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Till Garpenbergsbladet

Nu kiinns det iintligen att sommaren iir 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 verksamhet i Garpenberg hela 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 sEiker arbetsplats.
Viktigt rir det vi kallar "1,2 och 3" som iir att bara vara pA jobbet niir vi tir friska,
tvdttahiinderna och hAlla avstflnd. Vi tar inte emot besdkare. N?ir man ser vilka
effekter som viruset har orsakat i Sverige och viirlden med bide sjukdom och
arbetsl<ishet sA kiinns det si klart bra att vi har kunnat fortsiitta vir verksamhet och
att alla vira medarbetare har fortsatt kunna aka till jobbet. Det betyder mycket.

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 planerar att producerui hr. Vi har nyafrna
anliiggningar i Garpenberg och vet av erfarenhet att niir vi optimerar och ftirbiittrar
si kan det gA att producera lite mer i befintliga anliiggningar.

Under maj har vi genomftirt samrid och tagit in fr6gor och synpunkter kopplat till
den tillstandsans6kan som vi kommer att liimna in till mark- och miljtidomstolen.
For att ha mdjlighet och att kurura nyttja vir moderna anliiggning fullt ut sriker vi
ett iindringstillstand pi 3,5 Mton malm per ar. I minga avseenden kommer det
inte att ge nigra synliga iindringar men det som kan tindras kommer vi att beskriva
i ansdkan som liimnas in till domstolen i hdst. Har ni frisor eller funderinsar om
detta kan sA hrir 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 sfldana liinere fram ntir vi kan ses
igen.

Med rinskan om en skdn sommar och ta hand om varandra i dessa tider!

Hiilsningar

Jenny Gotthardsson
Omrideschef, B oliden Garpenberg
j erury. eotthardsson@boliden. com
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Inledning

Rapport frfln mitt kdksfonster

Se har i coronatider finns inte sfl mycket att gora och ta sig fdr (itminstone fbr mig som zir

ganska sA lat).

Ett av mina stora intressen i livet har alltid varit att titta pi fflglar och denna vAr har inte varit

nigot undantag. Eftersom jag matar mina flygande veinner i en figelstuga samt nedanfor den

med solrosfrdn si kommer det ett antal fAglar dit. Denna v6r har jag fAtt besdk av tvi nya artet

och det zir steglits och stenknrick, dessa har jag aldrig sett hiir tidigare. Gronfinkarna har ocks6

kommit n.r pi vAlkanten och de matar eiven ungarna nedanfor fAgelstu-ean Ett antal pilfinkar

forser sig oiksfl med solrosfron, och naturligtvis "yrhdttan" som jag kallar notveickan fol, neir

den landir i figelstugan yr blde fron och andra fflglar Llt ur stugan. En stdrre hackspett har

kommit underfund med att det zir jiittebra afi safta fast froet i tviirslfln till benen till stugan och

sedan sitta ddr och hacka bort skalet sedan brukar han hoppa bakliinges ned till marken tbr att

ta ett nytt fro och hoppa upp till tviirslfln igen. detta har ocks& en av tal-goxarna tagit fasta p6'

Den lilla sota blflmesen hiimtar bara ett fro och flyger sedan till iippeltrldet och hackar rent

det f6r att sedan flyga in till sitt bo i en hoik p5 andra sidan den gamla ki'aftledningsgatan for

att sedan iterkomma snabbt igen" de har tydligen ett antal ungar dttr. Entitorna eller talltitorna

kommer ocksi for att heimta ett fro och sedan forsvinna ett tag for att Aferkomma nAgla gflnger

i foljd. Herr och frudomherue liksom bofinksparet passar ocksi pi att folse sig med mat under

f1geistugan och domherrarna har inte heller synts till under vintern men de iir viilkomna fastzin

,Jet nu dr-vir. Skatorna och kajorna hiller -{zirna till nedit vedhd'garna dlir de hittar zitbart.

Sonen fann en gammal holk och clen satte han upp i rippeltrZidet fastitl det var i senaste laget,

men vips si blev den upptagen av svartvita flugsnapparen. De som eir de sista rnatgiistel for

dagen brukar vala tr,fl ringduvor'. Under vintern hade jag nattbesok av som mest 4 rAdjuf och

nu pa viren har ocksi grlivlin-qarna kommit och kollat om det funnits n6-9ot litbzut kvar efter

aila f?glar som varit under fflgeistugan under dagen. En gin-q var det 3 gleivlin-ear diir

salrtidlgt men clet var ndra lite grutT dA den storre inte var intresserad av s?illskap nren etler en

stund fick den mindre komrna i utkanten av frona. Barbro

Steglits Stenkniick



Kiira leisare

2O2O dr  6ret  som 96r  t i l l  hdvderna som pandemi i re t  d5 hela vdr lden stannade
upp, drog efter andan och isolerade 70+arna for att de inte skulle drabbas av en
influensa som skulle drabba virden sA att den skulle gi pi kndna. Ja hur lyckosamt det
blev, Sterstir att utvdrdera ndr ordningen dr i terstSlld. Den som lever, f6r se. Luften
har i  varje fal l  bl ivi t  bdttre i  bide Kina och Indien.

I hostas investerade jag i vinterkdngor med inbyggda dubbar, vis av erfarenheten
fr6n vintern innan, d5 jag halkade i Hedemora och gjorde i l la ett knd. Egentl igen var
det min syster som samma vinter halkade och brot en arm som sa, att hon inte skulle
gA ut ,  u tan s ina dubbade kdngor .  Kan hon,  kan vd l jag,  tdnkte jag.

GSrdsplanen i  Skommarbo brukar  vara en knol ig  is ig  halkbana,  l iksom vdgen ut
t i l l  Herrgirden. Kdngorna dr nu nerstdl lda i  kdl laren, anviinda endast en ging,
prislappen kvar. Snclfal len resulterade aldrig i  glansis. Vintern uteblev. Det goda som
det hade med sig var att vedforridet inte heller blev sA anstri ingt.

V6ren tvekade lSnge och ndr vi i  mitten av maj vaknade t i l l  ett vinterlandskap i stdl let
for gArdagens grona och blommande t ingar, trostade bondepraktikans - Maj vit  och
kal l ,  fy l ler  bondens lador  a l l - ,

Det var ocksi i  den vevan som jag forst uppti ickte hur snabbt dagsljuset okat. En hastig
t i t t  genom fr jnstret innan Tv-n stdngdes av vid 2230 och.iag s6g en dlg som 6t p5 ett
lcivtrdd vid bdverdammen. Efter en stund spankulerade den ivdg ut med dammen. DA
d6k err mindre kopia upp som tvekade lSnge innan den fol jde efter. Vi antog att vi just
bevittnat den dramatiska bortstotningen av f jol irskalven. Upplevelsen av att faktiskt
bo i vi ldmarken ful lbordades nSgra minuter senare av att en vacker raiv kom tassande i
motsatt r iktning.

Virvintern har varit  ldmplig f6r vedhuggning i stor skala. Flera hoga trdd har f6l l ts,
kvistats, s6gats i  ldmpliga l i ingder f6r vedpannan och korts hem. Ddr har nu al l t  kluvits
och staplats i  prydl iga rader utanfor vedskjulet. En k6lla t i l l  vdlbehag.

Medan min 80-6ring 6stadkommit detta har jag startat odl ing av spritdrter och det
aldrig sinande kriget mot kirskSlen. Desperationen 5r n6ra, fr jr  tankarna bdrjar 96 mot
Round-up-behandling, och dA 5r det i l la, for inga gifter anvfrnds annars p6 girden.
Bddden f6r gurk- och squashodling dr ocksi klar, vdntar bara p6 att jdrnndtterna ska
passera. Fast ibland inf inner sig tanken denna konstiga v5r med karantdn och str ikta
regler for al la cjver 70 6r - kommer vi att civerleva coronan?

Det f5r vara hur det vi l l  med dettal Livet mAste levas si l i inge man har det. Aven det
for f lera 5r sedan ringbarkade surkcirsbdrstrddet, blommar i toppen, fast minga grenar
har  torkat .  F ige lholkarna f r r  bebodda och snar t  hoppar  sm6 dunbol lar  u t .  Vacker t
vdder med l jumma vindar ger oss mojl ighet att tr i i f fas utomhus i sm6 grupper. Vi kan
ses oga mot oga med barn och barnbarn och goda vainner. De stora evenemangen f6r
vainta t i l l  ni ista 6r. skommarbo i slutet av maj 20za/Birgitta Bloom



Samerna i Garpenberg del 2: Sockenlapparna och deras anor
Sdpmi och det samiska folket forknippas ofta med norra Fennoskandinavien och Kolahalvon, men
det minga inte kiinner till iir att samer imitnga sekel bott lingt soder om detta vidstriickta omr6de.
Under L7A}-l'alet levde samer srider om Miilaren, men dven hiir i Garpenberg. Ltinge ansigs dessa
sydliga samer inte vara'6kta 'samer och besloevs ndrmast som tillfiilliga giister. De var helt enkelt
inte intressanta ftir forskarna, och hamnade ddrmed i skynundan.PiL 1970-talet borjade deras
historia att avtackas och sedan dess har mycket skett. I dag vet vi att det fanns en samisk befolkning
i Mellanskandinavien redan under forhistorisk tid.

Fiirsta skriftliga speren
En av de viktigaste kZillorna till samernas historia i Bergslagen dr kyrkoarkiven och dess ldngder
<jver ftidda, vigda och doda. Jaghar inte haft miijlighet att g<ira en fullstiindig genomging av
Garpenbergs ky'rkobcicker, men jaghar hittat uppgifter frfln iren 1701-82. De flesta dokumenterade
hiindelser var mellan november och april, vilket grir att man kan misstdnka att Garpenberg
huvudsakligen anvdndes sol11 vinterbete ftir samernas renhj ordar.

Det iildsta skriftliga beliigget som jag har funnit zir dodboken for november I 701 . D2ir hittar vi den
samiske patriarken Hindrik Sjulsson och hans dotter Sigrid. Hindrik var anfader till ett stofi antal
samiska sliikten och bedrev renskotsel i ndstan hela Dalama, men Sven i kringliggande landskap.
Dottern Sigdd foddes 1697 i Husby, ddr det ftir rivrigt finns en senmedeltida takkrona av renhom i
kyrkan, och avled I70I i Garpenberg.

Niista uppgift dr frlnmars 1722 da Vernik Erssons och Elsas dotter Brita avled i mdssling. Hon
hade tidigare blivit dopt i Falun, eventuellt i samband med en marknadsdag eller florsiiljningsresa.
Vad Venriks hustru Elsa hette i eftemamn dr fortfarande okdnt, men hon avled 1736. De hade en
son.Iakob fodd 1719 i Osterfirnebo och avliden 1723 iRiittvik. Sonen Per ftiddes 1735 i Sdters stad
och avled 1737 i Folkdma.

lnte sdllan var uppgifterna i kyrkobrickerna om samer bristf;illiga eller anonymiserade. lmars 1729
begravdes eff samiskt barrr i Garpenberg, utan attnhgot nafirn uppgivits. Imaj 1743 ftiddes Per
Turessons och Sigrid Andersdotters dotter Magdalena. Aret ddrph,i   januari, gifter sig brodern Sjul
Turesson med Margareta Jonsdotter i Garpenberg. Sjul var fodd i Hedesunda och Margarcta i
Rengsjo, och hennes bror Jakob och mosters man Henrik Nilsson deltog vid brollopet.

Samerna Clement Olssons och Brita Jansdotters son Johan fodd 174I i Hamringe avled i augusti
I'744 i Garpenberg. De hade kopplingar till Floda i Viisterdalama.I apnl I782 avled J<ins Jonssons
dotter Anna 'av hAll och stygn med br<istsjuka 'i Garpenberg. Hon var fodd i januari samma 6r.

Fiirdrivningar
Under mer dn ett sekel fijrsokte svenska myndigheter systematiskt att fordriva alla samer i soder
nonr:t. Kungliga forordningar och plakat stadgade att samerna inte skulle fA finnas i srider, men
besluten prdglades av okunskap och forestiillningen att samema inte horde hemma hdr utan hade
vandrat sciderut for att tigga.

Med hjiiip av det samtida kiillmaterialet kan man pivisa att samema i soder var nomader som
bedrev renskotsel, jakt, fiske och handel. Tiggeri forekom ocks6, men det var ofta iildre eller
lrtblottade samer som tog till detta medel for att klara forsorjningen.

I ett plakat fritn 161I fiamgflr det att de samer som itervdnde till soder efter 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 samerna i mellersta Sverige var fodda i norra Sverige rider det inga
tvivel om, men den samiska ndrvaron i mellersta Sverige iir betydligt iildre iin si och det fanns
mflnga olika samiska grupper med delvis olika bakgrund. Man utgick frfln att samerna i srider var
"kringstrovande" och hade forirrat sig lingt stiderut, vilket inte stiimmer. Samema var vdl fortrogna
med omridet och hade komplexa nomadiseringsmonster som baserades pi irstid och
niiringsutovande.

Det samerna i Mellansverige och sodra Norrland utsattes for kallas etnisk rensning. Genom att
fordriva sameffia och koncentrera dem till nona Sverige kunde man f[ okad kontroll over den
samiska minoriteten. En ny forordning om fordrivning av samernai   Mellansverige och sodra
Norrland publicerades 1723, under den nyinsatta kung Fredrik I:s styre. Om inte kyrkoherden kunde
bevisa att samerna besokt gudstjiinsten skulle de stittas pfl straffarbete ftir "attlirta leda sig till Guds
kunskap". Samma 5r organiserades dven Lappmarkens ecklesiastikverk for att utrota den samiska
religionen och beslagta alla samiska trummor. Den kristna missionen intensifierades, och skulle
genomdrivas till varje pris.

Ph I72}-talet genomfordes flera deporteringar av samer och 1729 planerade man for att deportera
alla samer i Kopparbergs ldn. Bide samerna i Dalarna - och allmogen - organiserade sig for att
stoppa detta genom att forfatta s.k. suppliker eller birneskrifter till Fredrik L Samerna var vdl
fbrankrade i hela Dalama, och hade goda kontakler med majoritetssamhiillet. De hade anviindning
av varandras expertis och bedrev handel, vilket skapat ett symbiosartat fiirhillande. I
Dalabergslagen var t.ex. hiistslakt tabubelagt bland allmogen. Eftersom samerna inte tillhorde
safirma etniska grupp behovde de inte folja samma sociala regler. Dtirf6r kunde de ombesorja
hiistslakten, utan att for den skull stigmatiseras. Samema var dven duktiga hantverkare och
tillverkade praktiska rotkorgar och fiskeredskap pi bestiillning. De var iiven experter pi
rovdjursjakt, si det var inte konstigt att allmogen ville ha kvar samerna och skrev suppliker till
kungen.

I juli 1730 skickade ett antal samer i Dalarna in sin andra supplik dtir de viidjade om att ffi stanna,
sannolikt i ett desperat sista forsok. De skriver att vi tir "uti Dalarna kliickta och borna, drirest vflra
ftrfiider jiimvtil over 100de fxhavahaft sitt tilhAll, och siledes s5 viil uti det rdtta lapska spriket,
som uti deras seder ofrrfarna, skola vi nu efter forbemiilta publikation oss till l-appmarken begiva,
sfl miste vi nodviindigl s6 val till vir andliga, som timliga viilfiird lida skeppsbrott". Samerna i bl.a.
Dalarna och Giistrikland talade ett eget samiskt sprflk, som skiljde sig frin andra samiska sprdk.

Sockenlapparna
De svenska myndigheterna stotte pi patrull. Allmogen protesterade mot fi)rdrivningarna,
deporteringarna visade sig vara svflra att organisera och samerna framforde att de har hemortsriitt i
soder. Man bestiimmer sig for att backa och utforma en ny samepolitik.

Samerna som sommaren 1730 skrivit suppliker till Fredrik I tillhorde en stor sl?ikt som bl.a. vistades
i Garpenbery 1701.I november 1730 fbr de beskedet att de, liksom deras renar, fflr stanna i
socknama norr om Falun pfl de villkor att de utrdttar arbeten och slojder flt allmogen. Dessutom fbr
de inte tigna sig 6t fAgeljakt eller annan olovlig jakt. Niiringarna begrtinsas siiedes, men de f&r
stanna om de foljer viilkoren.

Vid denna tid gick man i tankar pe att utnyftja samerna som arbetskraft, genom att institutionalisera
samernas hantverksidkande och tjdnsteutovande. En slailiknande institution inrdttades som kallas
sockenlappsinstitutionen, ddr hZistslakten var central. Denna innebar att samerna mer eller mindre
tvingades att ta anstdllning som sockenlapp i olika socknar for att utfora olika tjtinser, och att de i
oraktiken underkastades maioritetsbefolkninsen.
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Bofastgiirandet
Mot slutet av 1700-talet sker stora fordndringar ftjr Mellansveriges och inte minst Dalarnas samer.
FrEn att tala om en fullstiindig deportation rivergick man tlll att tala om assimilation. 1787 anordnar
Kungliga Patriotiska Siillskapet en skrivtdvling om sockenlapparnas och de sydliga samernas
framtid. I tiivlingsbidragen beskrevs samenras seder som misshagliga och deras livsstil som osedligt
och belastande ftir samh?illet. Ett av ftirslaeen som fordes fram i tdvlinsen var att samerna skulle bli
bofasta och assimilerade.

Kapten Olof Bjorling i Stora Skedvi skrev att samema borde skrivas i en socken diir de blir
anvisade till ett omride pi sockenallmdnningen och att de skulle undervisas i kristendom. Vid
ungefiir samma tid bot'ade Dalarnas samer att skrivas in i husforh<irsldngdema precis som den
ovriga befolkningen. Sockenborna timrade upp smi stugor 8t dem som placerades lite utanftir
allmogens byar. 1788 utkom en ny kunglig fiirordning som innebar att socknar kunde stdnga ute alla
samer som senast betalat skatt i en annan socken, om de misstdnkte att de kunde bli i behov av
pengar frin fattigkassan. Nomadiserande samer, ofta hela familjer, riskerade att bli arresterade.

Garpenbergs sockenlapp
Liksom sA m6nga andra socknar i Dalabergslagen hade iiven Garpenberg anstiillt 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-talet di bofasthetskraven kom. Det drojde fram tills 1816, efter Clements dod,
innan familjen skrevs in i husforhrirsliingderna. Trots att samema officiellt blev bofasta och
mantalsskrivna levde de mycket rcirliga liv minga decennier framover.

Clement Olsson gifte sig 1796 med Anna Andersdotter fodd l77I i Rengsjri. Jag har enbart funnit
uppgifter om att de fick ett bam, dottern Brita Stina fodd 1800 i Kolarbo. Clement avled i mitten av
december 1805 i Hedemora, mitt i den iskalla vintern genom'ihjiilfrysning' som det star i dridboken.
Hans familj hade kontakter med andra samiska hushill i Mellansverige, vilket liimnat spflr i
ftidelseb<ickerna ndr de varit dopvittnen (faddrar) fiir varandras barn. T.ex. syns de 1809 i Stora
Tuna, 1819 i Stora Skedv|7826 i Ovansjri samt 1831 i Ovaniker. Man hade iiven kontakter med
samerna i Hedemora.

Dottem Brita Stina ftidde 1833 sonen Anders Patrik utanfiir riktenskapet. Under denna tid var det
mycket vanligt att ogifta samiska kvinnor fodde barn utanfiir ?iktenskapet och vem fadern var dr
okdnt, sonen dor knappt ett ar gammal i Skitj2irn. Det blev ocks6 hennes enda barn.

I mantals- och husftirhorsliingderna uppges flera bostadsorter for familjen. Genom iren bodde de i
Smedmatsbo (1814-15 ,21-31), Kolarbo (1316-20) samt i Skitjiirn (1832-72). Familjen levde torftigt
och beskrevs i mantalsliingden 1814 som fattiga. Ytterligare information om samenra i Garpenberg
kan vi finna i Tabellverkets alkiv, som var en fiiregingare till Statistiska centralbyrfln. Enligt
statistik frin 1805 fanns i Garpenberg en man och en kvinna utan renar och hela 6 kvinnor som
sades vara 'kringstrykande'. 1810 och 1815 fanns en kvinna utan renar och 7 kvinnor som uppgavs
vara kringstrykande. 1820 fanns endast en samekrrinna, utan renar, och ddrefter finns inga fler
uppgifter.

Bofasthetsklaven vid 1700-talets slut fick tbrcidande konsekvenser ftir de sydliga samerna och
sockenlappama. Fattigdomen blev allt mer utbredd och minga dog i smittsarnma sjukdomar eller i
barnsdng. Barnafiidandet nAdde alarmerande liga nivter. Betalningen fiir samernas tjdnster var
sdllan tillrtickligt och den ftirdjupade fattigdomen var forodande. De blev allt mer underldgsna

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

FlexiPDF

http://www.flexipdf.com


majoritetsbefolkningen de var satta att betjiina och mojligheterna att bedriva rensktitsel forsiimrades.
Pi detta vis dog minga familjer, och hela sldkter, ut. Garpenberg rir inget undantag.

Sockenlappshustrun Anna avled 1841 i Skitjiim och liimnade efter sig sin dotter Brita Stina. Ig72
flytar dottern in pi fattighuset Fridhem ddr hon gir in i den sista vilan 1875. Efter detta finns inte
nhgra samer bosatta i Garpenberg, men det skulle droja minga decennier innan den samiska
ndrvaron i socknen upphorde, vilket Maria Johansson Lee skrev om i fiiregiende nummer av
Garpenbergsbladet.

Assimilation
Under 1800-talet luckrades de etniska grdnsema upp. Blandriktenskap blev allt vanligare och nya
eftemamn dok upp s6som Tidblad, Ror, Htigg och Frimodig. De ingifta var mdn, ofta avskedade
soldater eller funktionsvarierade, som assimilerades in i den samiska befolkningen och som resel
tog ansftillning som sockenlappar.

Sockenlappsinstitutionen innebar, ironiskt nog, att de sydliga samema kunde behfllla och utveckla
sin kultur och etnicitet ndr myndigheterna begrlinsade deras mojligheter att leva traditionellt.
lnstitutionen dog med industrialiseringen, och de sydliga samerna med den. Industrialiseringen
innebar att behovet av salnemas hantverk och tjzinster upphorde och man kan lite skiimtsamt siiga
att sockenlappen ersattes av Gustafskorv, fbt tabut kring hiistslakt och -kott forsvann. Ndr samemas
nisch som sockenlappar inte gick att forsorja sig pfl tog man "vanliga jobb", och diirmed var
assimileringen ett faktum.

Idag iir de sydliga samernas sprik och kultur helt utdod, och den samiska identiteten fordes inte
vidare till iittlingarna. Det samiska ursprunget har i minga familjer varit skambelagt och dni dag
finns det tittlingar som inte fatt veta nigot om deras samiska ursprung. Andra rittlingar fick beriittat
ftr sig om sitt ursprung, men de var redan assimilerade.

Den hdr delen av v6r historia har helt uteldmnats ur den nationella historieskrivningen och tir
fortfarande okiind for de flesta. Samtidigt har den satt djupa spflr, d6 samerna har varit med och
format v6rt samhiille och deras historia dr tdtt sammanfldtat med allmogens. Min fiirhoppning iir att
dessa tvi artiklar har gett er lite mer insikt i v6r lokala samiska historia.

Eskil Olsson, Gagnef

Bildtext 1: Sameri   Garpenbergs dodbok
1701, det Sldsta skriftliga beldgget jag
funnit for samer i socknen.

Bildtext 2: Pd slutet av 1700-talet
borjar Dalarnas samer att skrivas
in i husforhorsldngderna. Hdr dr
Garpenbergs samer 1 81 1 -20.
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MilitZirberdttels er frAn Garpenb erg

En sommadag1982 sa Majoren Sassa Larsson 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 .rax professor
Andets Staaf vid Skogshogskolan, tiJlika kretshemvirnschef i Sodra DaIama med kaptens grad. I
salongen fanns ocksi jagrnd,state Bengt 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 1,984 var 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 araflan station 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 80-
talet, si pibofades en ombevipoiog till automatharbin 4 (AK4). Nigra hemvdrnsmtinvar
utrustade med gevir m/96 och nAgra hade 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 smiL patroner, 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 med22-
longammunition.

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, 1,999 si 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 stabsplats i en bunker djupt
nere i Stadsberget i Hedemota. Av den id6n blev intet. Huset revs.

B<irie Forslund



Sivert tsloom fortsiitter berdtta frin sin karrieir i Svenska Flygvapnet-

J35 Draken t i l l  Paris

Flygvapnet skdnkte i  slutet av sjutt iotalet jaktf lygplan av typen Draken t i l l  f lera f lygmuseer i
Europa. Jag har t idigare berdttat om hur vi f log t i l l  England med ett Drakenplan. Nu ska det
handla om en motsvarande f lygning t i l l  Paris. Det var tenkt att en Drake skulle landa p6 Le
Bourget. Flygplatsen, mitt under den 6rl iga f lygmdssan, d6 hela vi ir ldens f lygfolk var samlade
diir.  En erfaren drakenpilot ur Flygstaben skulle f lyga Draken, och jag hade f i t t  uppdraget att
med en civi l t  utrustad SK60 leda den t i l l  landning. Som all t id miste utlandsflygningar med
krigsflygplan planeras noggrant, eftersom sSdana plan saknar navigationsmojl igheter i  civi l t
luftrum. Radion var ett annan krux. Endast forprogrammerade frekvenser kunde anvdndas.

Man anvdnde i t !6nsten bara ett fetal frekvenser, och en s6n hi ir resa krdvde mingdubbelt
f lera. Det fungerade si att man hade ett hSlkort med uppgifter om radiofrekvenserna. Jag
vil l  minnas att det rymdes t jugofyra frekvenser p6 ett kort. Nu f ick vi studera luftrummet p6
vdg t i l l  Paris, och borra egna h6lkort for att tdcka in al la tdnkbara situationer. Det blev fem
el ler  sex h6lkor t ,  och p i lo ten skul le  kunna byta kor t  i rad ion under f lygning.  Nu fanns ju  a l l t id
risken att vi skulle bl i  hdnvisade t i l l  nSgon frekvens som vi inte hade i al la fal l .  Vi kor"n cjverens
om att om vi skulle tappa radiokontakten med varandra, s5 skulle jag leda ner roten mot
banan ndr vi f i t t  klart att landa. Det skulle inneb:ira att Draken kunde landa .

Dagen fcir avfdrd kom, och vi startade sciderut i  f int vdder. Vi rnellanlandade pd ett par NATO
baser pA vdgen for att tanka. All t  gick sorn smort, och vddret var f int hela vdgen. 56 kom vi d5
in i  Paris luftrum, och ddr hdnde det si klart. Vi skulle kontakta Paris inf lygningskontrol l  p5
en frekvens som Draken inte hade. NAja det var ju lugnt fdr det hade vi reservplan for. Jag
fortsatte nu in mot Le Bourget utan kontakt med Draken.

Det var enornnt mycket traf ik och vi f ick f lyga en del omvaigar in nrot fdltet. Nu kom
flygledaren rned en forfr igan. Kunde vi mojl igen gora en l5g forbif lygning vid hedersldktaren
innan landning ? Heders ldktaren 169 v id  en avst i ingd bana som 169 v inkel rdt t  mot  den bana
som vi skulle landa p5. Man vi l le ju vara t i l l  lags s6, visst kunde vi det svarade jag.

Jag satte kurs mot hedersldktaren och gick ner pi ca femtio meters hojd. En t i t t  i
backspegeln och jag sig vad som hdll  pi att hinda. Draken hade saktat in, och 169 nu l6ngt
efter med landningsstdl let utfdl l t .  Han tdnkte landa pd den avstt ingda banan. Det var inget
jag kunde gora 6t det, och han gjorde ju bara som vi kommit overens om. Jag orienterade
flygledaren om l6get, och han tog det med upphojt lugn. Han kunde ju inte heller gora nit 5t
saken. SA Draken landade och al l t  gick bra trots att det stod en delfordon och annat pi
banan .

Efter ca en kvart landade jag ocks6 fast pi rdtt bana. Jag konstaterade att Draken hade
bogserats t i l l  n5n sorts tr iumfbige och pi loten behandlades som en i ikta Vlp. En hel del
champagne hade han f6tt i  sig, det mdrktes tydl igt. Slutet gott al l t ing gott, heter det.

Dagen dai rp i  Guidades v i  av v6r  at tache i  museet  ddr  Drakenplanet  skul le  s tA.  Han hade var i t
med pA hedersl i iktaren di vi landade, och beri i t tade att speakern hade i dramatiska ordalag
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refererat hur Draken nu skulle landa for att aldrig mera starta. De dldre Flyggeneralerna
hade torkat t irar och visat sina ki inslor s5 som vi inte gcir hdr hemrna.

En av de hdr gamla generalerna var med oss p5 museet sedan. Han pekade pd ett gammalt
f lygplan byggt av trai och bambu som Bleriot hade f lugit pi t io talet. " Det di ir har jag f lugit "
meddelade han stolt.  Flygplanet hade vissa l ikheter med en tdltsdng ..

Gorpenbe?gs skolo

skq ditt born borjo skolon i hcjst eller funderor ni pd ott byto skolo.

Vcilkomno til l en trivsqm och mycket bro byskolo med behorigo lcirore. Skolqn dr
en F-6 skolq med plofs for co 6Q elever.

Vid fr69or kontoktq rektor Comillo Alddn.

Vqrmt vcilkomno till ett nytt lcisdr pdGarpenbergs skolal

Trevlig sommor

onskor

fdrcildrogruppen



Sd blev det dA vdr igen i Fensj6.

Vi flyttade til lbaka til l stan den tredje oktober 20L9 och tyckte att vintern blir 16ng men efter en
tdgresa til l Lund och nigra dagars bussresa fr6n Lund til l Hamburg islutet p6 oktober hade ju

pldtsligt en mdnad g6tt. Oet tar ju en stund att komma i ordning i stan ocksd med allt som man har
sldpat med sig til l stugan. Det ska ju p6 plats igen. Symaskin o tyg o garner och datorer och allskdns
verksamhet som fraktas mellan de olika bostillena. Och saft o sylt o gurka som tillverkats under
sommaren. Aven om en delbl i r  kvart i l lndsta 6rsi  bl i rdetdndi m6nga kassar.  Man tyckeratt  man
har dubbelt  av al l t  men det dr inte r ikt igt  s5. Forresten symaskinen som jag tog fram i februari  och
skul le sy pd en folkdrekt t i l l  et t  barnbarn vi l le bara sy bakldnges och jag hade stfr l l t  undan den och
fdrtrdngt att den kr6nglade och ddrmed var det fdrdigsytt i Fensjo i h6stas. Fick nu hjdlp med den i
Hallstahammar f6r m6nga pengar men nu gir den bra si nu har jag sytt en hel del under v6ren.
V6ren 2020 blev inte riktigt som vanligt. Det dr ju lika fcir oss alla. Vi har 8kt halwdgs o trdffat

dottern frSn Stockholm p6 litet olika stdllen. Men trdffats ute 5nd6. Mindre utflykter i ndromridena
har det ju varit ldge for.
En konstig vinter har det ju ocksi varit. Forst barmark och sen litet vir dd och dA som kom av sig

flera ginger. Och sd kom det snd n6gra giinger och minga klagade och bara fcir att vara positiv s6
sdger jag att det blir inget varmt och ingen v6r forrdn det kommit litet snd o blandat vdder. 56 dr det
ju faktiskt och inget vdxer om det dr for torrt. Sd en del regn beh6vs ju.
Allergisdsongen blev ju ocksd l6ng med olika vdderlekar. Tallkvistar i vatten 96r jag i ordning och
dricker och tror att det hjdlper. F6rra 6ret gjorde jag det ocksi och om det var det som hjdlpte eller
hur det nu var sd blev det inte s6 i l la.
Under vintern har vi  var i t  t i l l  Fensjo en gdng i  m6naden och vattnat pelargoner och fuchsior som vi
civervintrar inne i huset med n6gra varmgrader. Innan det blev distansering passade vi pA att 6ka in i
Avesta o spela litet kort med kompisar ddr. Eftersom ingen snd kommit i vinter har vi kunnat kora bil
inda fram till huset. Vi har tagit med vatten varje gdng ifall det skulle bli sno ndsta 96ng. 56 det fanns
vatten att starta med innan vi fick gAng pi sommarvattnet.
Onsdagen fdre Kristi Himmelfdrdsdag f6rra veckan var det ldge att borja flytta hit. Vi fick ig6ng
vattnet pd en ging. En av oss kldttrar ner i pumphuset och sdtter pd en mutter och drar 6t och
6ppnar kranar och s6 dr det k lart .  Det dr jag som gor det numera eftersom S kommer ner men inte
opp. Nu kom grannen precis dd jag satt nere pi botten i gropen si han erbjod sig att byta plats med
mig och sd fick det bli.
Sdmre gick det i ndsta koppling til l ndsta hus fdr ddr ldckte det och d6 kom grannen och drog 6t det
ddr li l la extra och vips ldckte det inte mer. Klart med vattnet.
Blommorna som stdtt  inne undervintern bars ut p6 al tanen som mel lanlandning.
Ndsta vecka f6r de komma ut.
Mycket grenar o kottar har bl6st ner i vinter, L0-12 kdrror att kcira bort och sd var det klart. Sd var
det taket pd pergolan. Ut med bordet ur vinterfcirvaringen. Jag kldttrar och Sverker o Hans st6r pA
golvet med kvastar och snart dr taket pii. Det dr litet att pyssla med innan man fir allt i ordning.
Forsta natten sov vi s6 gott hdr f<ir det dr skillnad pd temperatur hir och i stan. Det dr f<jr varmt i
stan. Inga fdglar har vi sett hdr dn.De har sdkert sett oss men inte v6gat sig fram dn. Vi h6r dem och
det ir underbart med kvittret o singen frin alla olika h6ll. Rodhaken o notvdckan brukar komma o
dta fr6n och brodsmulor som vi  ldgger ut.  De kanske tdnker att  nu 5r hon hir  igen med sina glutenfr ia
smulor som vi  i i ter dd de andra dr slut .  Rddhakens ungar var sA orddda forra i ret  och sprang ut och in
under trappan dfrr  v i  96r.
Vi skulle Aka o kopa jord p6 fredagen och di erbjod grannen att ta hem jord 6t oss samtidigt som 6t
dem sjdlva. Bra, for det kom dnda fram till trappan.
Pd miindagen gjorde vi en utflykt til l GranngSrden och kdpte en del blommor som vi planterade. Det
fanns inte allt vi skulle ha sd det blev en tur til l Horndal ocks6 och ddr var nog kvaliteten litet b6ttre
eftersom de dr iver upp plantorna sjdlva. Bra attveta t i l lndsta Arforviska vara hdrd6 ocksd harvi
tdnkt '  En del undrar ju om vi  har t f rnkt p6 hur ldnge vi  orkar h6l la pA och 6ka och vara hdr.  Det
behdver de inte bry sig om for vi tar ett ir i taget. Det dr bdst si.



Grisarna som var i  tomtgrdnsen och bdkade fdrra 6ret har inte var i t  ddr i in men en bi t  lSngre upp i
skogen.
Ddremot har grdvlingar gjort smd gropar p6 tomten. Inga moss har vi haft inne heller.
Grdsloken dr fyrtio centimeter hog och sd fin. Det doftar av gullvivor, hdgg o konvaljer och den hir
nya skira gronskan fick vi 6ter uppleva en vdr. 56 hirligt.
Och vi  hor barnrdsterfr6n byn och det b6dargott  at t  unga famil jervi l l  bo iFensj6. Det bl i r  l i tet
blandat d5 med fornyelse.
Sverker sidde frcjn i  s6l6dan lagom innan det f ina regnet kom hdromdagen.
Varje 6r blir vi l ika f6rvdnade hur fort det 96r att komma i ordning med sommarboendet.
Oj vad fint, nu kom grannen med en frusen fisk som ska dtas dA vi kommer til lbaka fr6n Vdsteriis dit
v i  Sker nigra dagar nu.
Nu finns det rabarber hos goda veinner i Hedemora sd nu ska det bli ny saft.
Jag har ocksS plockat hdggblommor som ska bl i  saft  och Sverker har plockat maskrosor p5 6kern som
ska bl i  s i rap. (Hdxbrygder ?)
Vi hinner til l VdsterSs om vi blir sjuka s6 vi behdver inte belasta sjukvdrden hdr i ldnet. 56 vi behover
inte ha d6ligt samvete for att vi dr hdr.
Betrdffande handling si skulle vi f6 bestdlla i Skogsbo och hdmta varorna onsdag eller torsdag. Nu ser
vi  at t  Hemkop i  Hedemora har dndrat s ig sA man kan ndthandla och hdmta pA kaj.  Det bl i r  bra. lca-
handlaren i  Hedemora vi l le ju inte ha pensiondrer i  but iken om jag forstod rdtt  s6 d6 kan han vara
utan dem senare ocks6.
Mycket finns att k6pa pA ndra h6ll. Hos Gr6nvalls kan vi kopa tomater o gronsaker o kott finns i
Ingelsbo s6 det f inns m6nga moj l igheter att  handla lokala varor.  Och en och annan marknad f inns det
ju ocks6 framover.  Honung f inns i  Garpenberg. Och rdtt  som det i r  kommer det sal lad o spenat i  v i r
l6da ddr vi s6tt fron.
N6gra ndsslor har jag hi t tat  pA tomten och dessa har jag torkat for at t  ha i  brod di  jag bakar.
Vi ser fram emot en ny och skdn sommar i Fensjo. Lyckan att kunna 96 ut pA trappan i sdrken och
sdtta sig och lyssna pi figlarna iir njutning for sjdlen.
Rapporterar ocks6 att vi slagit ihjdl de forsta myggorna och en geting.
Oj vad mycket det blev fast jag trodde att jag inte hade negot att skriva om.
Ann-Mar iS
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Vandra pi gamla stigar

Tidig v6r, di man li i tt ser tecken i markerna si borjar arbetet mecj att

rusta de gamla vandringsstigarna i Garpenberg.

Genom Hembygdsforeningen kunde medel dskas ti l l  material.

Virke ti l l  stolpar, landg6ngar over surmarker och mdrkfdrg.

Pi vissa sti i l len var stigar forsvunna och di kom den nya tekniken ti l l

hjalp i form av Min karta o GPs.

Leden fr6n kyrkan ti l l  Bensisen behovde delvis ny strdckning pe

grund av Bolidens utbyggnad.

Arbetet fortgir med stigen fr6n Bensisen till Erkers-Fars ort

och Konnsjon. Stigen har kvar sin gamla streickning och fir en

alternativ vdg pi grund av djur pi betesmarker.

Stigen fr6n Hogtjdrn ti l l  Bensisgruvorna dr nyrcijd och markerad.

i
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Kyrkstigen frin Hcigtjdrn via Kaspersbo dr rojd och arbete p6g6r rned
miirkning. De br6 skyrtarna ska renoveras.

Rastplatser finns vid Finnhytte Dammsjcin, stora Jdrken, Hogtjirn,
Kamhavet vid Erkers-Fars ort, Lil la Konnsjon och Gransjcin.

Arbete med Informationstavror, kartor fortgir och en samrad Info
kommer att f innas vid Gammelgirden.

Vandra stigarna, annars vdxer dom igen!

Bengt R uth/Ga rpen bergs he m bygdsfciren ing

oBs!
Tdnker ni vandra i markerna runt Bensdsgruvan,

si ta pi stc5vlar, d6 det finns bdver,

som h6f ler p5 att fcirvandla omridet ti l l

b l6t sumpmark.



GARPEN BERGS GYM NASTI KKLU BB

Tack fiir visat intresse vid vAr utomhustrdning!
I maj m6nad har vi haft ett antal trdningstillfdllen utomhus. Frin borjan annonserade vi endast ut ett
til lfdlle den 6 maj och det verkade uppskattat sii vi valde att fortsefta nigra gdnger til l. Deltagarantalet
har varit uppemot 10-15 personer vid nigot til lfdlle och ildersspannet har striickt sig fr6n 6 til l 83 6r.
Dessa trdningar har vi aviserat om via facebook, f6lj oss gdrna (gd med i gruppen "Garpenbergs
gympaklubb") for att inte missa information eller fler utomhustreningar.
Infdr hdsten ser ni  en prel imindr planering enl igt  nedan:

Stavging

Mdndagar kl .  09:30-10:30 Aret runt.
Ta med stavarna och fol j  med pi  en vi inda!Vi96r ca 3-4 km med start  iGarpenberg el ler Persbo. Ring
lnga-Stina tel. 0225-220 1_0 fdr info.

Medelgympa

Onsdagar kl. 1"9:00 i gymnastiksalen med start 9 september. Vecka 37-50.
Ledare iir Laila te|.0225-220 4A

Vattengympa

Aterkommer med mer information ndrmare terminsstart, hSll utkik hdr i bladet eller pd facebook.

Vandringsresa t i l l  Grovelsjon 10-13 sepember
Vi hoppas fortfarande kunna genomfora v5r vandringsresa till Grovelsjon 10-13 september men
vi f5r siklart reservera oss for dndringar beroende p6 ridande rdge.

Det f inns f lera rum med 2-4 bi iddar, gemensamt kok och badrum. Vivandrar pi dagarna och
brukar 5ta gemensam middag p6 kvillen. Kostnaden dr sjdlvkostnadspris for boende och gemen-
samma middagar vi lket beror pi hur minga vi bl ir  som delar. De som vi l l  med fdr diskutera det
ndr det nirmar sig. Anmilan i ir  bindande och man ska vara medlem i klubben (terminsavgift).  I
samband med anmdl ska en avgift om 500 kr betalas in till klubbens bankgiro : 4L2- 7924. Avgif-
ten i terbetalas vid inst6l ld resa alt.  avrdknas kommande medlemsavgifter. For anmii lan frdgor,
vdnd er till Annika Ruth p5 A737844514.
Forst till kvarn !

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp t i l l  19 5r 15Okr/termin
Vuxna 300kr/termin
Vattengympa 200kr/termi n
Ba nkgiron um mer : 4IZ-7 924

Vdlkommen du skona sommar!

*%ffiw
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Vorggropqrncl

Det hor med ott voro nyfiken... Pd eit
ov kossettbonden som jog det
senoste 6ret hor digitoliseroi At
hembygdsforeningen, beroitor min
for (Bockdkers Johon dy) l i ie kort om
vorggroporno. Pd hons t id hondlode
dei inte om oti f6ngo vorg dor, istollei
vor dei iydligen en intressont
motesplots dor bdde noje och
dispyter resulterode i slogsmdl. Nor
Dormsiokorlorno och Klosterkorlorno

hode trdkigi forr i t iden, troffodes de hor vid vorggroporno for ott sldss. Tydligen kunde
det hondo ott skolbornen gjorde l ikodont. Enligt for som gick p& Dormsjo skolo fr&n
1917 och fromdt, s& slogs oven skolborn dor. Dd vor det Klostenrorgorno som motte
Dormsjoki l l ingorno.. .  Born f rdn Klosier gick pd sommo skolo,  och monniskor hor ju en
tendens ott gruppero sig pd ett eller onnot soit.

Vor finns dd desscr vorggropor? Borbro Jonsson visode vogen tidigt i v6ros. Om clu
kommer frdn Gorpenberg (Dolo-Finnhytton) sd hittor du dem om du svonger vonsier
mot Kloster vicl 3-vogs korset. Noston mitt emellon vogskolei och Klosier f inns det
gropor pd bddo sidor om vogen. De hor t i l l  s tor  del  fy l l ts  igen. men groporno or onnu
mycket tydligo. Hor fdngodes, som nomnef crntycler. vorg (eller ulv). De, sdsom orrdr,:
djur, hdller sig ti l l  vissa strdk. Och v&ro forfoder vor nrycket kunnigo om bdde rutter
och beteenden. Mon kon undro hur stor f locken vor en gEng i  t iden. Nu pd senore t id
hcr ju ontclet okot igen, och de vondror tycll igen foriforcrnde hor, pd sommo stolle.
B6cle vorg och vorgspdr lror ropporterots, sd rutten verkor levo viclore, hundrotols &r
senore.

Vorfor soger vi vorg och inte ulv? Ulv or ett nooord. ett ord som om mon soger det
hogt bringor olycko. Dorfor soger vi istollef vorg som beiyder drdpore, strypore, niding.
loglos, fromling. "vergr" p& islondsko betyder tjuv, och "vorgher" pd medeltidssvensko
beiydde vdldsverkore. Den gomlo folktron kommer igen li ie hor och dor, pd oliko soit.

Bockdkers Morio Lee

Kol lor:

wvwv.svenskonomn.se

www.vorofokto.se

Garpenbergs hembygdsfdrenings dokumentat ionsgrupp sparar detta som dokumentat ion 6ver
platser i  Garpenberg, juni  2020.

r Vorggrop

En vorggrop vor cirko 5-,I0 m i diomeler och 2-4
meter djup. lblond vor den overiockt. I mitten
fonns en pdle och voggorno vor s loto,  g jordo ov
sien el ler  t ro.  De hor onvonts sedon medelt iden,
men vor vonl igost  under lZ00- och 

. |800-tolen.

KSlla: Skogsencyklapedin, utgiven av $veriges
Skogsv6rdsfdrbund (numera Foreningen Skogen), Slockholm irr
2000. Redaktor: Michael HAkansson. PA webbplatsen kan
ti I kigglkonigerin gar f0rekomma.



Hej  a l la  garpenbergsbor !
Det  6r  l i te  andra t ider  nu med corona och det  mdrks isa longenl  Har  haf t

rekord upp5t, men aven ned6t s6 det svanger fort. En nyhet ar att jag har

borjat en utbi ldning av gelenaglar och erbjuder nu elevpriser p5 for ldngning,
forstarkning, manikyr, och spamanikyr!

Ni kan boka allt hArrelaterat p6 friisorgruvan.bokadirekt.se vilken tid pA

dygnet som helst, eller ringa mig p5 Q]22Q.52653 vardagar 10-19.
For  nagel re la terade bokningar  kan n i  boka er  t id  pA numret  e l ler  pA min

instagram @studio-sanna / fb Gurris6rgruvan

Et t  urva l  av behandl ingar !
Barn 126r 3OO:-

65+ och delvis maskinkl ipp 35O:-
Klipp 45O:-

Utvdxt fdrg max 5cm 95O:-
Utvaixt fol iesl ingor max lOcm inkl nyans.l25O:-

Fdrgbehandl ing lSngt hAr fr6n 145O:-

ELEVPRISER
Nagelfor ldngni ng 3OO:-
N a gelforstii rkn i n g 25O:-

Manikyr 2OO:-
Spamanikyr 35O:-

(gor ej  p6fyl lning fr6n annan salong)

Det f inns aven massvis med produkter som passar al la;volym, torr h€rrbotten,
vArd for skadat hAr, varmeskydd, hArspray, wax med mera! Cjorda p5

ekologiska ingredienser som honul_g, euinoa, och blSbdr fr6n ett  kl imatsmart
IOretag.

Kika forbi salongen for en konsultat ion, kopa presentkort,  el ler om du
behover fyl la pA schampol

Glad Midsommar!
Valkommen!

Frisorgruvan Studio S
Silvervaqen lO

Sanna l



SVIJI\I{A TIDER
LOPPIS, ANTIKT OCH

BYGGNADSVARD

HALSAR GAMLA & NYA KUNDERVALKOMNA
TILL SASoNGEN 2a2O

OPPETIDER

IUNI-AUG
LOR"-SONDAG 10-15

SEPTEMSUR. /TORDAGAR 10.15

Koper och siiljer b"g. prylar och mobler.

F61j oss gfrna pfl Instagram Svunna_Tider och
Facebook/ Svunna Tider

Vi he[er till i srora roda rian, byr Herrgflrden i skarpa
kurvan med skyltning i vdgkanten.

076 340 1459
Om du vill komrna annan tid gdr det bra att boka efter civerenskommelse!



Rcinningen

I sombond med uppruslningen ov kyrkstigorno ifrokten, kommer en kortore version av den hor
texfen ott finnos pd en skylt vid Rdnnrngen.

Ronningen vor en g6ng en somlingsplots for de som kom vondronde pd kyrkstigorno
fr&n de kringliggonde byorno Ingelsbo, Helsingbo, Hummelbo, och Hogfjorn. Det vor
hor mon stonnode ti l l  och konske 6t en motsock och vilode en stund innon mon gick
vidore ti l l  kyrkon, och kvinnorno possode pd ott to pd sig "huvo och stycke". Pd den
tiden vor det sed ott en gift kvinno iqckte hdret, speciellt nor mon gick iill kyrkcrn.

Nomnet kommer ontogligen frdn "r6jning ov ny plots". Aven Rodningen hor onvonts.

Dolornos storslq osk

Nor dettq vdrdtrod plonterodes or svdrt ott sogo efiersom troden
voxer l ite ldngsommore pd denno hojd. Det kon hq plonterots ov
fomiljen Andersson eller Pipore som bodde hor pd sent 

,|600-tol.

Ndgro meter frdn osken finns en numero overtocki mycket gommol
brunn, somt gomlo husgrunder.

Morken ogs idog ov Boliden.

Vem hor bott hor?

Frdn kyrkbockerno vet vi ott Ronningen hor vorit bebott dtminsione sedon sent 1600-
tol. Dd bodde hor fvd fomiljer. Den eno vor Anders Andersson med hustru Kerstin
Jonsdotfer och sonerno Mots f 1653, Thomos f 

, l658. 
Den ondro vor dottern Korin med

mon Mikel  Pipore somt sonen Hons 1688- lZ0l .  Pd sommo sido i  husfdrhorslongden.
men i Nohlo-sion, f inner vi en Cosper Ekeblod. Konske gov hon Cospersbo sitt nomn?

1721 bor Thomos kvor, med hustru Morgoreto Lorsdotter. Sonen Pehr gifter sig med
Brito Andersdotier frdn Vosterby och de fdr sonen Anders. Anders tor nomnet Ronquisi
och gifter sig med Anno Ersdotter frdn Morcusbo. De fdr sonen Mognus f 1771 som blir
gruvfogde och bor hor med fomilj pd sent l7OO-tol. I vigselboken kon vi loso 29 dec
1793 "Gruvfogden voloktode Mognus Ronquist pd Ronningen med orligo och
dygdesommo Anno Ersdotter p& Hojen". Vilken gruvo hon vorfogde over or inte kont.

Mognus bror Pehr Rdnquist t 1762, f ick medolj och vor med vid sloget vid Svensksund
1789. Hon tog med sig ett si lverkors hem ti l l  Gorpenberg som hon skonkte ti l l  kyrkon.
Korset or nu ersott med en kopio i onnot moteriol. Nor det blev ersott och vod som
honde med originolet or inte kont.

Tv6 systror, Morgoretho och Brito, f lytior t i l l  Munktorp. lvigselboken stdr ott loso 29 sep.l793 
ott jungfru Morgoretho Ronnquist pd Ronningen hor gif i sig med Bruksinspektorn

vid Lisjo Bruk i Munktorp Herr Corl Georg Grovonder. En tredje syster, Anns. gifter sig
med mostersmeden Henric Goude i Horndol lZg0. Ytterl igore tvd broder, Eric och
Johon, flyttor t i l l  Stockholm, 1795 respektive 1298.

Mognus son Corl Mognus (1795-1867) tar over gdrden och blir kyrkvord. Hon gifter sig
med Liso Andersdotter frdn Bensdsen. 1853 finns 6 drongor och 5 pigor pd gdrden i
Ronningen. Corl Mognus och Liso fdr tvd born, Anders som dor vid 3 &rs &lder, och
dottern Anno som 

.l849 gifter sig med Anders Jonsson Asplund i Asp&ker, Husby. I



dodboken si8r det 12 ju l i  l86Z oi i  "Ronquis i ,  C.M. Hem. egore i  Rdnningen" hor gdtt
bort. Dddsorsok or inte ongiven.

Corl Mognus syskon, Anno, Anders, och Morgoreto flyi ior ollo frdn Ronningen. Anno
gifier sig 1836 med qnklingen och nomndemonnen Anders Jonsson i Fonsjo. Det si6r
"orl igo Gruffogdedottern Anno Stino Ronquist" i vigselboken. Anders gifter sig {som
onkling) 

.|839 
med Stino Jonsdoiter frdn Rotfollei och or d6 rottore vid Gorpenbergs

bruk. Senore blir hon mjolnore i Brottfors. Greio gifter sig 1824 med Jon Jonsson i
Persbo. Hormed slutor fomiljens sloktled pd denno plots.

1875-1828 bor orrendotor Erik Persson frdn Hedemoro hor med fru och son frdn Husby.

1893-1900 bor
Anders.

Fr6n l910-1928

orbetoren Lors Persson frdn Soderborke hor ti l lsommons med sin bror

finns Rdnningen med ifdrsomlingsbokens register men uton boende.
.l930 

bor &ierigen en fomilj pd Ronningen enligt f6rsomlingsboken. Det or
skogsorbetoren Erik Axel Eriksson f 

.l886 pd Honses i Bensdsen, hustru Helgo Sofio f
Lindberg l89i iRutbo, somt bornen Erik Hjolmor, Erik Joel, Axel Rogncrr, Sigrid Linneo
Morgoreto, lngrid lrene Victorio, och Astrid Sofio lrene.

Jqrnkors bokom Gorpenbergs kyrko

Ett ov jornkorsen (tv6-sidigt) or efter tvd mon som horstommor
frdn Ronningen. Det or mjolnoren Anders Ronquist 1798-1871
sqmt hons son Anders 1840-1866*.

Direkt fromfor korset l igger en nyore grov. Mortin Runqvist
gjorde oti besok ti l l  Gorpenberg pd 1920-iolet dd hon iolqde
med kyrkvoktmostore Lors-Erik Gustovsson. Mortin berottqde ott
hon vil le bli begrovd just dor, vid sin *forfors jornkors. Inte l6ngt
efter kom en forsondelse frdn USA.

Mortin vor fodd 1899 i Gorpenberg, son i i l l  Anders Hermon Ronnqvist och Vilhelmino
Bromon. 1 91 3 emigreror fomiljen ti l l  USA 1 9l 3. Den 28 november 197 6 dor Mortin i Son
Diego, Colifornien. Hon hor ingo ottl ingor, men sloktgrenen lever vidore genom syskon
til l  honom som ocksd blev kvor i USA.

Jornkorset qr med stor sokerhet t i l lverkot vid Dormsio bruk.

Mario Lee

Kollor:

Ronnegdrd, Som, Hedemoro Bergs/og: Gorpenbergssocken (Folun, 1952)

Lonsstyrelsen Dolornos Lon, Skyddvcjrdo frad i Dotarno. Noturv6rdsenheten, Rooport ZOj2:0g

Gorpenbergs forsomling
Vigselbocker
Husf6rhorslongder
Fdrsomlingsbdcker
Dodbocker
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Valborgsmdssoafton firades som vanligt, trots Corona, Vi h6ller ju ti l l utomhus, och
"Tdgtparet" hade forberett sittplatser med extra stort avstAnd sinsemellan. Ca 20 per-
soner gril lade, sjong vdrsAnger och eldade brasan. En fin tradition!

Coronapandemin innebiir
att vi tyvdrr m6ste stdlla in
midsommarfirandet.

Det hdr planerar vi att gora:

BAtutflykt t i l l  Hdlsingbo Holme, siindag 5 juli kl 12.00.
Vi samlas i Hdlsingbo, eller kommer med egna b€rtar over
Dormen. Vi gAr en tipspromenad och samlas sedan for med-
havd fika och umgdnge. Gril lplats finns!

Betrdffande Sommarkvdll fredag 24 juli mAste vi tyviirr ta beslut senare.

P6 programmet stAr ocksA utsdndning av VM-deltdvling i Speedway
frdn Polen lordag 3 oktober.

Du ar vdlkommen att hyra bygdegArden for nAgot festligt tillfdlle. Lokalen iir
handikappanpassad. Ddr finns porslin for ca 50 personer, ett extra stort kylsk6p och
diskmaskin. Gunnar Eriksson dr stugvdrd. Tel O22S-230 Zg.

Vi hoppas pA en fortsatt fin sommar och onskar alla vdlkomna till v6ra aktiviteter!
Om du vill veta mer, ring gdrna GunnelWaern6r, 073-045 71 93.

Gtad Sornrno 17
Hemsida : www. byqdeqardarna.se/ingelsbo e-post: ingelsbo. bvqdeqard@qmail.com



Vi bygger for dig!

Snabbt och smidigt med markskruv.
Ingen grSvning, minimal Averkan pA
tridgArden.

Uterum
Tridick

Staket

Attefallshus

Carport

Vixtus

Lis mer p&:sf utagrav.se

eller kontakta Mikael Skinnars f6r ett
kostnadsfritt hembesok

Mikael Skinnars 070-66 4270A

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



Garpenbergsloparen finns nu uppsatt i Vdvstugan.

Vill du vaiva den? Eller fA hjiilp att vdva?

vdlkornmen att hora av dej til l Doris Ruth 073-g4r gg 04

Sokes:
Tyg ti l l  vdst och forkldde fdr att sy en Garpenbergsdrdkt t i l l  en 3-6rig
f l icka.
Tacksam for endera forklddet eller vdst tyg
N ina Back6kers 073-8 4SL7 G3

Det iir med sorg i hjafiat vi miste meddela att sommarens cafekviillar zir instZillda pi gnrnd av
den ridande pandemin i Sverige.

Vi ska ha lite verksamhet iinda.
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 mellan kl. 18.00 till 19.00.
Kostnad 20.- for tipspromenad och 5.- per enkel bingobricka.
Vi har kaffeservering med hembakt brcid.
Vi tar swish, men tZink pil att l?igsta belopp att swisha iir 50 kronor, sA man kan ju gA ihop
ett par stycken.

Varmt viilkomna!
Vikbygdens Intressef<irening



Maria pA Hcijen
Massage & Koppning ien mysig miljci.

Nu har jae ctppet igen fcir affa symptomfria i behov av
behandling.

Viilkommen !

Maria Eriksson

Hcijen 13, Ofshyttan
Ring frir bokning: OtO-ZgtI3 Gl

ef ler skicka ett sms s6 hcir jag av mig.

' ';:i11li * N

t" ii{'{r1,.a " ;u,'ww
Certifierad och frirs6krad
12lrs erfarenhet
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