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Till Garpenbergsbladet
Nu kiinns det iintligen att sommareniir pi viig efter en l6ng vir.
Visst iir det miirkliga tider med viruset som finns och verkligen piverkat oss alla.
Vi har kunnat h6lla igang Bolidens verksamheti Garpenberghela vdren. Virt
fokus har varit att uppriitthilla siikerhet och produktion. Vi har si klart minga nya
rutiner ftir att minska risken ftir smittspridningen och ha en sEikerarbetsplats.
Viktigt rir det vi kallar "1,2 och 3" som iir att baravara pAjobbet niir vi tir friska,
tvdttahiinderna och hAlla avstflnd.Vi tar inte emot besdkare.N?irman ser vilka
effekter som viruset har orsakati Sverigeoch viirlden med bide sjukdom och
arbetsl<ishetsAkiinns det si klart bra att vi har kunnat fortsiitta vir verksamhetoch
att alla vira medarbetarehar fortsatt kunna aka till jobbet. Det betydermycket.
En annan positiv sak iir att vi tittar pfl hur vi kan frirbiittra vir verksamhet och
kanske 6ka produktionstakten. Ni har siikert sett att vi kommer att srika tillstand
ftir en lite hdgre produktionsnivi. Idag har vi tillstAnd atthytaoch anrika 3 Mton
malm per 6r. Det iir iiven vad vi planeraratt producerui hr. Vi har nyafrna
anliiggningar i Garpenbergoch vet av erfarenhet att niir vi optimerar och ftirbiittrar
si kan det gA att produceralite mer i befintliga anliiggningar.
Under maj har vi genomftirt samrid och tagit in fr6gor och synpunkterkopplat till
den tillstandsans6kansom vi kommer att liimna in till mark- och miljtidomstolen.
For att ha mdjlighet och att kururanyttja vir modernaanliiggning fullt ut srikervi
ett iindringstillstand pi 3,5 Mton malm per ar. I minga avseendenkommer det
inte att ge nigra synliga iindringar men det som kan tindras kommer vi att beskriva
i ansdkansom liimnas in till domstoleni hdst. Har ni frisor eller funderinsar om
detta kan sAhrir giirna av er.
Det irliga 6ppna mtitet som vi brukar bjuda in till pA v6ren har vi fbtt flytta framtt
i tiden men vi ser fram emot att fi biuda in till sfldanaliinere fram ntir vi kan ses
igen.
Med rinskanom en skdn sommar och ta hand om varandrai dessatider!
Hiilsningar
Jenny Gotthardsson
Omrideschef, B oliden Garpenberg
j erury.eotthardsson@boliden.
com
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Inledning
Rapportfrfln mitt kdksfonster
Se har i coronatiderfinns inte sfl mycket att gora och ta sig fdr (itminstonefbr mig som zir
ganskasAlat).
Ett av mina stora intresseni livet har alltid varit att titta pi fflglar och dennavAr har inte varit
nigot undantag.Eftersomjag matarmina flygandeveinneri en figelstuga samtnedanforden
med solrosfrdnsi kommer det ett antalfAglardit. Dennav6r harjag fAttbesdkav tvi nya artet
och det zirsteglitsoch stenknrick,dessaharjag aldrig setthiir tidigare.Gronfinkarnahar ocks6
Ett antal pilfinkar
kommit n.r pi vAlkantenoch de matareivenungarnanedanforfAgelstu-ean
jag
fol, neir
"yrhdttan"
notveickan
kallar
som
forser sig oiksfl med solrosfron,och naturligtvis
den landir i figelstuganyr blde fron och andrafflglar Lltur stugan.En stdrrehackspetthar
kommit underfund med att det zirjiittebra afi saftafast froet i tviirslfln till benentill stuganoch
sedansitta ddr och hackabort skaletsedanbrukar han hoppabakliingesned till markentbr att
tagit fastap6'
ta ett nytt fro och hoppaupp till tviirslflnigen. dettahar ocks&en av tal-goxarna
Den lilla sotablflmesenhiimtarbaraett fro och flyger sedantill iippeltrldetoch hackarrent
for
det f6r att sedanflyga in till sitt bo i en hoik p5 andrasidanden gamlaki'aftledningsgatan
talltitorna
eller
Entitorna
dttr.
ungar
att sedaniterkomma snabbtigen"de har tydligen ett antal
kommer ocksi for att heimtaett fro och sedanforsvinna ett tag for att AferkommanAglagflnger
i foljd. Herr och frudomherueliksom bofinksparetpassarocksi pi att folse sig med mat under
f1geistuganoch domherrarnahar inte heller syntstill undervintern men de iir viilkomnafastzin
dlir de hittar zitbart.
,Jetnu dr-vir. Skatornaoch kajornahiller -{zirnatill nedit vedhd'garna
fastitl det var i senastelaget,
Sonenfann en gammalholk och clensattehan upp i rippeltrZidet
De som eirde sistarnatgiistelfor
men vips si blev den upptagenav svartvitaflugsnapparen.
jag
av som mest4 rAdjufoch
nattbesok
dagenbrukar vala tr,fl ringduvor'.Under vintern hade
kommit och kollat om det funnits n6-9otlitbzutkvar efter
nu pa viren har ocksi grlivlin-qarna
diir
aila f?glar som varit underfflgeistuganunderdagen.En gin-qvar det 3 gleivlin-ear
nren
etler en
salrtidlgt men cletvar ndra lite grutTdAden storre inte var intresseradav s?illskap
Barbro
stundfick den mindre komrnai utkantenav frona.

Steglits

Stenkniick

Kiiraleisare
2O2O
d r 6 r e ts o m9 6 rt i l l h d v d e r n a
s o mp a n d e m i i r edt 5 h e l av d r l d e ns t a n n a d e
upp, drog efter andanoch isolerade70+arnafor att de inte skulledrabbasav en
influensasom skulledrabba virden sAatt den skullegi pi kndna.Ja hur lyckosamtdet
blev,Sterstiratt utvdrderandr ordningendr iterstSlld.Densom lever,f6r se.Luften
har i varjefall blivitbdttrei bide Kinaoch Indien.
jag i vinterkdngor
I hostasinvesterade
med inbyggdadubbar,vis av erfarenheten
jag
fr6n vinterninnan,d5
halkadei Hedemoraochgjordeillaett knd.Egentligen
var
det min systersom sammavinterhalkadeoch brot en arm som sa,att hon inte skulle
g Au t , u t a ns i n ad u b b a d ek d n g o rK
. a nh o n ,k a nv d l j a g t, d n k t e j a g .
G S r d s p l a n ei S
n k o m m a r b bo r u k a rv a r ae n k n o l i gi s i gh a l k b a n al i,k s o mv d g e nu t
till Herrgirden.Kdngorna
dr nu nerstdlldai kdllaren,
anviindaendasten ging,
prislappenkvar.Snclfallen
resulterade
aldrigi glansis.
Vinternuteblev.Detgodasom
det hademed sigvar att vedforridetinte hellerblevsAanstriingt.
V6rentvekadelSngeoch ndr vi i mittenav majvaknadetill ett vinterlandskap
i stdllet
gronaoch blommandetingar,trostadebondepraktikansMaj vit och
for gArdagens
k a l l ,f y l l e rb o n d e n sl a d o ra l l - ,
Det var ocksi i den vevansomjag forst upptiicktehur snabbtdagsljuset
okat.Enhastig
genom
titt
frjnstretinnanTv-nstdngdesav vid 2230 och.iags6gen dlgsom 6t p5 ett
lcivtrddvid bdverdammen.
Efteren stundspankulerade
den ivdgut med dammen.DA
d6k errmindrekopiaupp somtvekadelSngeinnanden foljdeefter.Vi antogatt vi just
bevittnatden dramatiska
bortstotningen
av fjolirskalven.
Upplevelsen
av att faktiskt
bo i vildmarkenfullbordades
nSgraminutersenareav att en vackerraivkom tassandei
motsattriktning.
Virvintern har varit ldmpligf6r vedhuggning
i storskala.Flerahogatrdd har f6llts,
kvistats,s6gatsi ldmpligaliingderf6r vedpannan
och kortshem.Ddrhar nu allt kluvits
och staplatsi prydligaraderutanforvedskjulet.
Enk6llatill vdlbehag.
Medanmin 80-6ring6stadkommitdettaharjag startatodlingav spritdrteroch det
aldrigsinandekrigetmot kirskSlen.
Desperationen
5r n6ra,frjr tankarnabdrjar96 mot
Round-up-behandling,
och dA5r det illa,for ingagifteranvfrnds
annarsp6 girden.
Bdddenf6r gurk-och squashodling
dr ocksi klar,vdntarbarap6 att jdrnndtternaska
passera.Fastiblandinfinnersigtankendennakonstigav5r med karantdnoch strikta
reglerfor allacjver70 6r - kommervi att civerleva
coronan?
Det f5r varahur det vill med dettal LivetmAstelevassi liingeman har det. Avendet
for flera 5r sedanringbarkade
surkcirsbdrstrddet,
blommaritoppen,fast minga grenar
h a rt o r k a t .F i g e l h o l k a r nf a
r rb e b o d d ao c hs n a r th o p p a rs m 6d u n b o l l aur t . V a c k e r t
vddermed ljummavindarger ossmojlighetatt triiffasutomhusi sm6grupper.Vi kan
sesoga mot oga med barnoch barnbarnochgodavainner.
De storaevenemangen
f6r
vaintatill niista6r. skommarboi slutetav maj 20za/BirgittaBloom
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Samernai Garpenbergdel 2: Sockenlapparnaoch derasanor
Sdpmi och det samiskafolket forknippas ofta med norra Fennoskandinavienoch Kolahalvon, men
det minga inte kiinner till iir att samerimitnga sekelbott lingt soderom detta vidstriickta omr6de.
Under L7A}-l'aletlevde samer sriderom Miilaren, men dven hiir i Garpenberg.Ltinge ansigs dessa
'samer
sydliga samerinte vara'6kta
och besloevsndrmastsom tillfiilliga giister.De var helt enkelt
inte intressantaftir forskarna, och hamnadeddrmedi skynundan.PiL 1970-taletborjadederas
historia att avtackasoch sedandesshar mycket skett. I dag vet vi att det fanns en samiskbefolkning
i Mellanskandinavienredan under forhistorisk tid.

Fiirsta skriftliga speren
En av de viktigaste kZillornatill samernashistoria i Bergslagendr kyrkoarkiven och dessldngder
<jverftidda, vigda och doda. Jaghar inte haft miijlighet att g<iraen fullstiindig genomging av
Garpenbergsky'rkobcicker,men jaghar hittat uppgifter frfln iren 1701-82.De flesta dokumenterade
hiindelservar mellan november och april, vilket grir att man kan misstdnkaatt Garpenberg
huvudsakligen anvdndessol11vinterbete ftir samernasrenhjordar.
Det iildsta skriftliga beliigget somjag har funnit zirdodbokenfor november I 701. D2irhittar vi den
samiskepatriarken Hindrik Sjulssonoch hans dotter Sigrid. Hindrik var anfadertill ett stofi antal
samiskasliikten och bedrev renskotseli ndstanhela Dalama, men Sveni kringliggande landskap.
Dottern Sigdd foddes 1697 i Husby, ddr det ftir rivrigt finns en senmedeltidatakkrona av renhom i
kyrkan, och avled I70I i Garpenberg.
Niista uppgift dr frlnmars 1722da Vernik Erssonsoch ElsasdotterBrita avled i mdssling.Hon
hade tidigare blivit dopt i Falun, eventuellt i sambandmed en marknadsdageller florsiiljningsresa.
Vad Venriks hustru Elsa hette i eftemamn dr fortfarandeokdnt, men hon avled 1736.De hade en
son.Iakobfodd 1719i Osterfirnebooch avliden 1723iRiittvik. SonenPer ftiddes 1735i Sdtersstad
och avled 1737i Folkdma.
lnte sdllan var uppgifterna i kyrkobrickernaom samerbristf;illiga eller anonymiserade.lmars 1729
begravdeseff samiskt barrr i Garpenberg,utan attnhgot nafirn uppgivits. Imaj 1743 ftiddes Per
Turessonsoch Sigrid Andersdottersdotter Magdalena.Aret ddrph,i januari, gifter sig brodern Sjul
Turessonmed Margareta Jonsdotteri Garpenberg.Sjul var fodd i Hedesundaoch Margarcta i
Rengsjo, och hennesbror Jakob och mostersman Henrik Nilsson deltog vid brollopet.
SamernaClement Olssons och Brita Jansdottersson Johan fodd 174I i Hamringe avled i augusti
I'744 i Garpenberg.De hadekopplingartill Floda i Viisterdalama.I apnl I782 avled J<insJonssons
'av
'i
dotter Anna
hAll och stygn med br<istsjuka Garpenberg.Hon var fodd i januari samma6r.

Fiirdrivningar
Under mer dn ett sekel fijrsokte svenskamyndigheter systematisktatt fordriva alla sameri soder
nonr:t. Kungliga forordningar och plakat stadgadeatt samernainte skulle fA finnas i srider,men
beslutenprdgladesav okunskap och forestiillningenatt samemainte horde hemmahdr utan hade
vandrat sciderutfor att tigga.
Med hjiiip av det samtida kiillmaterialet kan man pivisa att samemai sodervar nomadersom
bedrevrenskotsel,jakt, fiske och handel.Tiggeri forekom ocks6,men det var ofta iildre eller
lrtblottadesamersom tog till dettamedelfor att klara forsorjningen.
I ett plakat fritn 161I fiamgflr det att de samersom itervdnde till soderefter attha blivit depofierade
skulle foras "till ndsta slott till att dar nbeta uti jdm". Nzir de uppvisat biittring skulle de 'tillbaka '
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till lappmarken.Att en del av samernai mellersta Sverigevar fodda i norra Sverigerider det inga
tvivel om, men den samiskandrvaron i mellersta Sverigeiir betydligt iildre iin si och det fanns
mflnga olika samiska grupper med delvis olika bakgrund.Man utgick frfln att samernai sridervar
"kringstrovande" och hade forirrat sig lingt stiderut,vilket inte stiimmer. Samemavar vdl fortrogna
med omridet och hade komplexa nomadiseringsmonstersom baseradespi irstid och
niiringsutovande.
Det samernai Mellansverige och sodraNorrland utsattesfor kallas etnisk rensning.Genom att
fordriva sameffiaoch koncentreradem till nona Sverigekunde man f[ okad kontroll over den
samiskaminoriteten. En ny forordning om fordrivning av samernai Mellansverigeoch sodra
Norrland publicerades 1723,under den nyinsattakung Fredrik I:s styre. Om inte kyrkoherden kunde
bevisa att samernabesokt gudstjiinstenskulle de stittaspfl straffarbeteftir "attlirta leda sig till Guds
kunskap". Samma 5r organiseradesdven Lappmarkensecklesiastikverkfor att utrota den samiska
religionen och beslagta alla samiskatrummor. Den kristna missionenintensifierades,och skulle
genomdrivastill varje pris.
Ph I72}-talet genomfordesflera deporteringarav samer och 1729planerademan for att deportera
alla sameri Kopparbergs ldn. Bide samernai Dalarna- och allmogen - organiseradesig for att
stoppadetta genom att forfatta s.k. suppliker eller birneskriftertill Fredrik L Samernavar vdl
fbrankradei hela Dalama, och hade goda kontakler med majoritetssamhiillet.De hade anviindning
av varandrasexpertis och bedrev handel, vilket skapatett symbiosartatfiirhillande. I
Dalabergslagen
var t.ex. hiistslakttabubelagtbland allmogen.Eftersomsamernainte tillhorde
safirmaetniska grupp behovde de inte folja sammasocialaregler. Dtirf6r kunde de ombesorja
hiistslakten,utan att for den skull stigmatiseras.Samemavar dven duktiga hantverkareoch
tillverkade praktiska rotkorgar och fiskeredskappi bestiillning. De var iiven experterpi
rovdjursjakt, si det var inte konstigt att allmogen ville ha kvar samernaoch skrev suppliker till
kungen.
I juli 1730 skickade ett antal sameri Dalarna in sin andrasupplik dtir de viidjade om att ffi stanna,
sannolikt i ett desperatsista forsok. De skriver att vi tir "uti Dalarna kliickta och borna, drirestvflra
ftrfiider jiimvtil over 100de fxhavahaft sitt tilhAll, och siledes s5 viil uti det rdtta lapska spriket,
som uti deras sederofrrfarna, skola vi nu efter forbemiilta publikation osstill l-appmarkenbegiva,
sfl miste vi nodviindigl s6 val till vir andliga, som timliga viilfiird lida skeppsbrott".Samernai bl.a.
Dalarna och Giistrikland talade ett eget samiskt sprflk, som skiljde sig frin andrasamiskasprdk.

Sockenlapparna
De svenskamyndigheterna stotte pi patrull. Allmogen protesterademot fi)rdrivningarna,
deporteringarnavisade sig vara svflra att organiseraoch samernaframforde att de har hemortsriitt i
soder.Man bestiimmer sig for att backa och utforma en ny samepolitik.
Samernasom sommaren 1730 skrivit suppliker till Fredrik I tillhorde en stor sl?iktsom bl.a. vistades
i Garpenbery 1701.I november 1730 fbr de beskedetatt de, liksom derasrenar, fflr stannai
socknamanorr om Falun pfl de villkor att de utrdttar arbetenoch slojder flt allmogen. Dessutomfbr
de inte tigna sig 6t fAgeljakt eller annanolovlig jakt. Niiringarna begrtinsassiiedes, men de f&r
stannaom de foljer viilkoren.
Vid dennatid gick man i tankar pe att utnyftja samernasom arbetskraft,genom att institutionalisera
samernashantverksidkandeoch tjdnsteutovande.En slailiknande institution inrdttadessom kallas
sockenlappsinstitutionen,ddr hZistslaktenvar central.Dennainnebar att samernamer eller mindre
tvingadesatt ta anstdllning somsockenlappi olika socknarfor att utfora olika tjtinser, och att de i
oraktiken underkastadesmaioritetsbefolkninsen.
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Bofastgiirandet
Mot slutet av 1700-taletsker stora fordndringar ftjr Mellansverigesoch inte minst Dalarnassamer.
FrEn att tala om en fullstiindig deportationrivergick man tlll att tala om assimilation. 1787anordnar
Kungliga Patriotiska Siillskapet en skrivtdvling om sockenlapparnas
och de sydliga samernas
framtid. I tiivlingsbidragen beskrevssamenrassedersom misshagligaoch deraslivsstil som osedligt
och belastandeftir samh?illet.Ett av ftirslaeensom fordes fram i tdvlinsen var att samernaskulle bli
bofastaoch assimilerade.
Kapten Olof Bjorling i Stora Skedvi skrev att samemaborde skrivas i en sockendiir de blir
anvisadetill ett omride pi sockenallmdnningenoch att de skulle undervisasi kristendom.Vid
precis som den
ungefiir samma tid bot'ade Dalarnassameratt skrivas in i husforh<irsldngdema
ovriga befolkningen. Sockenbornatimrade upp smi stugor 8t dem som placeradeslite utanftir
allmogens byar. 1788 utkom en ny kunglig fiirordning som innebaratt socknarkunde stdngaute alla
samer som senastbetalat skatt i en annansocken,om de misstdnkteatt de kunde bli i behov av
pengar frin fattigkassan.Nomadiserandesamer,ofta hela familjer, riskeradeatt bli arresterade.

Garpenbergs sockenlapp
Liksom sAm6nga andrasocknar i Dalabergslagenhade iiven Garpenberganstiillt en sockenlapp.
Hans namn var Clement Olsson och var fodd 177I iHalsingland, och det dr osannolikt att det fanns
nflgon foregingare. Vi vet inte ndr han slog ned sina bopilar i Garpenberg,ffien det iir troligt att det
var pi 1780-eller 90-taletdi bofasthetskraven
kom. Det drojdefram tills 1816,efter Clementsdod,
innan familjen skrevs in i husforhrirsliingderna.Trots att samemaofficiellt blev bofasta och
mantalsskrivnalevde de mycket rcirliga liv minga decennierframover.
Clement Olsson gifte sig 1796 med Anna Andersdotterfodd l77I i Rengsjri.Jaghar enbartfunnit
uppgifter om att de fick ett bam, dottern Brita Stina fodd 1800i Kolarbo. Clement avled i mitten av
december1805 i Hedemora,mitt i den iskallavintern genom'ihjiilfrysning'som det stari dridboken.
Hans familj hade kontakter med andrasamiskahushill i Mellansverige,vilket liimnat spflr i
ftidelseb<ickernandr de varit dopvittnen (faddrar) fiir varandrasbarn. T.ex. syns de 1809 i Stora
Tuna, 1819i Stora Skedv|7826 i Ovansjrisamt 1831i Ovaniker. Man hadeiiven kontaktermed
samernai Hedemora.
Dottem Brita Stina ftidde 1833 sonenAnders Patrik utanfiir riktenskapet.Under dennatid var det
mycket vanligt att ogifta samiskakvinnor fodde barn utanfiir ?iktenskapet
och vem fadern var dr
okdnt, sonendor knappt ett ar gammal i Skitj2irn.Det blev ocks6hennesendabarn.
I mantals- och husftirhorsliingdernauppgesflera bostadsorterfor familjen. Genom iren bodde de i
Smedmatsbo(1814-15,21-31), Kolarbo (1316-20)samti Skitjiirn (1832-72).Familjen levdetorftigt
och beskrevsi mantalsliingden 1814 som fattiga. Ytterligare information om samenrai Garpenberg
kan vi finna i Tabellverkets alkiv, som var en fiiregingare till Statistiskacentralbyrfln.Enligt
statistik frin 1805 fanns i Garpenbergen man och en kvinna utan renar och hela 6 kvinnor som
sadesvara 'kringstrykande'. 1810 och 1815 fanns en kvinna utan renar och 7 kvinnor som uppgavs
vara kringstrykande. 1820 fanns endasten samekrrinna,utan renar,och ddrefter finns inga fler
uppgifter.
Bofasthetsklavenvid 1700-taletsslut fick tbrcidandekonsekvenserftir de sydliga samernaoch
sockenlappama.Fattigdomen blev allt mer utbredd och minga dog i smittsarnmasjukdomar eller i
barnsdng.Barnafiidandet nAddealarmerandeliga nivter. Betalningenfiir samernastjdnstervar
sdllan tillrtickligt och den ftirdjupade fattigdomen var forodande.De blev allt mer underldgsna
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majoritetsbefolkningende var sattaatt betjiina och mojligheterna att bedriva rensktitselforsiimrades.
Pi detta vis dog minga familjer, och hela sldkter,ut. Garpenbergrir inget undantag.
Sockenlappshustrun
Anna avled 1841i Skitjiim och liimnadeefter sig sin dotterBrita Stina. Ig72
flytar dottern in pi fattighuset Fridhem ddr hon gir in i den sista vilan 1875.Efter detta finns inte
nhgrasamerbosatta i Garpenberg,men det skulle droja minga decennierinnan den samiska
ndrvaron i socknenupphorde,vilket Maria JohanssonLee skrev om i fiiregiende nummer av
Garpenbergsbladet.

Assimilation
Under 1800-taletluckrades de etniskagrdnsemaupp. Blandriktenskapblev allt vanligare och nya
eftemamn dok upp s6somTidblad, Ror, Htigg och Frimodig. De ingifta var mdn, ofta avskedade
soldatereller funktionsvarierade,som assimileradesin i den samiskabefolkningen och som resel
tog ansftillning som sockenlappar.
Sockenlappsinstitutioneninnebar,ironiskt nog, att de sydliga samemakunde behfllla och utveckla
sin kultur och etnicitet ndr myndigheternabegrlinsadederasmojligheter att leva traditionellt.
lnstitutionen dog med industrialiseringen,och de sydliga samernamed den. Industrialiseringen
innebar att behovet av salnemashantverk och tjzinsterupphordeoch man kan lite skiimtsamt siiga
att sockenlappenersattesav Gustafskorv,fbt tabut kring hiistslakt och -kott forsvann.Ndr samemas
nisch som sockenlapparinte gick att forsorjasig pfl tog man "vanligajobb", och diirmedvar
assimileringenett faktum.
Idag iir de sydliga samernassprik och kultur helt utdod, och den samiskaidentitetenfordes inte
vidare till iittlingarna. Det samiskaursprungethar i minga familjer varit skambelagtoch dni dag
finns det tittlingar som inte fatt veta nigot om derassamiskaursprung.Andra rittlingar fick beriittat
ftr sig om sitt ursprung, men de var redanassimilerade.
Den hdr delen av v6r historia har helt uteldmnatsur den nationella historieskrivningenoch tir
fortfarande okiind for de flesta. Samtidigt har den satt djupa spflr, d6 samernahar varit med och
format v6rt samhiille och derashistoria dr tdtt sammanfldtatmed allmogens.Min fiirhoppning iir att
dessatvi artiklar har gett er lite mer insikt i v6r lokala samiskahistoria.
Eskil Olsson, Gagnef

Bildtext1: Sameri Garpenbergs
dodbok
1701,det Sldstaskriftliga
beldggetjag
funnitfor sameri socknen.

Bildtext2: Pd slutetav 1700-talet
borjarDalarnassameratt skrivas
in i husforhorsldngderna.
Hdrdr
Garpenbergs
samer1811-20.

MilitZirberdttels er frAn Garpenb erg
En sommadag1982 sa Majoren SassaLarsson vid Dalregmentet till -ig att jag skuile folja med
honom till Gatpenbetg. Jag var en ung officersaspirant vid regementet, si: det var bara au folia
med majoren. Vi ikte i majorens Volvo kombibil mot Hedemora. Vid sjon Viggen, si pekade han
snett over sjon och kornmenterade gfuden, med det stora hus, som ligger vackert hogt over sjon.
Han tyckte att det vzt ettperfekt hus, med en perfekt placering.
Firden fottsatte och vi svdngde av mot Galpenberg. Volvon k#npade uppfor Olshyttebacken
och firden fortsatte till herrgirden, dlr vi stannade fuamfor det stora huset. Jaghade uniform
modell59, med minatte furirssteck pi gradbeteckningen pi filtskjortan.Kzngomavat
oklanderligt putsade. Jag fol1de efter majoren in i hengfuden och vi grck upp ivhntngana. Jag
tyckte att det liknade kanslihusets ftapphus pi Dalregementet. Vi grck in i fina salonget, som
Iiknade officetsmissen pi regementet. Ddr i ett rum ldngst in, vid ett stort tungt bord med gamla
stolar, satt det tre ildte henar. Jag forstod forst efterit vilka de var. Den efla .raxprofessor
Andets Staaf vid Skogshogskolan, tiJlika kretshemvirnschef i Sodra DaIama med kaptens grad. I
salongen fanns ocksi jagrnd,stateBengt Brynte som hade befattningen stillforeftidande
kretshemvdmschef. Den tredje var Erik $Trangelod som ocksi hade en chefsbefattning inom
hemvirnet i so&a Dalatna.
I(affebordet vat dukat need en fin kaffeservis och kakfatet var vzilfyllt. Jag kinde mig som en
udda figel i sdllskapet. Jagvat den enda i uniform. Jagbat s&hdr i efterhand forstitt, vafior
maioren tog med mig. Tanken var nog att jag, med rcitterna i scidra Dafarna skulle engagera mig i
hemvdmets utveckling, vilket ocksi blev besannat. De tre dldre hertarna konverserade artigt med
mig och )agberattade att jaginom kort skulle phbotla officershogskolan i Umei, for att bli
ytkesofficet. Motet avslutades och vi ikte tillbaka till regementet i Falun. Jagfor till Umei och
officersutbildning. Majoren fot till Pakistan och Kashmir som FN-obserwatcir.
Hosten 1,984var officershogskolan $enomfcitd och hemvdrnet i scidra dalarnabehovde utbildas.
Vi var tre nyutndmnda fannkar frin Dalregementet som fick uppdraget attplanera och
genomfora en helgovningi Smed-Matsbo, av Bengt Brynte kallat "Hemvimets Rommehed". Vi
ikte runt berget och satte upp nign hemtillverkade skyltar med texten, hemvl.met civar, vi skjuter
skalpt, hill er undan. Vi hade bestdmt oss att skjuta skarpt pi ett filg med berget bakom som
kulfing. Vid en araflanstation ldtde vi ut truppluftvlm, dvs. hur man med finkalibriga vapen
belrimpat flygfarkostet. Id6n v^t att om mafl nktar mhngavapefl mot en flygfarkost och oppnar
eld gemensamt, si blir effekten ungefiJr som en hagelsvdrm och man kan fheffekt mot
helikoptrar och lingsamtgaende flyg.J^g fick uppgiften att bra hemvirnsmdnnen an uppretta err
postering.
I instruktionsboken om postering, si stod det an iarmminor med fordel kan anvindas.
Jag hade
bestiillt larmmtna 1 B for min utbildning i postering.
Jaghade hittat den rdtta utbildningsplatsen.
Pi en elstolpe au tra, si fiste vi larmminan. Nrir jaghade kommit hah'vdgs i min utbildning, si
uppenbarar sig Ovetsten av fotsta graden Fredrik Gyllenram. Han var chef for Dalregmentet och
forsvarsomtidesbefilhavare for forsvarsomride 53, dvs. Dalama,.Nu blev jag en aning nervos.
Jaghade iu utndmnts till officer av civersten, nlgrzminader tidigare. Det gdllde ju att ge ett bra
intryck. Plotsligt si utioses larmminan pA elstolpen med en knall och sen ett ftdsande lj.rssken.
Minans konstrr:ktion var si, att di den utlcistes,for en knallsats upp i luften och detonerade.

I{vat pi stolpen , sprakade ett starkt sken, som lyser upp omgivningen. I{nallsatsen for upp i
luften ocb, taffade elttiden i stoipens topp och studsade sedan ner pi marken. Nedanfor var det
torrt gris. Nu blev min ovning, iven ovning i brandbekdmpning. Alla deltog, iven civersten, som
tog av sig sin vapenrock och anvdnde den for brandbekdmpning. Nu var finrik Forslund, .iktigt
newcis. Hur skulle oversten te geta pi detta? Branden var under konftoll, men ddr stod min
hogste chef, med en sotig brandskadad vapenrock. O-retsten kommenterade attman miste
beakta, brandrisken vid ovningsplanedng.
Vid denna tid si hade hemvlrnsminnen en blandad bevipning. Hemvdrtet hade utnrstats med
gevar m/96 (A{ausergevdr,med modellir 1,896),di hemvirnet bildades 29 maj 1940. Under 80talet, si pibofades en ombevipoiog till automatharbin 4 (AK4). Nigra hemvdrnsmtinvar
utrustade med gevir m/96 och nAgrahade fitt AI(4. En ilclre hemvitnsman med gevir, skulle
skjuta pi skjutstationen. Vi hade bedomt att berget, var ett tillrdckligt kulfing for skiutstationen,
men den gamle hemvi.rnsmarrtrerL,vars skicklighet med vapflet, hade en del att cinska,lyckades
skjuta over berget och kulan for ivig nigra kilometer. Till AI(4 si finns det ett s.k.
"insticksvapen". Det fungerar si att man byter ut mekanismen, mot en ovningsvapenmekanism
och i vapenpipan si stoppar man in en mindre pipa och di kan man skjuta med automatkarbinen
med smiLpatroner, s.k.22-Iong. fuskomridet blir nistan ingenting och ammunitionen rir mycket
billigare. De hemvdmsmln som hade filtt AK-4, ficklfua sig insticksvapnet och skjuta med22longammunition.
Vi finrikar hade fitt ut en Ford Transitbuss for denna ovning fiin regemeritet. Pa vdg tiilbaka
ftin ovningen sondagen 9 september 1984, si fi.ck vi bensinstopp mellan Trollbo och Pingbo. Vi
gick till n:irmaste hus for att be om hjnip. I{nackadeph och en pojke i uniform oppnar dorren.
Det visade sig att pojhen skulle ta sig till regementet och att hanvat soldat pi fintik Mathias
Pehrsson pluton. Han skjutsade oss till bensinmacken i Stora Skedvi med en linad dunk. Si fick
vi igang Ttansitbussen och pojken fick ika med oss till regementet.
15 ir senate, 1,999si vat vi tre stycken ftin Sodra Dalarrras hemvim, som letade efter ldmplig
stabsplats. Vi kom till Hisslen och tittade pi det hus som flygvapnet hade haft som
sambandscenftal pi berget. Id6n var attvhra rzdiostationer skulle kunna ni ut over sodra Dalarna
pi ett blttre sitt med en hog sindarplats. Iiretsstaben hade di sin stabsplatsi en bunker djupt
nere i Stadsberget i Hedemota. Av den id6n blev intet. Huset revs.

B<irieForslund

Siverttsloomfortsiitter berdttafrin sin karrieiri SvenskaFlygvapnetJ35Drakentill Paris
Flygvapnet
skdnktei slutetav sjuttiotaletjaktflygplan
i
av typenDrakentill fleraflygmuseer
Europa.Jaghar tidigareberdttatom hur vi flogtill Englandmed ett Drakenplan.Nu skadet
handlaom en motsvarande
flygningtill Paris.Detvar tenkt att en Drakeskullelandap6 Le
Bourget.Flygplatsen,
mitt underden 6rligaflygmdssan,
d6 helaviirldensflygfolkvar samlade
diir. Enerfarendrakenpilotur Flygstaben
skulleflygaDraken,ochjag hadefitt uppdragetatt
med en civiltutrustadSK60ledaden till landning.
Somalltidmiste utlandsflygningar
med
planerasnoggrant,eftersomsSdanaplansaknarnavigationsmojligheter
krigsflygplan
i civilt
luftrum.Radionvar ett annankrux.Endastforprogrammerade
frekvenser
kundeanvdndas.
Man anvdndei t!6nstenbaraett fetalfrekvenser,
och en s6nhiir resakrdvdemingdubbelt
flera.Det fungeradesi att man hadeett hSlkortmed uppgifterom radiofrekvenserna.
Jag
vill minnasatt det rymdestjugofyrafrekvenserp6 ett kort.Nu fickvi studeraluftrummetp6
vdgtill Paris,och borraegnah6lkortfor att tdckain allatdnkbarasituationer.
Det blevfem
e l l e rs e xh 6 l k o r t o, c h p i l o t e ns k u l l ek u n n ab y t ak o r t i r a d i o nu n d e r f l y g n i n g
N.u f a n n sj u a l l t i d
riskenatt vi skullebli hdnvisade
till nSgonfrekvenssom vi inte hadei allafall.Vi kor"n
cjverens
om att om vi skulletapparadiokontakten
med varandra,s5 skullejag ledaner roten mot
bananndr vi fitt klartatt landa. Det skulleinneb:iraatt Drakenkundelanda.
Dagenfciravfdrdkom,och vi startadescideruti fint vdder.Vi rnellanlandade
pd ett par NATO
baserpAvdgenfor att tanka.Allt gicksornsmort,ochvddretvar fint helavdgen.56 kom vi d5
in i Parisluftrum,och ddr hdndedet si klart.Vi skullekontaktaParisinflygningskontroll
p5
en frekvenssom Drakeninte hade.NAjadet varju lugntfdr det hadevi reservplan
for. Jag
fortsattenu in mot Le Bourgetutan kontaktmed Draken.
Det var enornntmyckettrafikoch vi fickflygaen del omvaigar
in nrotfdltet.Nu kom
flygledarenrneden forfrigan.Kundevi mojligengoraen l5gforbiflygning
vid hedersldktaren
i n n a nl a n d n i n g? H e d e r s l d k t a r e
1n
6 9v i d e n a v s t i i n g b
d a n as o m1 6 9v i n k e l r d tm
t o t d e nb a n a
som vi skullelandap5. Man villeju varatill lagss6,visstkundevi det svaradejag.
Jagsattekursmot hedersldktaren
och gickner pi ca femtiometershojd.Entitt i
jag
backspegeln
och
sig vad som hdll pi att hinda. Drakenhadesaktatin, och 169nu l6ngt
efter med landningsstdllet
utfdllt.Hantdnktelandapd den avsttingda
banan.Det var inget
jag kundegora6t det, och han gjordeju barasomvi kommitoverensom. Jagorienterade
flygledarenom l6get,och hantog det med upphojtlugn.Hankundeju inte hellergoranit 5t
saken.SADrakenlandadeoch allt gickbratrots att det stod en delfordonoch annatpi
banan.
Efterca en kvartlandadejag ocks6fast pi rdtt bana.Jagkonstaterade
att Drakenhade
bogserats
till n5n sortstriumfbigeoch pilotenbehandlades
som en iiktaVlp. En hel del
champagnehadehanf6tt i sig,det mdrktestydligt.Slutetgott alltinggott, heterdet.
D a g e nd a i r p iG u i d a d evsi a v v 6 r a t t a c h ei m u s e e d
t d r D r a k e n p l a nsekt u l l es t A .H a nh a d ev a r i t
med pA hedersliiktaren
di vi landade,och beriittadeatt speakernhadei dramatiska
ordalag

I
\

refererathur Drakennu skullelandafor att aldrigmerastarta.De dldreFlyggeneralerna
hadetorkat tirar och visatsinakiinslors5 somvi inte gcirhdr hemrna.
En av de hdr gamlageneralerna
var med ossp5 museetsedan.Hanpekadepd ett gammalt
flygplanbyggtav traioch bambusom Bleriothadeflugitpi tio talet." Det diir harjag flugit"
meddeladehan stolt.Flygplanet
hadevissalikhetermed en tdltsdng..

Gorpenbe?gsskolo

skq ditt bornborjo skoloni hcjsteller funderorni pdott bytoskolo.
Vcilkomno
till en trivsqmochmycketbro byskolomedbehorigolcirore.Skolqndr
en F-6 skolqmedplofsfor co 6Q elever.
Vid fr69or kontoktqrektor ComilloAlddn.
Vqrmt vcilkomno
till ett nytt lcisdrpdGarpenbergs
skolal
Trevlig sommor
onskor
fdrcildrogruppen

Sd blev det dAvdr igeni Fensj6.
Vi flyttade tillbakatill stan den tredje oktober20L9och tyckteatt vintern blir 16ngmen efter en
tdgresatill Lundoch nigra dagarsbussresafr6n Lund till Hamburgislutet p6 oktoberhadeju
pldtsligten mdnadg6tt. Oet tar ju en stundatt kommai ordning i stanocksdmed allt som man har
sldpatmed sigtill stugan.Det skaju p6 platsigen.Symaskino tyg o garneroch datoreroch allskdns
verksamhetsom fraktasmellande olika bostillena.Ochsaft o sylt o gurkasom tillverkatsunder
Man tyckeratt man
sommaren.Avenom en delblir kvartillndsta6rsi blirdetdndi m6ngakassar.
jag
som
tog fram ifebruarioch
har dubbeltav allt men det dr inte riktigts5.Forresten
symaskinen
ochjag hadestfrlltundanden och
skullesy pd en folkdrekttill ett barnbarnvillebarasy bakldnges
fdrtrdngt att den kr6ngladeoch ddrmedvar det fdrdigsytti Fensjoi h6stas.Ficknu hjdlpmed den i
Hallstahammarf6r m6ngapengarmen nu gir den bra si nu harjag sytt en hel del underv6ren.
V6ren 2020 blev inte riktigt som vanligt.Det dr ju likafcirossalla.Vi har 8kt halwdgso trdffat
dottern frSn Stockholmp6 litet olikastdllen.Men trdffatsute 5nd6.Mindre utflykteri ndromridena
har det ju varit ldgefor.
En konstigvinter har det ju ocksi varit. Forstbarmarkoch sen litet vir dd och dA som kom av sig
flera ginger. Och sd kom det snd n6gragiingeroch minga klagadeoch barafciratt vara positivs6
sdgerjag att det blir ingetvarmt och ingenv6r forrdndet kommit litet snd o blandatvdder.56 dr det
ju faktisktoch ingetvdxerom det dr for torrt. Sden del regn beh6vsju.
Allergisdsongen
blevju ocksdl6ngmed olikavdderlekar.Tallkvistari vatten96r jag i ordningoch
drickeroch tror att det hjdlper.F6rra6ret gjordejag det ocksi och om det var det som hjdlpteeller
hur det nu var sd blevdet inte s6 illa.
Undervinternhar vi varit till Fensjoen gdngi m6nadenochvattnatpelargoner
och fuchsiorsomvi
civervintrarinne i husetmed n6gravarmgrader.Innandet blevdistansering
passadevi pAatt 6ka in i
Avestao spelalitet kort med kompisarddr. Eftersomingensnd kommit i vinter har vi kunnatkora bil
inda fram till huset.Vi har tagit med vattenvarjegdngifalldet skullebli sno ndsta96ng.56 det fanns
vatten att starta med innanvi fick gAngpi sommarvattnet.
Onsdagenfdre KristiHimmelfdrdsdag
f6rra veckanvar det ldgeatt borjaflytta hit. Vi fick ig6ng
vattnet pd en ging. Enav osskldttrarner i pumphusetoch sdtterpd en mutter och drar 6t och
6ppnarkranaroch s6 dr det klart.Det dr jag somgor det numeraeftersomS kommerner men inte
opp. Nu kom grannenprecisdd jag satt nere pi botten i gropensi han erbjodsigatt byta platsmed
mig och sd fick det bli.
Sdmregickdet i ndstakopplingtill ndstahusfdr ddr ldcktedet och d6 kom grannenoch drog 6t det
ddr lilla extra och vips ldcktedet inte mer. Klartmed vattnet.
Blommornasom stdtt inneundervinternbarsut p6 altanensom mellanlandning.
Ndstaveckaf6r de komma ut.
Mycketgrenaro kottar har bl6stner i vinter,L0-12kdrroratt kcirabort och sdvar det klart. Sdvar
det taket pd pergolan.Ut med bordet ur vinterfcirvaringen.
Jagkldttraroch Sverkero Hansst6r pA
golvet med kvastaroch snart dr taket pii. Det dr litet att pysslamed innanman fir allt i ordning.
Forstanatten sov vi s6 gott hdr f<irdet dr skillnadpd temperaturhir och i stan.Det dr f<jrvarmt i
stan. Ingafdglar har vi sett hdr dn.Dehar sdkertsett ossmen inte v6gatsigfram dn. Vi h6r dem och
det ir underbartmed kvittret o singen frin allaolika h6ll. Rodhakeno notvdckanbrukarkomma o
dta fr6n och brodsmulorsomvi ldggerut. De kansketdnkeratt nu 5r hon hir igenmed sinaglutenfria
smulorsom vi iiter dd de andradr slut.Rddhakens
ungarvar sAordddaforrairet och sprangut och in
undertrappandfrrvi 96r.
Vi skulleAkao kopajord p6 fredagenoch di erbjodgrannenatt ta hem jord 6t osssamtidigtsom 6t
dem sjdlva.Bra, for det kom dndafram till trappan.
Pd miindagengjordevi en utflykttill GranngSrden
och kdpteen del blommorsom vi planterade.Det
fanns inte allt vi skulleha sd det bleven tur till Horndalocks6och ddr var nog kvalitetenlitet b6ttre
eftersomde driverupp plantornasjdlva.Braattveta tillndstaArforviskavarahdrd6 ocksdharvi
tdnkt' Endel undrarjuom vi har tfrnktp6 hur ldngevi orkarh6llapAoch 6kaochvarahdr.Det
behdverde inte bry sigom for vi tar ett ir i taget. Det dr bdstsi.

Grisarnasom var i tomtgrdnsenoch bdkadefdrra6ret har intevaritddr iin men en bit lSngreupp i
skogen.
Ddremothar grdvlingargjort smd gropar p6 tomten. Ingamosshar vi haft inne heller.
Grdslokendr fyrtio centimeterhog och sd fin. Det doftar av gullvivor,hdggo konvaljeroch den hir
nya skiragronskanfick vi 6ter upplevaen vdr. 56 hirligt.
Ochvi hor barnrdsterfr6nbyn och det b6dargottatt ungafamiljervillbo iFensj6.Det blir litet
blandatd5 med fornyelse.
Sverkersidde frcjni s6l6danlagominnandet fina regnetkom hdromdagen.
Varje 6r blir vi lika f6rvdnadehur fort det 96r att kommai ordningmed sommarboendet.
Oj vad fint, nu kom grannenmed en frusenfisk som skadtasdAvi kommertillbakafr6n Vdsteriisdit
vi Skernigra dagarnu.
Nu finns det rabarberhos godaveinneri Hedemorasd nu skadet bli ny saft.
p5 6kernsom
Jaghar ocksSplockathdggblommor
som skabli saftoch Sverkerhar plockatmaskrosor
skabli sirap.(Hdxbrygder
?)
Vi hinnertill VdsterSsom vi blir sjukas6 vi behdverinte belastasjukvdrdenhdr i ldnet.56 vi behover
inte ha d6ligt samvetefor att vi dr hdr.
Betrdffandehandlingsi skullevi f6 bestdllai Skogsbooch hdmtavarornaonsdageller torsdag.Nu ser
vi att Hemkopi Hedemorahar dndratsigsAman kan ndthandla
och hdmtapAkaj.Det blir bra.lcaju
jag
pensiondrer
handlareni Hedemoraville inte ha
i butikenom
forstodrdtt s6 d6 kan hanvara
utan dem senareocks6.
Mycketfinns att k6pa pA ndra h6ll.HosGr6nvallskanvi kopatomatero gronsakero kott finns i
Ingelsbos6 det finnsm6ngamojligheteratt handlalokalavaror.Ochen och annanmarknadfinnsdet
ju ocks6framover.Honungfinnsi Garpenberg.
Ochrdtt som det ir kommerdet sallado spenati vir
l6da ddr vi s6tt fron.
N6grandsslorharjag hittat pAtomtenoch dessaharjag torkatfor att ha i broddi jag bakar.
Vi ser fram emot en ny och skdnsommari Fensjo.Lyckanatt kunna96 ut pAtrappani sdrkenoch
sdtta sig och lyssnapi figlarna iir njutningfor sjdlen.
Rapporterarocks6att vi slagitihjdlde forsta myggornaoch en geting.
Oj vad mycketdet blevfast jag trodde att jag inte hadenegotatt skrivaom.
Ann-MariS
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Vandrapi gamlastigar
Tidigv6r,di man liitt serteckeni markernasi borjararbetetmecjatt
i Garpenberg.
rustade gamlavandringsstigarna
kundemedeldskastill material.
GenomHembygdsforeningen
oversurmarkeroch mdrkfdrg.
Virketill stolpar,landg6ngar
Pi vissastiillenvar stigarforsvunnaoch di kom den nyateknikentill
hjalpi form av Min kartao GPs.
pe
Ledenfr6n kyrkantill Bensisenbehovdedelvisny strdckning
grundav Bolidensutbyggnad.
ort
Arbetetfortgir med stigenfr6n Bensisentill Erkers-Fars
ochfir en
Stigenhar kvarsingamlastreickning
och Konnsjon.
alternativvdgpi grundav djur pi betesmarker.
dr nyrcijdoch markerad.
Stigenfr6n Hogtjdrntill Bensisgruvorna

Kyrkstigen
frin Hcigtjdrnvia Kaspersbo
dr rojd och arbetep6g6rrned
miirkning.De br6skyrtarna
skarenoveras.
Rastplatser
finnsvid FinnhytteDammsjcin,
storaJdrken,
Hogtjirn,
Kamhavet
vid Erkers-Fars
ort, LillaKonnsjon
ochGransjcin.
Arbetemed Informationstavror,
kartorfortgir och

en samradInfo
kommeratt finnasvid Gammelgirden.
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Vandrastigarna,annarsvdxerdom igen!
BengtRuth/Garpenbergshembygdsfciren
ing

oBs!
Tdnkerni vandrai markerna
runtBensdsgruvan,
si ta pi stc5vlar,
d6 det finnsbdver,
somh6flerp5att fcirvandla
omridettill
bl6tsumpmark.

GARPEN
BERGS
GYMNASTIKKLUBB
Tackfiir visat intressevid vAr utomhustrdning!
I maj m6nad har vi haft ett antaltrdningstillfdllen
utomhus.Frin borjanannonserade
vi endastut ett
tillfdlleden 6 maj och det verkadeuppskattatsii vi valdeatt fortseftanigra gdngertill. Deltagarantalet
har varit uppemot 10-15personervid nigot tillfdlleoch ildersspannethar striicktsigfr6n 6 till 83 6r.
Dessatrdningarhar vi aviseratom via facebook,f6lj ossgdrna(gdmed i gruppen"Garpenbergs
gympaklubb")for att inte missainformationellerfler utomhustreningar.
Infdrhdstenser ni en prelimindrplanering
enligtnedan:
Stavging
Mdndagarkl. 09:30-10:30
Aretrunt.
Ta med stavarnaoch folj med pi en viinda!Vi96rca 3-4 km med startiGarpenberg
ellerPersbo.Ring
lnga-Stina tel. 0225-2201_0fdr info.
Medelgympa
Onsdagarkl. 1"9:00i gymnastiksalen
med start 9 september.Vecka37-50.
Ledareiir Lailate|.0225-2204A
Vattengympa
Aterkommermed mer informationndrmareterminsstart,hSllutkik hdr i bladeteller pd facebook.

Vandringsresa
till Grovelsjon
10-13sepember
Vi hoppasfortfarandekunnagenomforav5rvandringsresa
till Grovelsjon
10-13septembermen
vi f5r siklart reservera
ossfor dndringarberoendep6 ridanderdge.
Detfinnsflerarum med2-4biiddar,gemensamt
kokochbadrum.Vivandrarpi dagarna
och
brukar5ta gemensammiddagp6 kvillen.Kostnaden
dr sjdlvkostnadspris
for boendeochgemensammamiddagar
vilketberorpi hur mingavi blirsomdelar.Desomvill medfdr diskutera
det
ndr det nirmar sig.Anmilaniir bindande
ochmanskavaramedlemi klubben(terminsavgift).
I
sambandmed anmdlskaen avgiftom 500kr betalasin till klubbensbankgiro: 4L2-7924.Avgiften iterbetalasvid inst6lldresaalt.avrdknas
kommande
medlemsavgifter.
Foranmiilanfrdgor,
vdnder till AnnikaRuthp5 A737844514.
Forsttill kvarn!
Medlemsavgifter:
Ungdomar
upptill 195r 15Okr/termin
Vuxna300kr/termin
Vattengympa
200kr/termi
n
Bankgiron
ummer: 4IZ-7924

Vdlkommen
du skonasommar!
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Vorggropqrncl
Pd eit
Det hor med ott voro nyfiken...
jog
ov kossettbonden som
det
senoste 6ret hor digitoliseroi At
hembygdsforeningen,
beroitor min
for (Bockdkers
Johon dy) liie kort om
vor ggr opor no.
Pd honstid hondlo de
dei inteom oti f6ngo vorg dor,istollei
vor dei iydligen en intressont
motesplots dor bdde noje och
dispyterresulterodei slogsmdl.Nor
Dormsiokorlorno
och Klosterkorlorno
hode trdkigiforri tiden,troffodesde hor vid vorggropornofor ott sldss.
Tydligenkunde
det hondo ott skolbornengjordelikodont.Enligtfor som gick p& Dormsjoskolofr&n
1917och fromdt,s& slogsoven skolborndor. Dd vor det Klostenrorgorno
som motte
gick pd som m oskolo,och monniskor
D o r m s j o ki l l i n g o rnB
oo
...rnfrd n K l osier
horju e n
tendensott grupperosigpd ett elleronnot soit.
Vor finnsdd desscrvorggropor?BorbroJonssonvisodevogen tidigt i v6ros.Om clu
kommerfrdn Gorpenberg(Dolo-Finnhytton)
sd hittordu dem om du svongervonsier
mot Klostervicl 3-vogskorset.Nostonmitt emellonvogskoleioch Klosierfinnsdet
g r o p o rp d b d d o si d o ro m vo g e n .De hor tillstordel fylltsigen.m en gr opor noor onnu
myckettydligo.Horfdngodes,som nomnefcrntycler.
vorg (ellerulv).De,sdsomorrdr,:
djur, hdllersig till vissastrdk.Och v&ro forfodervor nrycketkunnigoom bdde rutter
o c h b e t e e n d e n .Mo n ko n u n d rohurstorflockenvor en gEngi tiden.Nu pd senor et i d
hcr ju ontclet okot igen, och de vondrortyclligenforiforcrnde
hor, pd sommostolle.
B6clevorg och vorgspdrlrorropporterots,
rutten
verkor
sd
levo viclore,hundrotols&r
senore.
Vorforsogervi vorg och inte ulv? Ulvor ett nooord.ett ord som om mon sogerdet
hogt bringorolycko.Dorforsogervi istollefvorg sombeiyderdrdpore,strypore,
niding.
loglos,fromling."vergr"p& islondsko
betydertjuv,och "vorgher"pd medeltidssvensko
gomlo
beiydde vdldsverkore.
Den
folktronkommerigenliiehor och dor,pd olikosoit.

r

BockdkersMorio Lee
Vorggrop
Kollor:
wvwv.svenskonomn.se
www.vorofokto.se

Envorggropvor cirko5-,I0m i diomeleroch 2-4
meter djup. lblond vor den overiockt.I mitten
fonnsen pdle och voggor novorsloto,gjor doov
s ienellertr o.De horonvontssedonmedeltiden,
.|800- tolen.
men vor vonligost
underlZ00-och
KSlla:Skogsencyklapedin,
utgivenav $veriges
Skogsv6rdsfdrbund
(numeraForeningen
Skogen),
Slockholm
irr
2000.Redaktor:
MichaelHAkansson.
PAwebbplatsen
kan
tiIkigglkonigerin
garf0rekomma.

Garpenbergs
hembygdsfdrenings
dokumentationsgrupp
sparardettasom dokumentation
6ver
platseri Garpenberg,
juni 2020.

H e ja l l ag a r p e n b e r g s b o r !
D e t 6 r l i t e a n d r at i d e r n u m e d c o r o n ao c h d e t m d r k si s a l o n g e n lH a r h a f t
rekord upp5t, men aven ned6t s6 det svangerfort. En nyhet ar att jag har
borjaten utbildningav gelenaglaroch erbjudernu elevpriserp5 forldngning,
forstarkning,manikyr,och spamanikyr!
vilken tid pA
Ni kan boka allt hArrelateratp6 friisorgruvan.bokadirekt.se
vardagar10-19.
dygnet som helst,eller ringa mig p5 Q]22Q.52653
F o r n a g e l r e l a t e r a dbeo k n i n g a rk a n n i b o k ae r t i d p A n u m r e te l l e rp A m i n
instagram @studio-sanna / fb Gurris6rgruvan
E t t u r v a la v b e h a n d l i n g a r !
Barn126r3OO:65+och delvismaskinklipp35O:Klipp 45O:Utvdxt fdrg max 5cm 95O:Utvaixtfolieslingormax lOcm inkl nyans.l25O:FdrgbehandlinglSngthArfr6n 145O:ELEVPRISER
ng 3OO:Nagelforldngni
Nagelforstiirkn i n g 25O:Manikyr2OO:Spamanikyr35O:(gor ej p6fyllningfr6n annan salong)
Det finns aven massvismed produktersom passaralla;volym,torr h€rrbotten,
vArdfor skadathAr,varmeskydd,hArspray,
wax med mera!Cjordap5
ekologiskaingrediensersom honul_g,euinoa,och blSbdrfr6n ett klimatsmart
IOretag.

Kikaforbi salongenfor en konsultation,
ellerom du
kopa presentkort,
behoverfyllapAschampol

Glad Midsommar!
Valkommen!
Frisorgruvan
StudioS
Silvervaqen
lO

S a n n al

SVIJI\I{ATIDER
LOPPIS,ANTIKT OCH
BYGGNADSVARD
HALSARGAMLA & NYA KUNDERVALKOMNA
TILL SASoNGEN2a2O
OPPETIDER

IUNI-AUG
LOR"-SONDAG
10-15
SEPTEMSUR.
/TORDAGAR10.15

Koper och siiljerb"g. prylar och mobler.
F61jossgfrna pfl InstagramSvunna_Tideroch
Facebook/SvunnaTider
Vi he[er till i sroraroda rian, byr Herrgflrdeni skarpa
kurvan med skyltning i vdgkanten.
076340 1459
Om du vill komrna annantid gdr det bra att boka efter civerenskommelse!

Rcinningen
I sombondmed uppruslningen
ov kyrkstigorno
ifrokten,kommeren kortoreversionav den hor
texfenott finnospd en skyltvid Rdnnrngen.
Ronningenvor en g6ng en somlingsplots
for de som kom vondrondepd kyrkstigorno
fr&nde kringliggonde
byorno Ingelsbo,Helsingbo,
Hummelbo,och Hogfjorn.Det vor
hor mon stonnodetilloch konske6t en motsockoch vilodeen stundinnonmon gick
vidore tillkyrkon,och kvinnornopossodepd ott to pd sig "huvo och stycke".Pd den
tiden vor det sed ott en gift kvinnoiqckte hdret,specielltnor mon gick iill kyrkcrn.
Nomnet kommerontogligenfrdn "r6jningov ny plots".Aven Rodningenhor onvonts.
Dolornos storslq osk
Nor dettq vdrdtrod plonterodesor svdrtott sogo efiersomtroden
voxer lite ldngsommorepd denno hojd.Det kon hq plonterotsov
,|600-tol.
fomiljen Andersson
ellerPiporesom bodde hor pd sent
Ndgrometerfrdnoskenfinnsen numeroovertockimycketgommol
brunn,somtgomlo husgrunder.
Morkenogs idog ov Boliden.
Vem hor bott hor?
Frdnkyrkbockerno
vet vi ott Ronningenhor voritbebott dtminsionesedonsent 1600tol. Dd bodde hor fvd fomiljer.Den eno vor AndersAnderssonmed hustruKerstin
,l658.
Jonsdotferoch sonernoMotsf 1653,Thomosf
Denondro vor dotternKorinmed
m o n Mi ke lP i p o reso mt so nenHons1688- lZ0l.
Pd somm osidoi husfdr hor s l ongden.
men i Nohlo-sion,
finnervi en CosperEkeblod.Konskegov hon Cospersbosittnomn?
1721bor Thomoskvor, med hustruMorgoreto Lorsdotter.SonenPehrgifter sig med
BritoAndersdotierfrdnVosterbyoch de fdr sonenAnders.Anderstor nomnetRonquisi
och giftersigmed Anno Ersdotter
frdnMorcusbo.De fdr sonenMognusf 1771som blir
gruvfogdeoch bor hor med fomiljpd sent l7OO-tol.
I vigselboken
kon vi loso29 dec
1793 "Gruvfogdenvoloktode Mognus Ronquistpd Ronningenmed orligo och
p& Hojen".Vilkengruvohon vorfogde overor intekont.
dygdesommoAnno Ersdotter
Mognusbror PehrRdnquist
t 1762,fick medoljoch vor med vid slogetvid Svensksund
1789.Hon tog med sig ett silverkors
hem tillGorpenbergsom hon skonktetillkyrkon.
Korsetor nu ersottmed en kopio i onnot moteriol.Nordet blev ersottoch vod som
honde med originoletor inte kont.
Tv6systror,
Morgorethooch Brito,flytiortillMunktorp.lvigselboken
stdrott loso29 sep
.l793 jungfru
ott
pd Ronningen
MorgorethoRonnquist
hor gifi sigmed Bruksinspektorn
vid LisjoBruki MunktorpHerrCorl Georg Grovonder.Entredjesyster,Anns. giftersig
med mostersmedenHenricGoude i HorndollZg0.Ytterligore
tvd broder, Ericoch
Johon,flyttortillStockholm,1795respektive1298.
MognussonCorl Mognus(1795-1867)
tar overgdrdenoch blirkyrkvord.Hon giftersig
med LisoAndersdotterfrdn Bensdsen.
1853finns6 drongoroch 5 pigor pd gdrden i
Ronningen.Corl Mognusoch Lisofdr tvd born,Anderssom dor vid 3 &rs&lder,och
.l849
dottern Anno som
giftersig med AndersJonssonAsplundi Asp&ker,Husby.I

hor gdtt
C.M .Hem.egor ei Rdnningen"
d o d b o k e ns i 8 rd e t 1 2j u l i l 8 6 Zo i i " Ronquisi,
bort.Dddsorsok
or inte ongiven.
Anno
CorlMognussyskon,Anno,Anders,och Morgoretoflyiiorollo frdn Ronningen.
gifiersig 1836med qnklingenoch nomndemonnenAndersJonssoni Fonsjo.Det si6r
Andersgiftersig {som
"orligoGruffogdedotternAnno StinoRonquist"i vigselboken.
.|839
med StinoJonsdoiterfrdn Rotfolleioch or d6 rottorevid Gorpenbergs
onkling)
Greio gifter sig 1824med Jon Jonssoni
bruk. Senoreblir hon mjolnorei Brottfors.
pd
sloktled denno plots.
Persbo.Hormedslutorfomiljens
frdn Hedemorohor med fruoch sonfrdn Husby.
1875-1828
bor orrendotorErikPersson
med sin bror
frdn Soderborkehor tillsommons
1 8 9 3 - 1 9 0b0or orbetorenLorsPersson
Anders.
registermen uton boende.
F r 6 nl 9 1 0 - 1 9 2finns
8
Rdnningenmed ifdrsomlingsbokens
.l930
Det or
bor &ierigen en fomilj pd Ronningenenligt f6rsomlingsboken.
.l886
pd Honsesi Bensdsen,hustruHelgo Sofio f
f
skogsorbetorenErikAxel Eriksson
Lindbergl89i iRutbo, somt bornen ErikHjolmor,ErikJoel,AxelRogncrr,
SigridLinneo
Morgoreto,lngridlreneVictorio,och AstridSofiolrene.
Jqrnkors bokom Gorpenbergs kyrko
Ettov jornkorsen(tv6-sidigt)
or eftertvd mon som horstommor
frdn Ronningen.Det or mjolnorenAndersRonquist1798-1871
sqmthonssonAnders1840-1866*.
Direktfromfor korsetligger en nyore grov. Mortin Runqvist
gjordeoti besoktillGorpenbergpd 1920-iolet
dd hon iolqde
med kyrkvoktmostore
Lors-Erik
Gustovsson.
Mortinberottqdeott
hon villebli begrovdjustdor, vid sin*forforsjornkors.
Intel6ngt
efterkom en forsondelse
frdn USA.
Mortinvor fodd 1899i Gorpenberg,son iillAndersHermonRonnqvist
och Vilhelmino
Bromon.1913 emigrerorfomiljentillUSA19l 3. Den 28 november1976 dor Mortini Son
Diego,Colifornien.
Honhoringo ottlingor,men sloktgrenen
levervidoregenomsyskon
tillhonom som ocksdblev kvori USA.
qr med storsokerhettillverkot
Jornkorset
vid Dormsiobruk.
Mario Lee

Kollor:
Ronnegdrd,Som,HedemoroBergs/og:Gorpenbergssocken
(Folun,1952)
Lonsstyrelsen
DolornosLon,Skyddvcjrdo
frad i Dotarno.Noturv6rdsenheten,
RooportZOj2:0g
Gorpenbergsforsomling
Vigselbocker
Husf6rhorslongder
Fdrsomlingsbdcker
Dodbocker

lHcELsBo tsYGDEe8cosocH FRtr I osrOee HtIrG
Valborgsmdssoafton
firadessomvanligt,
trotsCorona,
Vi h6llerju till utomhus,
och
"Tdgtparet"
hadeforberettsittplatser
medextrastortavstAnd
Ca 20 persinsemellan.
sonergrillade,
sjongvdrsAnger
ocheldadebrasan.Enfintradition!

Coronapandemin
innebiir
attvi tyvdrrm6stestdllain
midsommarfirandet.

Det hdr planerarvi att gora:
BAtutflykttill Hdlsingbo Holme,siindag 5 juli kl 12.00.
Vi samlas i Hdlsingbo,eller kommer med egna b€rtarover
Dormen.Vi gAr en tipspromenad
och samlassedanfor medhavd fika och umgdnge.Grillplats
finns!
BetrdffandeSommarkvdll fredag 24 juli mAstevi tyviirrta beslutsenare.

P6 programmet
stArocksAutsdndning
av VM-deltdvlingi Speedway
frdnPolenlordag3 oktober.

Du ar vdlkommenatt hyra bygdegArden
for nAgotfestligttillfdlle.Lokaleniir
handikappanpassad.
Ddrfinnsporslinfor ca 50 personer,
ett extrastortkylsk6poch
diskmaskin.
GunnarEriksson
dr stugvdrd.
Tel O22S-230
Zg.
Vi hoppaspAen fortsattfin sommarochonskarallavdlkomna
tillv6raaktiviteter!
Om du villvetamer,ringgdrnaGunnelWaern6r,
073-045
71 93.

17
GtadSornrno
Hemsida: www.byqdeqardarna.se/ingelsbo

e-post:ingelsbo.
bvqdeqard@qmail.com

Vi bygger for dig!

Snabbtoch smidigtmed markskruv.
IngengrSvning,minimalAverkanpA
tridgArden.

Uterum
Tridick
Staket
Attefallshus
Carport
Vixtus
Lis mer p&:sfutagrav.se
eller kontaktaMikaelSkinnarsf6r ett
kostnadsfritthembesok
MikaelSkinnars070-664270A

&lAnK5|(R$vEN
Ssm rnsArlur BrToNFp-tlNTEil ,,
.,..:
, , .:

Garpenbergsloparen
finnsnuuppsatt
i Vdvstugan.
Vill du vaivaden?EllerfA hjiilpatt vdva?
vdlkornmenatt horaav dej till DorisRuth073-g4rgg 04
Sokes:
Tygtill vdstochforklddefdr att sy en Garpenbergsdrdkt
till en 3-6rig
flicka.
Tacksamfor enderaforklddetellervdsttyg
Nina Back6kers
073-84SL7G3

Det iir med sorg i hjafiat vi miste meddelaatt sommarenscafekviillar zirinstZilldapi gnrnd av
den ridande pandemin i Sverige.
Vi ska ha lite verksamhetiinda.
Tipspromenad med Bingo pi onsdagar i sttillet.
Vi bdrjar med 2 datum, denZ4juni och den l juli.
Start vid Bystugan och vi gar Borsborundan.
starnid mellankl. 18.00till 19.00.
Kostnad 20.- for tipspromenadoch 5.- per enkel bingobricka.
Vi har kaffeservering med hembaktbrcid.
Vi tar swish, men tZinkpil att l?igstabelopp att swisha iir 50 kronor, sAman kan ju gAihop
ett par stycken.
Varmt viilkomna!
Vikbygdens Intressef<irening

MariapAHcijen
Massage& Koppningien mysig
miljci.
Nu harjae ctppetigenfciraffa
symptomfriai behovav
behandling.

Viilkommen !

MariaEriksson
Hcijen13,Ofshyttan
Ringfrir bokning:OtO-ZgtI3Gl
efler skickaett smss6hcirjag av
mig.
Certifieradochfrirs6krad
12lrs erfarenhet
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