deras barn som overlevde barndomen. Matts Mattsson Rijal
dog d. ts/ t  1747 av blodsot,  62 6r gammal.  Anna Olsdotter dog d. 27 /61752 och dodboken berdttar
att hon varit gift en ging tidigare i 1% Ar och sedan dnka i 4% 6r innan hon gifte sig med Matts. Det
stdr i dodboken att hon gifte sig medan hon tjdnade i Stockholm och att hennes forsta man blev
bitman men hans namn stSr inte med. Det st i r  ocks6 att  hon hade "t jdnat dtski l l ig t id i  ungdomen". I
dcidboken d.2O/2 6r I7L5 f inns antecknat:  "En bdtsmannason i f r in Spinga s of6rwdgens (?)

dotterson i Ljusfallet, 9 menses (minader)". Det verkar rora sig om Annas son frin hennes forsta
dktenskap. Kyrkbdckerna i Sp6nga ger ingen ytterligare information.

1 Ndr lngrid dog anges Olofs bostadsort som Kaistdckt och i iven i husforhorsldngden 1694-96 (Al/tb, s.16)st6r
det sA (under Basttjdrn). Namnet finns inte i registret och inte i n6gon annan bok heller sivitt jag har kunnat se.
2 Soldatnamnen bildades ofta av ett adjektiv som anger en egenskap och ofcirviigen betyder modig.
3 Fcireldrarna hette Mats Persson, f. 1653, och Margareta f. 1661



Det foddes tvi Matts Mattsson i Ljusfallet Ar 1723 men denne Matts blev n6gra 6r soldat under

namnet Matts Mattsson Hacka i Hedemora. 1749 giffe han sig med Elisabet Mdrtensdotter frin

Botbenn ing , f . ITZL,  och f ickbarnen Anna26/ !  1750och Mats13/12  1752.1manta ls ldngdenforSr

1753 st6r"fat t ig" imarginalen efter Matts Mattsson Hackas namn. Han dog d.t8/ I1" L753 av h6l loch

styng vid 30 6rs 6lder, bara ett drygt 6r efter modern. Elisabet och barnen flyttade dd hem till hennes

fordldrar M6rten Pdrsson och Bri ta i  Botbenning. Ddrmed verkar Olof Dalkar ls sldkt do ut i  L jusfal let

och soldaternas era p6 gdrden vara slut .  lstdl let  dr det Lisa Andersdotter f r6n granngSrden AndersOls

som tar over gdrden t i l lsammans med sin make Erik Ersson.

Elisabet (Lisa) Andersdotter foddes pA gArden AndersOls L731 (inte 1732 som det st6r i vissa bocker)

som dotter t i l l  Anders Olsson och hans andra hustru Karin Johansdotter.  Hon gi f te sig L752 med Erik

Ersson f . 1730 i Plogsbo. I lysnings- och vigselboken noteras att de "fdrlovat sig utan forSldrarnas

vetskap men vunno dock deras bi fal l " .  Vid Eriks bortging 1798 st8r han som hemmansdgare. Paret

fick 5 soner och 5 dottrar, av vilka hdlften dog kort efter fodseln. Enligt dodboken hade Erik ett

"christligt" uppforande och !786-94 st6r han upptagen som uppsyningsman. Han dog av gikt den

TO/LO 1798. Efter Er iks dod bodde Lisa kvar p6 gSrden t i l lsammans med sonen Anders och hans

famil j .  I  husf6rh6rsl i ingden fr6n 1805-11- (Al:8) f inns en anteckning orn att  hon dr svag och f6r

fat t igv6rd. Hon dog d.6/1,1814 av Slderdomskrdmpor och hade levat "beskedl igt" .  Av deras l -0 barn

dverlevde fem: Cherst i  Ersdotter 12/6 1753, Erik Ersson 24/81755, Anna Ersdotter 1758 (dod samma

6r)4, johan Ersson 22/4 L759, Lisbet (Lisa) Ersdotter 9/31762, Andens Ersson t1./s1765, Catharina

L768 (dod samma 5r),  Peter Ersson 1769 (dod 17721, Margareta Ersdotter 1772 (dod 1773) och Olof

1774 (dod samma 6r).  Aren 1772-73 dog minst 11 smi barn och en 17-6r ig yngl ing i  Ljusfal let .  Vid

l- isas dod levde tre s6ner (Erik,  iohan och Anders) och 2 dottnar {Lisa och Cherst i ) .

G6rden gick i  arv t i l l  L isas dtt l ingar i  t re generat ioner innan den s6ldes 61 1910. Mer orn dem i  ndsta

nummer. Gdrden koptes av Andersrnans Johan Johansson som ocks6 dgde sin sldktgird Andersmans.

1926 skdnkte han mang6rdsbyggnaden t i l l  Garpenbergs Hennbygdsforening att  fungera sorn

Gamn'relg6rd. I  dagboken noterar han den 4 november "Borja

kora garnmelgdrden" och den 14 december: "  Sluta kora
garnmelgi i rden" och ddremel lan yt ter l igare fem dagar ddr han

f lyt tat  gamme196rden t i l l  Finnhyttan.

Hemmanet gick i  arv t i l l  Johans barn och barnbarn. ldag (2019)

i igs gdrdstomten med kvarvarande uthus av Johans

barnbarnsbarn Pdr Johansson Str id och anvdnds t i l l
f r i t idsboende.

Andersmons Johan Johansson 1871_-1_95A

Sammanst6l l t  av Ul la Leksel l

a Anna Ersdotter dog strax efter fcidseln men har av prdsten i vissa husforhcirsldngder blandats ihop med Anna
Ersdotter, fodd i Smedmatsbo d. 8/8 1753 som oiikta dotter t i l l  Brita Ersdotter och Erik Andersson. Fordldrarna
gifte sig d. 26/121758. Den Anna dog 1838. I Ljusfallet foddes ytterl igare en Anna Ersdotter 1758 men hon dog
samma dag som hon fc iddes.



Bygdeprofiler och lite till

Fcir mdnga som borjar med sldktforskning, sd
leder det til l sd mycket mer. Det dr ofta en
nyfikenhet som driver en vidare, for man vet
aldrig vad man ska hitta runt hdrnet. Jag
upptfrckte det hdr ndrjag bdrjade sldtkforska
fdr nigra 6r sedan. PA min fars sida tdnkte jag,

ddr vet jag ju det som behrivs, i rakt

nedstigande led til l slutet pd 1500-talet, p6

samma plats dn idag. Men pi  min mammas
sida visste jag knappt ndgonting annat in att
hon hade 5 syskon, en underbar moster,
ndgra kusiner, och att hon hade vdxt upp i en
fattigdom som dr svir att tdnka sig. Jag ska
inte utveckla det hdr st mycket mer dn att
sdga att jag hittade hur mycket "fint" folk som
helst bak6t i tiden pd mormors sida. Pi
morfars sida var det mest eldnde och
fattigdom. Hur som helst s6 visar det sig att pA

min mormors fars sida, dr jag sldkt i rakt
nedstigande led med MSns Bengtsson Natt
och Dag som slog ihjdl  Engelbrekt.  Det dr vdl
ingenting jag dr s6 stolt river, men
fascinerande att det 96r bakit ti l l honom och
vissa lSgadelssldkter frdn det eldnde min
mamma i  Finland vdxte upp i .  Vad jag l6rt  mig
med detta 5r hur snabbt det gick utfor
ekonomiskt f<ir kvinnorna som ofta inte Srvde
varken gods el ler namn.

Ndr jag hittade allt detta pd mammas sida,
blev jag nu nyfiken pi vad som kunde finnas
ldngre bak i  t iden i  ol ika sldkt led p6 fars sida.
Hdr vdcktes mitt intresse b6de fdr lokal,
svensk, och nordisk historia. Jag b<irjade fi en
kontext kring Backdkersgirden, som strdckte
sig ldngre och lSngre ut.  Hi i rger ju ocks6 min
gammelfarfar Backdkers Erik iohansson en
fascinerande inbl ick. Han skr iver om mycket
mer dn hur mycket man kunde fi betalt for
ett tjog krdftor, en forktirning, eller det
dagl iga arbetet.  Under t iden som han skr iver
dagbok (1861-1914)sd kan man ldsa om
diverse insamlingart i l l  katastrofer b6de nir
och fjdrran, frin Karlstad, til l Norrland, til l
Syr ien. I  byn Hummelbo iGarpenbergs
socken, h6ll de ett dga p6 vdrlden och hade

tillgdng till information. Uppe i skogen mellan
Hummelbo och Hdgtjdrn ldnade Hdllfar
Gottlieb Cobers bok Then uprichtige cabinet-
predikanten av Gottblieb Cober av
Kdllmossfar (CarlJansson). Och 1896 iker min
farfar till Brunnbdck fdr invigningen av
Brunnbdcksmonumentet ddr det 2021
kommer att bli ett firande till minne av slaget
vid Brunnbdck. 1521 vann ju al lmogen 6ver de
danska legosoldaterna vi lket lade grunden t i l l
Sverige som land.

Garpenbergs socken dr si rik p6 historia, och
si mycket finns nedskrivet. Men sd mycket
borjar ocksS falla i glomska, eller stir i bocker
som knappt h6ller ihop ldngre. Oliver
Haglunds Garpenbergsbok dr ett s6dant
exempel. Likasd Udd Vilhelm Johanssons
bdcker Frin sodra dalarnes finnbygd, Ur en
hantverkares liv, etc. Han nedtdcknade signer
och historier, mycket som var berdttat av
spelmannen Jan Ersson. Minga av de historier
han berdttade fr ir barnen Vilhelm och Johan
under mdrka vinterkvdllar pA
Backdkersgdrden var i sin tur berdttade for
honom frdn hans mamma Anna Jansdotter.
Anna var fddd pA Back6kers och gifte sig vid
16 6rs 6lder med Jans pappa Eric lsraelsson.
Han kom fr6n L6nnmora, By sockens dldsta
fortfarande bevarade 96rd dit jag nyligen var
och hdlsade p6. Annas mamma, ocksi Anna
Janssdotter (1745-1809) kom frin Jfrlken.
lgen, om man siitter historierna som Udd
Vilhelm skrev ner i kontext, sd blir den ganska
rik, och troligheten att det mesta av
historierna inneh6ller en hel del sanning 6kar.
Och i trakten han skriver mest om, finns
mAnga mytomspunna sdgner och berdttelser
om allt frSn trolldom till gdmda silvergruvor,
och livsdden. Ddr t ex Elin Paavontytdr var
stdlld inf6r tinget i Lund, Folkdrna 1679 filr att
ha utovat trollkonst inom ldkande pA en
person i Garpenberg. Hon var forresten gift
med Mats Jonsson frdn Lonnmora.

En annan intressant person vert att forska
mer om 6r Emil Wil lebrand. Backikers Erik
skriver om sin Caspersbomorbror. Han var gift
med Stina Larsdotter frin Buskbo. De fdr inga



barn til lsammans, men har en fosterdotter

Johanna, fodd L853. Johannas morvar

hemmansigardotter Stina Larsdotter i

Buskbo. Johanna gifter sig 4 nov 1883 med

bruksarbetaren Johan Andersson Wil lebrand

frSn Pi lsbenning. De f6r bland andra sonen
Emilfddd 1886 i Brattfors. Han dor 1967 plt

pensiondrshemmet i  Ti l lberga Vdstmanland.
Han skrev dagbok fr6n l  januari  1901 t i l l  26

august i  t967. 15 juni  anldnde han gSende t i l l

Vdsteris. Dagboken finns bevarad p6 Vdsterds
stadsarkiv.

Som sagt, det finns en i stort sett outgrundlig
k6lla att grdva i. Som t ex Nergirdsfar fr6n

Hummelbo, Udd Vi lhelms farfar,  som vid 21

6rs Slder var med p6 f6l t t6get t i l l  Norge 1813-

1814. Och vilka kvinnor finns det? Farfars

syster Svdrds Anna kan vara intressant att
skr iva om. Det l i ter som att  hon var en sann
bygdeprofil. Och min farmor Beda fr6n

Grannas i  Maskbo, Horndal.  Ddr f6r man in
stora delar av den frireligiosa rcirelsen som
kom i ging mot slutet av 1800-talet. Hon var
inte dopt t i l l  mAngas forfdran pi  den t iden.
Och Anna Jansdotter som tog over gArden

med sin man Eric fr6n Lonnmora. Man kan
undra over hennes styrka eftersom sonen och
spelmannen Jan var omyndigforklarad under
m6nga 6r p6 grund av alkohol ism. Och lrur s ig
hans l iv ut  egent l igen, ddr han var borta f lera
dagar i  strdck och spelade och festade under
det ida brdl lop som kunde vara i  3 dagar.  Man
kan vdl kanske ddrfdr undra ocks6 om det
f inns "odkta" barn som han blev far t i l l .  Al l t for
omoj l igt  dr det ju inte.. .  Di i r  f inns det sdkert
kvinnooden att skriva om. Det dr ju ofta
sv6rare att hitta deras historier, men det finns
si iker m6nga som ni kan kdnna t i l l .

I l ite mera nutid s6 har vi ju gruvarbetaren
Erland Ringstedt som det borde sammanfattas
nigot om f6r framtida bevarande. Han skrev
ner sina memoarer,  samt om den g8ngen han
som ung monstrade p6 fartyget Linnea strax
efter slutet av andra viirldskriget. Han
beskriver ruinerna och lukterna frdn det
sonderbombade Europa. Och sedan har vi
Dalarnas stdrsta ask i  Ronningen, och vad dr

historian bakom den gSrden (som fdrsvann)

ddr endast stenmurar och en gammal brunn

f inns kvar? Mikel Pipare bodde ddr 1595.

Planterade han asken? El ler hans sviger

Thomas Andersson? Den ligger ju hdgt och

trdd vdxer l i te 16ngsammare ddruppe. En

Casper Ekeblad bodde i ndrheten vid samma

tidpunkt. Han bodde p6 ett stdlle som hette

Nolasjd (norr om sjon) ndra Caspersbo. Ar det

efter honom som namnet Caspersbo kommer

i fr6n? Ekeblad sldkten dr en vdlkind sldkt med

mdnga intressanta personer,  men 5r vdran

Casper Ekeblad en del av den sldkten? Pehr

Ronquist fr6n Rdnningen var tiverskeppare vid

Svensksund 1789 och vann medal jer pA

Galdren Smiland. Vid samma slag fanns det

dven en Galdr Ekeblad. En intressant slump.

Jag slutar den hdr gdngen med ett foto pi en
liten spegel fr6n cirka 1920 som far gjorde til l
s in mamma Beda ndr han var i  10-6rs Sldern.

Det dr tur att jag la vad han sa pA minnet. For

cirka 25 6r sedan l immade min bror Peter
Wester lund, f io lbyggaren, ihop den delsom
hade borjat  sdra pA sig, men annars dr den
intakt f rdn farmor Bedas hand t i l l  min. Nu kan

vi ju inte spara pA alla saker och historier fr6n

fdrr. Men mycket dr vdrt att spara.

Vad har du i  dina gommor vdrt  at t  vdrna om
och spara? Och om du kanske inte dr s6
intresserad sjdlv, kom ihSg den som dr
intresserad innan du gor dig av med vdrdeful l
h isto ria.

GOD JUL med en 6nskan om m6nga f ina fynd
fdr det nya Sret

Backdkers Maria Lee



IN6ELSBO EY6DECERDs-
OCH FR IT IDSFOREI { I I I 6 Irtu ilr fet vifisr ocfr' sLi[an """

I september ordnades dans i bygdegflrden som en del av
Skiirdefest Siidra Dalarna. Avesta spelmanslag stod for
musiken. Grillkorv och fika med hembakt bnid serverades
till dansglada giister.

Lordagen den 27 september var 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 ackompanjator gick
inte heller av fbr hackor. Vi serverades soppa av kvdllens
utmdrkta v'ardar,varpb tdvlingarna borjade. I ar kom tvi: svenska forare till semi-
final, men ddr blev det stopp. God strimning iindfl, for 30-talet gdster.

Son affti[rilIvi frifsa offo fiafifr,gtvd.Qonnu UII R@e
aftgivitetn soninhfn &r 2020.

JULGRANSPLUNDRING Liirda;g 4januari kI 16.00
Dockteater, ringdanser, fika och fiskdamm mm som tradi-
tionen bjuder.

POLSKOR OCH GAMMALDANS
Siindag 5 januari kI 19.00 (Trettondagsafton)
Avesta spelmanslag spelar. Ta med kaffekorg!
For info ring Traute och Gunnar, 0225-230 23

Siindag L6 februari, kI 10.00
ANGEL. OCH PIMPELTAVLING
pi Dormen vid Hrilsingbo holme (om
Ta med matsdck! Grillplats finns.
For info rittg Kerstin, 070-390 98 09

isen brir)

'I/i tustar atk garp*flergae ocfi avm
utsocftpes 'fifaietksareo ett gott sfut
ocfr ett $ott !,lytt &r 2020.

Om du vill veta mera, ring giirna
Gunnel Waern6r, 073-045 71 93

Hemsida: www.blzgdegard.arna. se/ingelsbo e-post: ingelsbo.bligdeeard@gmail.com
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Vi bygger iret on"r.
Allt frfln grund till
takrencveringar oeh
nyproduktios'r.

Kostnodsfrio henrbesoJc.
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i Herrgflrden, Garpenberg Onskar alla 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/
FdfrftOfn monteringlbalansering av diick sfl utfiir vi iiven
felsiikning/avliisning felkoder med dator, samt reparationer/underhflIUserviceo
inkl iterstiillning serviceindikator.

30 flrs vrkeserfarenhet inom fordonsbranschen

Kenth Nyroos

076 r 708 97 99
Fiiretaget innehar F-skattsedel

Obs, Vi har telefontid fiir konsultation/bokning alla vardagaro 8.oo - l8.oo



Maria pi Hcijen

KoppningMassage &

Kop dina julklappar lokalt!

Just nu f inns massor av f int lokalproducerat hantverk

* Presentkort Massage 30min/L t imme 350kr/550Kr

* HOnung-Sune Lundel l ,  Olshyttan

* Sm idessmycken-Ake Persson, Lingshyttan

*Vantar och Mtissor-Barbro Jansson, Garpenberg

*Bivaxsalva, cerat, Bivaxdukar, kaffefilter, tepisar,
.. d isktraso rrtygkassa r fft fil- Li nd a God i n g, Kloster

Ring gdrna innan. Oppet for behandl ing rn6n-tors 8.00-16.00

Tel: 070 -29 7L3 67

Maria pi Hiijen

Och

Erikssons Bygg & Timmer AB

Onskar

GOD JUL & GOTT NYTT AN



Hedemora kom mun, kostenheten
Vx 0225 - 34000

Vecka2 6l l-L0l l
Mindag Jullov

Tisdag Viilkomna tillbaka till ny termin!

Studiedag = Ls6;t 4.t

Onsdag Kebabgryta, ris

Kebabkryddad vegogryta, ris

Torsdag Ugnstekt fiskfile, drtsas, potatis

Blodpudding, tdmat bacon, lingonsylt

Fredag Varm paslasallad. dressing

Majssoppa

Vecka3  l 3 / l - 17 / l

Mandag Kassler,potatisgratiing

Broccolirnedaljong, potatisgratailg

Tisdag Kycklingsoppa med sting

Potatisbullar, lingonsylt

Orsd'g Chili con cme, ris

Bulgur med lax, limedressing

Torsdag ryttipann4rddbetor
Rotfruktsnudlar rned brinor

Fredag Fisk Balaton, potatis

Het kottf;tssoppa, mjukt brod

Vecka 4 20ll -2411

Mandag Kow Stroganofl pmta

Grdnsaksses, pasta

Tisdag Torskpanett Hot Cod, drtsfu, potatis

Blodpudding, tiirnat bacon, lingonsylt

Onsdag

Torsdag

Fredag

Tacos

Veggietacos

Risgrynsgdt

Pasta med laxsis

Asiatisk kycklinggryta

Thaigry'ta, ris

Sft,+ilrt,s+aurrahg*n @ Den htir rf,tten lagar vi frin grunden

r Vecka 6

g Mandag

s Vecka 5 27ll -3lll

M6ndag Kycklingk0ttbullar,makarorer
Rotfmkts gratiin g, falafel

Tisdag Amas fiskgratang, potatis

Raggrnunk, lingonsylt

Onsdag Kdkets val

Ktikets val

Torsdag Tumpamkaka,sylt

Stekt makdll, kall dftsas, potatis

Fredag Kyckling Supreme, ris

Kikarts$)4a, vitlitkskeso, ris

VARTERMINEN 2O2O

r Vecka 8
Mandag

q,
& Tisdag

Onsdag

Torsdag

@
g Fredag*%

l Vecka 9
g

s Vecka l0
Mtudag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

17t2 - 21/2

Tunnpannkaka, sylt
Kycklingsoppa rned sting

Mainerad kyckling. yoglutsds, pot

Mariuerad quomfild, yoghrtrts6s, pol

Pasta rned skinksis

Gronsaksses, pasta

Kdttbulla, ses, potatis

Vegobullar, ses, potatis

Tacofi skgratang, potatis

RisgDaxgrdt

24/2 -28t2 SPORTLOV

2/3 - 6/3
Vasas crmygryta, ris

Vasas vegetariska cunyglta, ris

Rotsakslmagne med ost

tu,imig potatis- och purjolcikssoppa

Kebabgryta, ris

Kebabkyddad vegogDrta, ris

Ugnstek fiskfild, dfisas, potatis

Blodpuddiilg, temat bacon, lingonsylt

Vam pastasallad, dressing

Majssoppa

3/2 -7/2

Ugnsstekt falukow, potatismos

Laxruggets, potatismos

Fiirsbiff, stekt l6k, ses, potatis

Broccolirnedaljong, potatis

Kycklinggryta, ris

Het cunygq,ta rned bdnor och soja, ris

Fiskgratting med dill, potatis

Grdnsaksgratting med choritzo, potatis

Kottiifsses, spagetti

Veggiesis, spagetti

Het k0ttftirssoppa, mjukt brdd

Couscouspytt

Korv Stroganoff, ns

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne

Vegtruisk lasagne

& Tisdas
g
g onsdag

g
@ Torsdag
g
g Fredag
g
g
@ t Vecka 13

Mmdag

e Vecka ll

Mandag

9/3 - r3t3
Kassler, potatisgrat ing

Broccolimedaljong, potatisgratiing

Kycklingsoppa med sting

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur med lu, limedressing

Pytt i panna, rodbetor

Rotfriktsnudlar med bonor

Fisk Balaton, potatis

Het kdttftirssoppa, mjukt br6d

16/3 -20t3

KoR Stroganoff, pasta

Gronsakssas, pasta

Torskpilett, ortkryddad filsas, potatis

Blodpudding, tiimt bacon, lingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgynsgrdt

Pasta med laxsis

Asiatisk kycklinggryta

Thaigryta, ris

23t3 -27/3
Kycklingkdttbullar, makaroner

Rotft illsgratting, falafel

Annas fi skgratting, potatis

Raggrnunk, lingonsylt

& Tisdas

g onsdag

&
g Torsdag
g
g Fredag

g

2 Vecka 7 l0l2 - 1412
MAndag Blodpudding, tdmat bacon, lingonsylt

Potatisbullar, tiimat bacon, lingonsylt

Tisdag Ungstekt fisk, remouladsis, potatis

Broccolipaj

Onsdag

Torsdag

Fredag

Onsdag Kdkets val

Kcikets val

To$dag Tunpannkaka, sylt

Stekt makrill, kall OrtsAs, potatis

KycHing Suprdme, ris

Kikiirtsgryta, vitldkskeso, ris

g

@

g
g

g
g
g

g
&
g

g
g
g
g
g
g

g
g

g

&
g
g
g
g

g
g Tisdag
g
& onsdag
g

Torsdag

@ Fredag

g

g

g
&
g
@
g
&

g
g
g

g

g
g

g
g
g

g
@

@
&

g
g
g
&
g
&

oWW$m 
risdag

s affads 6uffd, smiirgas ocfr
n{iit6/vatten

54ed r es ery ation fitr e1t. cinfrinq ar

T*ju dag serveras

Hemsida: www.hedemora.se/barn och utbi ldning/mat och m6lt ider

Fredag


