
Inledning

Alla boende inom 776 98 omridet och som t'llt 65 6r har m<ijlighet att ata lunch i skolans
matsal pi Centrum om du inte tir Coronasmittad eller sjuk och dessutom hiller
Coronaavstinden till din bordsgranne, matsedel liingre in i varat eget Blad.

Nu miirks det verkligen att vi gar in i hcistminaden.

Som vanligt har jag inte badat i nigon sjri detta ir heller, utom hiiromdagen dA jagrikade
ramla i med kliidema p6. Usch vad kallt det var si jag ska nog inte bada i nigon sj6 nasta ir
heller, niir det gar sA bra att ta till duschen i badrummet. En trcist i bedrcivelsen var i alla fall
att jag ffitt en regnbige innan jag satte mig i vattnet pi en sten si jag blev dm i viinstra
skinkan fortfarande efter en vecka.

Se hAr i Coronatider niir vi 70+are inte bdr umgAs si mycket med andra miinniskor blir vi ganska
ensamma och vi liingtar efter nigon attpratamed si di brukar jag ftirsrika ta en promenad bide
pi ftirmiddagen och eftermiddagen och di undrar jag, var tir alla andra boende i Garpenberg
eller gir jagbara pi konstiga tider. Jag gir inte sA fort utan jag njuter av att vara ute i friska
luften.

Den hiir gflngen har vi ett flertal beriittelser frin ett flertal skrivare som ftirhoppningsvis
intresserar minga. Desto fler som skriver si borde det ju iiven bli fler omriden som tticks in.
Tack Maria Johansson Lee och Vivan Adamsson med Bladen till hristnumret.

Med en forhoppning om en fin host och att vi hjiilps 6t att skriva iiven julnumret av v6rat eget
Blad, som jag vill ha manusen till den 20 november ftir att de ska hinna delas ut i god tid ftire
jul.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

barbroj ansson@bredband. net

Bladet finns iiven pi niitet och det brukar komma upp bara man skriver Garpenbergsbladet, det

iir Stig Adamsson som fixar utsiittningen pi niitet och han kollar av varje gang drir det iir gratis

dairftir iir det olika adresser.
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Till Garpenbergsbladet

Det iir augusti och fortfarande sommarviirme n2ir solen skiner men diiremellan
kiinns det att det iir hcist i luften.

Under sommaren har verksamheten och produktionen pigitt i stort sett som
vanligt hos oss i Garpenberg. Vi har si klart flera rutiner ftir att minska riskerna
med smittspridning och ser att den sjukfrdnvaro som var h<igre under vintern nu
har minskat. Vi fokuserar ph det vi kallar "1,2 och 3" som ar attbaravaraph
jobbet niir vi tir friska, tvdtta hdnderna och hilla avstind. Vi tar fortfarande inte
emot bestikare. I viirlden ser vi en fortsatt efterfr6gan av metaller. Niir man fortsatt
kan liisa om vilka effekter som viruset orsakar i Sverige och viirlden med b&de
sjukdom och arbetsl<ishet si kiinns det sA klart bra att vi kan fortstitta vir
verksamhet och att alla vara medarbetare har fortsatt kunna ika till jobbet. Det
betyder mycket. Under sommaren har vi haft ca 70 semestervikarier hos oss niir
ordinarie personal haft semester.

I augusti hissade vi under nflgra veckor regnbigsflaggan. Vi ska vara en
arbetsplats diir alla behandlar varandra med respekt. Det ska vara en sjiilvklarhet
att bli behandlad likviirdigt oavsett ex. ilder, ktin, religion, etnicitet, sexuell
liiggning eller funktionshinder. Som en symbol fiir att visa att vi stir ftir allas lika
viirde hissade vi Sterigen detta 6r Regnbigsflaggan under niryraveckor i augusti.

Vi fortsatter virt arbete med att se hur vi kan forbiittra vflr verksamhet och <ika
produktionstakten. Ni har siikert sett att vi kommer att scika tillstand ftir en lite
hdgre produktionsnivi, 3,5 Mton malm per 6r. Idag har vi tillstand att bryta och
anrika 3 Mton malm per ar. Det Zir iiven vad vi planerar att producerai ttr. Vi har
nya fina anl[ggningar i Garpenberg och vet av erfarenhet att niir vi optimerar och
ftirbiittrar sA kan det gi att producera lite mer i befintliga anliiggningar. Vi grir det
ftir att ha mdjlighet och att kunna nyttja v6r moderna anliiggning fullt ut. I minga
avseenden kommer det inte att ge nigra synliga tindringar men det som kan iindras
kommer vi att beskriva i ansokan som liimnas in till domstolen i hrist.

Med anledning av pandemin ser det ut som det kommer att drcija innan vi kan
bjuda in till ett 6ppet mdte hos oss. Om ni har frigor eller fundering ar om vAr
verksamhet si tveka inte att hrira av er.

Med dnskan om en fin hdst och fortsatt att ta hand om varandra i dessa tider!

Hiilsningar

Jenny Gotthardsson
Omrideschef, Boliden Garpenberg
i enny. gotthardsson@bol iden.com
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Boliden bygger insektshotell

I bullervallen pA industriomrddet har vi under sommaren byggt ett insektshotell. Boliden
har som mAl att bevara och oka biodiversiteten och vi efterstrdvar att folja FN:s Globala
h6llbarhetsmAl 2030 nr 15 genom att oka den biologiska mAngfalden i de regioner ddr vi
verkar.

Bara i Sverige dr en tredjedel (ca g0 st. biarter) av v6ra 270 vilda biarter pA vdg att forsvin-
na. Gifter, matbrist, ett fordndrat landskap och klimatfordndringar hotar v6ra ""vilda trdd-
gdrrdsmdstare" vilket kan fA allvarliga konsekvenser for mdnskligheten och den biologiska
m6ngfalden. Vi iir ndmligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete och
idag finns det inte til lrdckligt med boplatser och blommor att dta for de vilda bina.

Vi har gjort detta for att de Solitdra bina, alltsA de bin som inte lever i bikupa, ska ha nA-
gonstans att bo. De solitdra bina kan delas in i tre grupper. De som bor i marken, de som
bor i g6ngar i ved samt de som parasiterar pA andra bin.

I v6rt fall dr det att bina/steklar ska kunna borra sm6
hAl i sanden vi lagt ut eller krypa in under stenar eller
flytta in i dod ved eller stubbar som satts ut. En av
stubbarna har borrade hAl i olika storlekar sA att de
kan vdlja vilken storlek de vill ha pA sin bostad

Vi har lagt ut ett lager av ca 30 cm sand i en bred
remsa och satts ut gamla stubbar och en del stenar.
Bredvid sandremsan har vi sAtt fron som vi hoppas
ska gro och planterat vdxter som kommer att blom-
ma. Vi har med andra ord fixat "mat ti l l bina".

Lotta Tanse



Hei,

Jag vill beriitta om en fantastisk skolresa. Det var ndr jag gick i
klass 5, i Ryllshyttans skola. Vi hade Johan Larsson som ldrare.
Aret var 1953. Vi gick til lsammans kl. 5-6. Vi fick d5 giira en
resa t i l lStockholm.

Minnet sdger att vi samlade flaskor och tidningar, plockade
potatis, gran och tallkottar som vi s5lde. Vi fick ika ner til l
kronjiigare Dahl, i Finnhyttan. Ddr fick vi massvis med
tidningar, som han sparat.

Sedan var vi ti l l Herrgirden, hos "revirets" plantskola. Dom
odlade gran och tallplantor i rader. Ddr kriip vi och rensade
och gallrade. Ddr fick vi lite betalning til l v5r resa. Men resan
m6ste kostat mycket. Jag tror inte n6gon hade rid att betala
si mycket sjdlva. Helt otroligt hur magister Larsson lyckades.
Med p6 resan var lrma Lcj<ivs mamma Barbro, hon holl koll pA
oss flickor, magistern pi pojkarna.

Resan gick via Uppsala, ddr fick vi gi igenom alla sevdrdheter.
Sedan mot Stockholm. Vi bodde p6 Tekniska Institutet
Nybrogatan 8. Sedan spdrvagn 7 til lGrtrna Lund. Spriktiget var
bdst. Vi tog en promenad hem, det var natt och tiink vad ljust
det var. Lysen overallt, som speglade sig i Nybroviken. Stor
skillnad mot hemma i Ryllshyttan.
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Pe fredag morgon,
gick buss til l Bromma
flygplats. Ddr fick vi
en rundvandring pi
platsen med alla
hangarer. Men hdjd-
punkten pi resan,
det var en flygtur
6ver Stockholm med
*Ahrenbergs flyg. Sol
och fint vdder.

Pd ldrdagen blev det en promenad til l Gamla Stan. Vi kollade pd alla
sevdrdheter ddr. Ddr var St. Giiran och draken, Mirten Trotzigs
grdnd. Sedan gick vitil l Bla hissen. Ddr fick vi 6ka upp.

Sd var det dags att besdka slottet. Ddr fick vi en omfattande
rundvandring. Vi hade turen att fe treffa kungen och drottningen,
som skulle ut pe en dktur med sin Mercedes AL.
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Fr6n viinster: Valborg Jakobsson, Ingrid Johansson, Karl-Lennart Nord, stig Lovgren, noff tohinsionl Berit Bertilsson, Jan Jansson, pentti
RdsEnen, Kjell Ahslund, Elly Erlandsson, lrma Lrjciv, Kjell-Gunnar Rolander, Lars-Gosta Bergling, Ake Johansson, Sigurd Belander, Sven-
Owe Andersson, Bernt Larsson, Sivert Bloom. Plan pi bi ld: Junker 52 3M

Sedan vidare til l Rikshistoriska museet, kollade p6 gamla 6dlor och valar m.m. Resan gick vidare til l Skansen, diir
fick vi kolla p6 och trdffa alla djuren. Si fick vi gi pi Solliden, dir var frigesport med Gosta Knutson.



./i,;:,ii,., ,{hr ii!a+,tt;l ntl:-i ,\4.
- iii+"n 

'iz 
friir L* ,,r,,r rr;,-,

/nrt411,i,;, 7 /:tr+'," : t,r,:; ;i 7g4.,rCi ;,r+,,:,h,;i
:- - /;AC)-:i . i''.t421..t14j,.1'L.i?.i., j;;a4'!O4

e. !!- . ,: ,rii.+"i", .z'1i -/i'E,rr)rr,-u/) , iia.,:!
4orio'Z ,'/'llar/k*;" ,/,thrt,'/ JC 0,7,.' .
,00(0 

i

,7:t',.; Jl'r;^r/ -i - ,tii..';t j.ronu;;:/'i < ,"rr/,
t'r,, 

iftt'-dt/42

;*iwlatur

tro,./ i 7r,rL//*
.tii/aun -+r

J)ri;./ a./i,.(nwt;ti
4li4ittct ru-'f J-iiu,: .;'E 

f',i -= .t. P ir /3.
or&,20, 'y'a 

Tt'-fu:
-li. ,,j. fi1t/ /;*"
- lt; !l'i,!r4,1ltn,', At.ir:/,i. i-, :t.' |ad-urrL
..1,: rut{da7 . f",,' -,,i1::t/ iUru Q 4,-
c,aq; ,/ 44,t .. .i, / . ,r-,' - ria *A.aru,

i
I

zi )z *n .,s.44ti'

,9a* I {4-.* --'. l, {&4cflw,:.!

$tflrf lrs/AtA
eclrbtma .tarqare stltn''

Oflbr 16r vfialag o Smtltfild.
.- h.{Al AetFsri gotaged!*

Avgltf-ti. q25

*Albin Ahrenberg L889-1964 sysslade
med rundflyg, inte bara i Stockholm.
Han har dven varit i Garpenberg och
nyttjat isarna som flygplatser. Ett av de
tre Junker 52 3M som han igde stir idag
imuseet pi Arlanda.
Sivert Bloom

Foto till vdnster bifogat av Sivert Bloom
frSn samma skolresa
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alla var pd plats, di kom flygvapnet och dinade 6ver med 9 reaplan, formade som 3 kronor.

Sedan var det dags
fdr en bdttur med en
taxibdt under
Stockholms 10 broar.
Efter detta eventyr et
vi potatismos och
falukorv pd Nya
Hush6llsskolan.

Nu var det dags att
6ka till Stockholms
stadion i all trdngsel"
Det var ju svenska
flaggans dag. Stadion
var fullsatt, hela
innerplan var full.
30 000 - 40 OO0. Ndr

Pd srindagen var det dags fdr hemresa. Vi ekte fren
Stockholm kl. 10, sedan for vi runt Milaren in pd
Gripsholms slott, och tittade runt dir. Sedan 6kte vi
tillVdster6s och it middag. Vi kom hem till Ryllshyttan
kl. 20. Dagen efter hade vi examen.

En otrolig resa. Mera detaljer syns i min dagbok.

Bifogar iven bilder, hoppas nSgon som ldser detta, minns dom roliga dagarna.

Onskar alla en glad och trevlig h<ist

Hdlsningar Volborg Bocksell (Jakobsson)
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Hedemora kommun
Kostenheten, 0225 - 341 93

g :Den hlr ratten lagas fran grunden
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5 Vecka 34

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

6 Vecka 35

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8 Vecka 37

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

17/8 - 2l/8

Lov

Rotsakslasagne med ost

KrImig potatis- och pudokikssoppa

Kebabgryta, ris

Fitrgglad grdnsakspaj

Ugnstekt fiskfile. drtsAs. potatis

Blodpudding, lingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Sisongens soppa

24/8 - 28/8

Kassler, fransk potatissallad/potatisgratfi ng

Broccol imedaljong. potatissallad/potatisgratang

Kycklingsallad, dressing

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur med lax och limedressing

Vegetarisk pltt i panna, rOdbetor

Grdnsakspizza

Fiskgratang med chilisds & dill, potatis

Het k6ttflrssoppa

7/9 - lt/9

Kyckl ingkOttbullar, makaroner

Rotfruktsgratan g, falafel

Laxnuggets, sweet chilisis, rostade rotfrukter

Raggmunk, lingonsylt

K0kets val

Kdkets val

Tunnpannkaka, sylt

Stekt makrill, ortses, potatis

Kyckling Suprdme, ris

Kikartsgr),ta, vitl6kskeso, ris

I Vecka 38 l4/9 - l8/9
MAndag Ugnstektfalukorv,potatismos

Fiskgratang med dill, potatismos

Tisdag Farsbiff, stekt I6k, s6s, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Onsdag Kycklinggryta. ris

Currygryta m bdnor & soja, ris
Torsdag Mustig redd grdnsakssoppa

GrOnsaksgratang, potatis med veg chorizo
Fredag KdttftrssAs, spagetti

Veggiesls. spagefli
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2 Vecka 39

M[ndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3 Vecka 40

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

21t9 - 25t9
Couscouspytt
Potatisbullar, lingonsylt

Ugnsstekt fi skfi ld, remouladsis, potatis

Broccolipaj

Het koftfdrssoppa

Blodpudding, lingonsylt

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne

Vegetarisk lasagne

28/9 - 2/r0

Tunnpannkaka, sylt
Kycklingsoppa med sting
Marinerad kyckling, yoghurtsis, potatis

Marinerad quomfi16, yoghuftses, potatis

Crdnsakswok med nudlar
Grdnsakss{s, pasta
Kdttbullar, sAs, potatis
Vegobullar, sas, potatis

Tacofi skgratiing, potatis

Risgrynsgrdt
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Vecka 36 3ll8 - 419
Mlndag Korv Stroganoff, pasta

GrOnsakssfrs, pasta
Tisdag Fiskpanett Hot Cod, oftsas, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Onsdag Tacos

Veggietacos

Torsdag Risgrynsgrdt

Kramig pastagratang med ost

Fredag Asiatiskkycklinggry.ta,ris

Thaigry,ta, ris
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4 Vecka 41 5/10 - 9/f0
Mdndag Varmkorv, potatismos

Grdnsaksnuggets, potatismos
Tisdag K0kets val

Kdkets val
Onsdag Gulasch,ris,vitloksyoghurt

Thaigryta, ris
Torsdag Laxpanett,ortkryddadfilsis,potatis

Pastagratang med tomat & oregano
Fredag Kottftirssas, spagetti

Veggies6s, spagetti

,@ Hiis-g
lA^ \'/

tterminen 2020

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



Fotvird i Garpenberg?

Ja varftir inte cippna en fotvardsmottagning hiir?

Sagt och giort. Kommunen godkiinde lokalema och i dag (as 31/8-20) godkiinde de
kompletteringarna som gjorts som t ex ramp och ventilaiion. Vem x iaiagZ Jag heter Asa
Siitterstr<im och jag bor i Overnora Dala-Husby. Diir har jag iiven en titen fotvarasbehandling.
Jaghar arbetat som tandhygenist sedan 1999.2016 ttirvertciigade jag en dr6m och utbildade
mig till medicinsk fotterapeut. Mina yrken kombinerar jag genom att arbetasom tandhygenist
tre dagar i veckan och som fotterapeut de civriga tva dagarna.

Bokningsbara datum iir i 61 2519,23110,2711I och 18/12. Blir det nigra iindringar meddelas
detta under Garpenbergsbor och Garpenberg i vira Hjaftan. Vill ni boka tid eller undrar <jver
nigot om detta ring eller SMS 070 2409t32.

Pris hel behandling 460:- kr
Behandling av t ex liktorn eller nageltrang 250:- kr

Viilkomna hiilsar

Asas fotv&rd

Backgardsvagen20

i "lillstugan" pi girden.

Folkets Hus

P6minner om nytt telefonnummer 0736407467 ftr bokningar m.m.

Det finns iiven rum atthyrapA Folkets Hus vandrarhem.

Byalaget

Byalaget har paus i aktiviteter s6lange coronapandemin iir men vi ha Fryspisar,Bakpl6tspapper m.m. att siilja.

om du iir intresserad kontakta Karin Gruvsjd 073541gg07



GARPEN BERGS GYM NASTI KKLU BB

Nu dr det snart dags for en ny trdningstermin !

Stavging

MSndagar kl .09:30-10:30 Sret runt.  Ta med stavarna och f6l jmed pd en vdnda!Vigir  ca 3-4 km med

start i Garpenberg eller Persbo. Ring Inga-Stina tel. O225-22O 10 for info.

Medelgympa

Onsdagar kl. 19:00 i gymnastiksalen med start 9 september, vecka 37-50.

Ledare dr Laila te1.0225-220 40

Vattengympa

Fredagar kl 18:00 i varmvattenbassingen vid haggirden, Hedemora. Start 9 oktober, vecka 41-50.

Kostnad ordinarie medlemsavgift samt 200 kr i badavgift. Ledare ir Carina.

Atgerder fiir att fiirhindra smittspridning av Covid-19
Vi ldgger ansvar pi var och en att h6lla avstSnd och att absolut inte deltaga med f6rkylningssymptom.
Vi planerar att k6ra pi som vanligt med vSra aktiviteter. Vi har som allra mest varit 25-30 personer p5

onsdagsgympan forut och bedomer att det inte kommer vara s6 m6nga nu eftersom flera viiljer bort
denna typ av aktiviteter och personer som tillhor riskgrupp inte bor vara med. Vi tdnkte undvika
cirkeltrdning samt gemensamma redskap och ha alkogel tillgingligt. P6 vattengympan hjdlps vi 6t att
h6l la avstind framforal l t  i  omklddningsrummen. Pi stavgingen dr det inga problem att hi l la
avst6ndet till va randra.
Vi reservera oss for Sndrade f6rutsittningar vad gdller smittspridning och riktlinjer.

Caballo Blanco Memorial Run liirdag den 3 oktober.
Loppet f inns i  ol ika distanser frdn 11 km ti l l  50 miles (ca 80,5 km).
Gympaklubben kommer iiven i 6r stSlla upp med funktiondrer vid detta evenemang. Kan du tinka dig
att stdlla upp som funktionir, hor av dig till Annika Ruth, tel. 073-78445L4.

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp t i l l  19 3r 15Okr/termin
Vuxna 300kr/termin
Vattengym pa 200kr/term in
Ba nkgi ron um mer : 4L2-7 924
Har nifrdgor r ing ordf. El in Aura,073 0601603

VALKOMNA!
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Sista utstdllningen!

Lordag den 12 september H. 11-L6

Rebecca Rfihs mdleri
Dessutom lokalt hantuerk och enHare fika tillforstiljning.

Jag vill passa pfl att tacka alla modiga utstdllare och sdljare som
nappade pfl min galna id6, och alla glada besokare som peppat
p8 viigen! Det blev en riktigt rolig sommar tillsammans med er
i den fina Garpvillan. stort tack ocks8 till Boliden som llt mig
hyra huset!

Anja Hedquist



Sivert Bloom fortsdtter att beretta minnen denna ging frdn uppvixten i Garpenberg.

Simning pi S0-talet

Omkring 1-950 bodde en grabb hemma hos mig och min mamma pi Mossvdgen ett  par

sommarminader.  Hans mamma var inlagd pi  Avesta lasarett ,  och han f ick fungera som min l i l lebror

under t iden. Exakt i r tal  har jag inte, men jag var vdl  ca 10 - 11 i r  gammal och Kurt ,  som grabben

het te ,  ca7  -8  .

Den hir  sommaren var mycket varm, och vi  t i l lbr ingade mesta t iden vid och i  Kuppdammen. Kurt

ldrde sig simma i stort sett sjdlv, som jag minns det, ibland med hjdlp av min simdyna, som jag k6pt

t idigare pi  jdrnhandeln i  Horndal.  Dagarna gick och vi  s immade mest i  Kuppdammen, men det blev

nin avstickare til l Dammsjon och Stora Bredsjon ibland. I Bredsjon finns en holme femtio meter frdn

stranden, och vid ett ti l lfdlle beslot vi att ordna ett h6gkvarter ddr. Jag hade ldst i nigon dventyrsbok,

att  man kan spdnna fast k ldderna uppe pd huvudet med l ivremmen, och pd si  sdtt  h6l la kldderna

torra medan man simmar. Detta provade vi, och simmade ut til l holmen. Kldderna flot si klart

omkring pi  Bredsjons vigor efter en stund. Hur som helst  s i  fann vi  at t  holmen var ful l  med

myrstackar, s6 nigot hdgkvarter blev det inte.

Men vi fortsatte att utforska Kuppdammen, b6de pi och under vattenytan. Vi mdrkte bland annat att

det forekom en hel del ljud under vattnet. Det kndppte och knarrade, och vi antog att det var

krdftorna som lit. Vi fick ju stor vattenvana pi det hdr sdttet, och vi kunde simma flera varv runt sjon

efter ett tag. Alla simsiitt provades, och bland annat si lirde vi oss att ligga ororliga pi rygg med bara

ndsan uppe, och pi  s i  sdtt  l igga och vi la.  Vad jag minns sd tdvlade vi  aldr ig,  och simma fort  var inget

vi  ovade p6.

56 hdnde det sig en dag att  v i  hade cyklat ner t i l l  Dammsjcin. Ndr vi  hade simmat och hoppat fr in

bryggan ett  tag, f ick jag en bra ide. Vi  skul le simma t i l l  Kaspersbo, och hdlsa pd Petters Gunnar.  Jag

kdnde ju honom genom ungdomslogen. Kurtvar med pi  noterna direkt,  s i  det bar ivdg. Ut urviken

dir  badplatsen 169, rundade Pri istens Holme och sd var det c ippna sj6n. Exakt vi lket hus vi  skul le t i l l

var lite sv6rt att avgora s5 hdr pi 16ngt h6ll, men jag holl en ungefdrlig kurs. Det tog lite tid att simma
tiver sj6n, ndrmare bestdmt halva eftermiddagen men vivilade pe rygg emellanit. Si sminingom
kunde man se bryggan nedanfor Gunnars hus, och kursen kunde korr igeras. Nu skul le vi  natur l igtvis
fd berdm fdr att vi var si duktiga simmare I Och att Anna-Lisa skulle bjuda pd saft och bullar sig vi
fram emot. Sj6n suger ju som bekant.

Si tog vi  oss upp pi  det torra och knal lade upp t i l l  stugan. Vi hejade pi  Gunnar,  som jobbade i
t rddgirden. Gunnar t i t tade misstdnksamt pi  oss, blc i ta och i forda endast badbyxor.  "  Hur har ni
kommit hi t  ? "  f r6gade han. "  Var kommer ni  i f rdn ? " Jagforklarade hur vi  s immat. Det berom vi  f ick
av Petters Gunnar,  och dd speciel l t  jag som var s6 pass gammal,  kan vi  ta en annan ging. Men jag

noterade med viss forvdning att han inte svor en enda g6ng. Ndn saft och bullar blev det aldrig ldge
for,  och vi  knal lade ner mot sj i rn igen i  akt och mening att  s imma t i l lbaka t i l l  badplatsen i  Finnhyttan.

Men Gunnar kom i fat t  oss, och gav en klar ordergivning. Det var bara att  knal la barfota i  makadamet
vdgledes t i l l  Finnhyttan. Det dr svdrt  at t  beskr iva hur det dr at t  gd barfota i  makadam, f6r den som
inte gjort det. Ndr vi gdtt ett stycke fanns en mojlighet att smyga ner til l sjtin, och jag sneglade over
axeln for at t  se om kusten var klar,  men en bi t  bort  stod Gunnar med hdnderna i  s idorna. Han anade
nog, sd han kollade att vi forsvann uppit kalkbrottshdllet. Hade jag brustit i omdomet ? Det tyckte jag
inte d5 i  al la fal l .

Men ont i fdtterna hade vi ett par dagar!



Hej  a l la  garpenbergsbor l
S5 ku l  a t t  a l l t  ru l lar  p6 i  sa longenl  pga corona g5r  a l l t  upp och ner  men hos

mig dr  du a l l t id  ensam kund.

Boka allt h6rrelaterat p5: friisorgruvan.bokadirekt.se
0722052653 va rd a g a r 1 O-1 9.

Boka al l t  nagelrelaterat p5: instagram @ studio_sanna
fb @ frisiirgruvan
0722052653 va rd a g a r 1 O-1 9.

Et t  urva l  av behandl ingar !
Barn l2i i r  3OO:-
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Utv6xt fairg max Scm 95O:-
Utvdxt fol iesl ingor max locm inkl nyans.l25O:-

Fdrgbehandl ing lSngt h6r fr6n l45O:-
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Nagelfor l6ngning 3OO:-
Nagelforstd rkn i ng 25O:-
Manikyr m. gel lack 2OO:-

Spamanikyr 35O:-
(gor ej  p6fyl lning fr6n annan salong)

NYHET! Produkterna frAn serien WHYNOT f inns nu pi salongen, helt  perfekta
volymprodukter, sprayer, och favori ten: spraywax! Produkterna ar gjorda i

Sverigel
S j6 lvk lar t  f inns a l la  superprodukter  f rSn Mi lkshake ocks6 kvar ,  a l l t  f r6n

schampoo t i l l vdrmeskydd.  c jorda pA f rukt  och bar ,  qu inoa,  honung,  m.m,
fr6n ett klimatsmart foretag.

V6lkommen!
Frisorgruvan Studio S
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Bengs Anna Stina oppa pi bHrri

Ndr man fol jer st igen upp pe Uvberget kommer man t i l l  en plats som verkar ha
ldmnat spir av bebyggelse efter sig. Kanske iir det hdr som forbannelsen over Rike
Bengt gick i  uppfyl lelse? Udd Vilhelm Johansson skriver om hur han och kusinen
Backikers Johan d.5. som tonSringar satt vid brasan och lyssnade nir Backikers Jan
Ersson berdttade historier frin f6rr.

Kvdllen den 11 april 7874 kommer Vilhelms mormor hem och sager " Bengs Fredrik
ti dd nu". Jan svarar "Jo, hii ti spddomen som gdr igen" sode hon, "Hii d trehundra
dr nu d konske mer sen spddomen eller fdrbonnelsen uttolas iiver Bengsgdrn, d tin
ii inna nu, ja an ha vtiri inno f6r liingi sen, f6r hii ii f6ll femti 6r nu sen Bengs-Erker
feck gd frdn gdrn A tetti om int snort fdrti sen dom bygd stugo dt an oppi

hundhaltanti (pd lJvbergeil. A hii ha stai in allt som en ddr gommel gummo spddda fdr trehundra dr sen d
som d beriittas om i sagan. ... Barnen "kom td Erti, d ii var en frdn en hiir gdrn (Backdkersgdrden) som hjtirt
(hjitlpte) dom tti fd kom dit."

Fiirbannelsens ursprung

PA sent 1500-tal  bosatte sig Erich Larsson i  Hummelbo. Hans antavla med de tre bekrdftade sdnerna Johan,
Hans och Bengt har forskats fram av histor ikern och hummelbodtt l ingen Fi l .  Dr.  Hans Gi l l ingstam, fd Redaktdr
vid Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet. Namn gick i arv, s6 namnet Bengt fanns med stor sdkerhet iven
i t id igare led. Moj l igheten att  det fanns en r ik bergsman vid namn Bengt Bengtsson 6r ddrfor t rol ig.

Att det fanns silver i trakten vet vi. I Stockholms Posttidningar, torsdagen den 30 aug 1787 kan man ldsa
fol jande under Diverse Kungorelser t i l l  del igarna i  Hummelbo Si lverwerk fr in Rdttaren i  Hedemora
..." afliquidero och redigt ofsluto bdde widore arbetsdrift och flero lotters fdrstiljonde: de frdnwarande fd n6jo
sig med whad de niirwarande besluto." Denna silvergruva startades 1666 av assessor Funck men lades ner
p6 grund av vattnets envisa intrdngande.l De gamla berdttade ocksS om den forsvunna silvergruvan som
l6ngt fdre 1666 gomdes av Bengt for fienden, och som aldrig blivit 6terfunnen, ddr ovanfor berget vid
Hummelbo Dammsjons bortre strand. Enl igt  sdgnen dr det endast bergsr iet  som vet vdgen di t . . .  Ja, och

kanske Bol iden @

Bengtsgirden var den prdktigaste och stdrsta i byn, men var den l5g ir det ingen som vet med sdkerhet, En
gammal gumma, ursprungligen fr6n Tyskland, gick til l Rike Bengt pi 1500-talet f6r att be byn ta hand om tv6
fordldralosa barn som hon var sldkt med. Hon var sjdlv for gammal att  ta hand om dem. Men Bengt sa nej,
och det var di  som gumman uttalade forbannelsen over honom och hans efterkommande, att  det skul le bl i
s lut  med r ikedomarna och att  de sista i  s ldkten skul le bl i  heml6sa och tokiga.

Det i i r  pi  grund av denna hdndelse som Garpt i igten p6 Hummelbosidan av Ingelsbosjon kom att  t i l lhora
Husby istdl let  for Garpenberg, och att  det dn idag 2020 st i r  under Eret.  Det var Ehreborna som tog hand om
barnen och deras medi irvda mark, ddr de hade bott  med sina tyska for i ldrar i  Garptdgten. Backikers Erik
skrev om hur hans farmor* berdttat  om mark som forr horde t i l l  Hummelbo ski f teslag:

"att ndgro Gorpar (Tyska) fordom vorit bosatta i Hummelbo, och voro egore till ofvonbemtildte egendom,
som erholl nomn efter dem; Dessa Gorpor dogo, och efterlemnode 2ne minderdriga barn, sdsom arfvingar
till berdrde jord; genom myndighternes fdrsorg, blef sd beslutot, att den som dtog sig barnens uppfostran,
dfven skulle fd jorden; Hummelborna blefvo gonsko riktigt erbjudno born och jord, men som barnens fdrftider
gjort sig kiinda som ett striift och elakt folk, (Gorpar) sd vill "Humleborno" ej hafva ndgot med saken att
bestiilla, utan Ehreborna togo bdde born och jord -

1 Widstrand t943 s. t79



Att hvad jog hiirofvon beriittat, icke iir blott sago, fromgdr deraf, att min forfor (som hette Eric lsroelsson)
omkring L790 tolet, prosessode med Husby o Ehre f6r ott dt Hummelbo Iterfdrviirfva Garpttigten, hvilket
dock misslyckodes."

*Eriks farmors mor Anna Jansdotter kom frdn Jelken och hennes farfars mor hette Catharina Mattiasdotter Grissbach.

"Nu dri sista kojan som gir, sa Bengs Erker, s6p opp skithuset"

Bengs Erker hette Erik Jansson och var fddd 1784 pd Bengtsgirden i Hummelbo*. Pi 1820-talet bor han med
sin famil j  i  Hogt jdrn, men dtervdnder t i l l  g irden pi  1830-talet.  Han dor av slag endast 52 6r gammal,1837. I
dodboken st6r han som Bengts Erik Jansson och hans liv beskrivs som"beskedligt' '.

Erik var gift med Stina Andersdotter frin Tommesbo i By socken, dotter til l soldat Anders Brask. Tillsammans
fAr de sex barn; Cathr ina Lundin som gif ter s ig med Anders Larsson i  Afsta, Folkdrna, Jan Ersson som bl i r
soldat Blomqvist ,  St ina Lundin som bl i r  kvar i  Hummelbo samt Anders, Anna, och Greta, ode okdnt.  Jan
beskrivs som rymd 1844 samt "klen och oordentlig" i husforhdrsboken.

1843 gi f ter s ig dottern St ina med dnkl ingen och skrdddaren Jan Brdndstrom (Pinnjan) fr in Skrdddarbo i
Grytnds socken. Stina har sedan tidigare sonen Erik Gustaf f 1836 i Grytnds (flyttar til l Ovansjo 1855), och
dottern Anna Stina d.v. f L840. Tillsammans med Jan Brdndstrom fir hon barnen Fredrik, Axel, Greta Lisa och
Conrad. I kyrkoboken kan man ldsa att alla gemensamma barn betraktas som "efterblivna". Axel diir i By
socken redan vid 22 Ars 6lder.  Greta Lisa gi f ter s ig med snickaren Johan Petter Kumlin och bosdtter s ig i
Ostanberg, Ovansjo, Gdvleborgs ldn, diir hon dor 1923. Anna Stina, Fredrik och Conrad forblir kring
Hummelbotrakten, och Back6kers Erik skriver ofta om alla tre. Stina dor 1856 ndr Conrad, den yngste, var
endast 1 6r gammal.  1864 f6r Anna St ina d.y.  sonen Johan Albert .  1892 ger han sig av t i l l  Hedemora. Han ddr
ogif t  1943 p6 Stureby V6rdhem i  Enskede, f .d.  hamnarbetare. Albert  skr ivs dven som Anna St ina d.d.s son,
men ndr han fods st6r det at t  hans mor dr 24 6r gammal,  al l ts6 f .  1840.

Jan Brdndstrom hade stora alkoholproblem och i  1853-1862 husforhdrsbok s 230 st6r det Skrdddaren men
det blir overstryket och ersatt med ordet "inhyses". Anmdrkning efter honom stlr"super, elok mot hustru
och born" . Hdr finner vi dven hans barn frdn det tidigare dktenskapet, Anna Stina d.d. f 1831 i Grytnds samt
hans son Johan f  1832 i  Grytnds. Anna St ina fdr en dotter 1861, Johanna Bernhardina, i  dagboken kal lad
Berna. Bengs Anna St ina d.d. dor av lungsot 1883 och beskrivs d6 som backstugusit terska i  Hummelbo.
*Bengts iterfinns i husftjrhiirsldngderna som f6delseplats, der Eriks syster Anna gifter sig med uppsyningsmannen Eric Andersson i Rafshyttan. Den
yngre systern Stina flyttar 1813 med familjen Sejdenhoftill Capellansgarden i Torsing, ddr hon sedan gifter sig med Eric Ersson i Tylla 1819.

Conrad och Fredrik

Det lSter som att  bSda broderna led av ganska grav mental  ohi i lsa, (Fredrik dven med epi lepsi)  som de
verkade sjilv-medicinera med alkohol. Det finns mAnga berdttelser om dem i dagboken ddr byborna hjilptes
At att ta hand om dem. Ndr de mtdde bdttre arbetade de med diverse sysslor. 21 feb 1873 skriver Erik att
Fredrik var galen igen men att  han n6gra dagar senare var redig. Vi lhelm skr iver 61 1933 fol jande om Conrad:
Han vor tidvis vonsinnig, och iust vid sddana tillfiillen drogo, miirkviirdigt nog, minnet av fdrfiidernos liv och
gtirningar fdrbi i hans omtdcknode sjtil. Han gick dd mestadels uppe pd berghiillorna ovanfdr Hummelbo, diir
hon hade utsikt 6ver byn och sino fiiders mark, och dd sjdng hand ut sina tonkor och minnen i en entonig
sdng, och denna sdng gick olltid ut i fdrbonnetse over fiiderna och deras grannqr, som drivit dem ifdrdiirvet
och frdn gdrd och hem. Det var vid sddona tiltftillen mdngo gdnger r6ronde att hdro Bengs-Konrod sjunga.
Hon mindes ollt, vod som beriittats fdr honom i borndomen, och han hode mycket vt)l reda pd sina f\rftiders
historia. Ndr Fredrik begravs t874 dr hans far full och missar begravningen. Det stdr inget om dodsorsak men
i Backdkers Eriks dagbok kan man ldsa att han hade gripits av "fiskalen" for fylleri och att han inte fdtt stryk
som de f6rst  hade trott .  1879 dr Conrad pi  Upsala Hospital  for svagsinthet,  ddr han dven d6r 1910.

Stugan oppa pi b6rri

Vifhelm skriver "Dd allt var slut f6r Bengs, byggde byborno en liten stuga med endost ett titet rum, iett
otillgongligt stenvolv uppe i det s.k. Uvberget, ovanfdr Hummelbo, och dit flyttades de efterlevande ov
Bengsfomiljen."



Vi f6r specifik information om stugan och dess ode frin Backdkers Eriks dagbok. 4 sep 1876 skriver han
" S)fringsbo Eric kom hit pd qvolln, vi voro till Bengs och sdgo pd stugan, som vi besl1to ott lago" .

Slutet pi  Bengssldktens ana i  Hummelbo kommer 16 6r senare, den 29 feb 1892 de Backikers Erik och
L2mans Per-Erik gir ti l l Anna Stina och beriittar att hon m6ste flytta til l fattigstugan foljande dag. Tisdagen
L mars flyttas Bengs Anna Stina (d.y.). Alla i byn utom Kristjers har hjdlpt til l att bira ner sakerna. Drygt en
vecka senare, torsdagen den L0 mars hj i lper Backdkers Johan d.d. Vi lhelms far at t  "r i fua kul l  Bengs stuga".
Dagen efter kor Erik ett  par lass virke frSn Bengs t i l l  Udden. 5 minader senare i i rJohan d.d. ddr igen, denna
ging for att ta ner murarna. Anna Stina bor p6 fattigstugan och dtir pi Fridhem 1907.

Tankar kring de f6rildral6sa barnen

G6tan om barnens ident i tet  f i r  v i  nog aldr ig svar p6, men hdr fol jer l i te spekulat ioner.

Catharina Grissbach 1,634-7701 i Jelken dr sdgenberdttaren Jan Erssons mmffm.
Catharinas far hette Matthias Grissbach och var fodd i  Tyskland. Han dor 1669 i  Munkbo,
Kloster, Husby socken. Catharinas enda syskon, Giiran Grissbach, fir tvd dottrar. En av
dem, Susanna, gi f ter s ig med Anders Mikaelsson i  Koberga, Husby. Hennes farbror,
overbergmiistaren Georg Grissbach var tidigare mindrkapten och fortifikationsofficer for
kung Gustaf ll Adolf frin 1625 til l 1630. 1631 skickas han til l Sverige fdr att ridda de
fdrfaf lna gruvorna, bl  a Sala si lvergruva och Falu koppargruva .  L642 bl i r  han adlad nr.  297

och skr iver sig t i l l  Salnecke, Sund och Tormsi i j2 (St jdrnsund och Dormsjci) .  Samuel Ugla skr iver att  Georg
Grissbach fick Dormsj6 genom kunglig donation, och ldser man om hans bedrifter 6 Sveriges vdgnar sA kan
man forsti varfor. Georgs fcirsta fru, den enda som han fick barn med, hette Anna Sibylla (dotter til l Otto
Henric Schmidt von Schvaben, inspektor vid Garpenbergs koppargruva).  Anna Sibyl la d6r 1641 i  barnsdng,
och maken Georg dor 10 6r senare. Deras barn var f<idda mellan L632 och 164L. Fyra av dem var gifta eller
studenter vid faderns dod 1651, men de tv6 yngsta sonerna Zacharias och Otto var barn, endast 10 och 11
6r gamla ni i r  de blev fdrdldralosa. 1654 borjar de studera vid Uppsala och bl i r  senare kapten respekt ive major
i det militdra. Atten dor ut 1734. Intressant dr att dven br6derna Grissbach, Georg f 1587 och Mattias f ca
1590, blev fordldral6sa som barn ndr fdrdldrarna dog 1-598. Men det hdnde i St. Andreasberg, Tyskland och
inte p6 Garptdkta.. .

Pd n6got sdtt ,  ef tersom berettelsen gi t t  i  arv,  kan man t inka att  barnen har ndgon slags koppl ing t i l l  famil jen
Grissbach, ant ingen genom sldktskap el ler at t  de hort  det berdttas av ndgon de kdnde. Intressant er det ocksa
med tanke pi vad Erik skriver om Garparna, att Georg beskrivs som en "dynamisk kraftnatur med ett
v6ldsamt temperament" som bl a tv ingade sin bror Matthias att  bl igeschwornervid Stora Kopparberg.. .

Och intressant dr det vdl  hur den tragiska berdttelsen om Bengtssldkten f6r et t  s lut  som overrensst i immer
med gummans spddom. . .

Nu, vidare t i l l  sdgnen om den f t j rsvunna si lvergruvan, nedtecknad av Monica Ohrm6r Gustavsson.. .

Bockdkers Moria Lee

KSl lo r :
Kyrkoarkiv - Garpenberg, Grytnes, Torsing, Dalarna; Ovansjo, Gdvleborg; Enskede, Stockholm forsamlingar
Johansson, Vilhelm (t933) Frdn sodro dalornes finnbygd
von Stiernman, Anders Anton (1754-1.7551, Motrikel itfver Svea rikes ridderskop och odel Volym 1
Svenske, John (1987) Bockdkers Eriks dagbok 1861"-1914 med inledning och register ovJohn Svenske,

Folkl ivsski ldr ingar och bygdestudier utgivna av Kungl Gustav Adolfs Akademien, Stockholm
Widstrand, Hugo (1943) Niisgdrds liin i Dalarno (Garpenbergsdelen trycktes ursprungligen pii latin 1768, skriven av Samuel Ugla,
son t i l l  Petrus Ugla, Widstrand oversatte texten fr6n lat in)
https://sok'r iksarkivet.se/sbl/Mobil /Art ikel/13224 om Georg Grissbach frSn Svenskt Biografiskt Lexikon (20 aug 2020)
https://www.adelsvapen.com/eenealosi/Grissbach nr 297 (20 aug 2020)

' von St iernman 1754-1755 s.  346



Monica Ohrm6r Gustavsson (Simas) har skickat in berettelser till Barbro Jansson som kommer att bli med i
"Bladet" fram<iver. Det visar sig att en av dem sammanfaller med historien om Bengtssldkten, OCH det visar
sig att Monicas mormors mor Josefina Amanda har ndra anor fr in Bengtsgirden. Amandas mormor var
syster med Bengs Erker och hette Christina. Det var hon som flyttade till Tors6ng... Se intressant er det vdl
att sdgnen om den fdrsvunna silvergruvan dr nedtecknad ddr ocks6... Det enda som skiljer dr vilken dammsj<)
det rdr sig om. Kankse en ytterligare forvillelse av bergsriet... Hdr f6ljer berdttelsen si som Monica har hrirt
den. Aven Vilhelm Johansson har skrivit om den forsvunna silvergruvan.

Den fiirsvunna silvergruvan

Det finns en gammal silvergruva vid Dammsjdn som tillhort en rik bergsman, Bengt Bengtsson.
Ndr danskarna kom pi 1400- 1500-talet blev gruvan overtdckt och gomd for att dolja den
dyrbara skatten. Aren gick och man fors6kte finna silvergruvan, men Bergsrdet hade tagit den i
besittning.

Nu var det 1700-tal och Nergdrds Jan var ute i skogen med sin yxa. Bdst det var stod han framfor
den fdrsvunna silvergruvan, dvertdckningen av jord och mossa hade delvis fallit av stockarna

och han s6g silvermalmen bldnka runt bergvaggarna. Han tog av sig ftirskinnet, bredde ut det pd stockarna
6ver gruvoppningen och lade yxan ovanp6 f<ir att mdrka ut platsen. Jan sprang hem till sin gird och nir han
skulle stiga upp pe fdrstubron 169 f<irskinnet ddr med yxan ovanpi. Ett bergsri hade skyndat i forvdg och lagt
dem pi bron. Si lverskatten vid Dammsjon ska aldr ig helt  t i l lhdra mdnniskorna.

I mitten pA 1950-talet ldt Bolidens gruvor gdra prov-borrningar i Garpenberg och det visade sig att byn
Kaspersbo, Dammsjon, kyrkan och hela Dala-Finnhyttan vilar pd en vildig silverskatt, iven guld, zink och bly.

Bol iden loste in girdarna runt Dammsjon, ddr ibland min mormors och morfars gi l rd,  SimasgArden i
Kaspersbo och al l t  jdmnades med marken. Nu skul le bara sjon t i jmmas for at t  kunna bdrga skatten. Men d6,
pA 1970-talet sa regeringen stopp. Det skulle ha blivit det storsta ingreppet pi svensk natur i modern tid.

Sdgnen slog in, Bergsriet sldppte inte helt sin skatt ti l l m6nniskorna.

Men en liten del av silverskatten tror jag att Bergsrdet ville skdnka til l mig. Ett vackert silverarmband har
jag blivit dgare til l p6 ett ovanligt sett.

Jag kan ndstan kdnna att silvret kommer frin gruvan som riet vaktar, Silvergruvan vid Dammsjon.

Silver for mig betyder: Trolskhet - Saga - Sdgen

M on i co O h r me r G ustovsson, Bjdrkvik



Af lmogetiget 2021- och Gustav Vasa 500 ir

Foreningen Dalkarlsvi igen genomfor en specialvandring ndsta 6r fr6n Mora t i l l
Brunnbiick. Starten sker i Mora 31 maj 2O2t och med final den 6 juni 2O2i-vid
minnesstenen i  Brunnbdck. Vandringen sker si  lSngt det dr mojl igt,  utefter de
vi igar och st igar som normalt anvdnds d6 foreningen Dalkarlsvdgen vandrar t i l l
Stockholm, den s.k. Storvandringen. Ski l lnaden ndsta 6r bl i r  ett  antal nya stopp,
ddr hdndelserna for 500 6r sedan kommer att  hogtidl igh6l las.

Al lmogen i  Dalarna, ledda av skickl iga bergsmdn, reste sig mot den danska
kungamakten och forde fram Gustav Eriksson Vasa som hovitsman over
Dalarna och t i l l  s lut som kung av ett  sjdlvstdndigt Sverige.

Hdndef serna Sren t52O-23 kommer att  hogtidl igh6l las p6 f lera platser i  Dalarna
och i Sverige. Sondag 30 maj 202'J., pi kvdllen si planerar vi att hogtidlighilla
al lmogetiget i  Mora vid Utmelandsmonumentet.  Vandrarna gir sedan fr in
Mora, med start pi  morgonen, mindag 31 maj2O21-. Fr6n Mora s5 vandrarvi
over Tammerisen- Rdttvik- Bjurs6s- Falun- Gamla Staberg t i l l  Fl ine bystuga i
Vikarbyn, di t  de anldnder fredagen den 4 juni 2021.. Frin Fl ine si  gir  vandrarna
lordag 5 juni 2021, en ny striickning, over Vibberbo och sedan til l Grytnis
ga m me196 rd. (Se www.da lkarlsvagen.se for i nformation om va nd ringen)

I Vibberbo dr tanken att  bergsmannen Peder Svensson och
Garpenbergsbygdens al lmoge, ska uppmdrksammas for den insats de gjorde for
500 6r sedan. Finalen av 202t 6rs al lmoget6g sker i  Brunnbi ick den 6 juni 2021,
i  samarbete med Avesta kommun och hembygdsforeningarna iAvesta och
ovriga Dalarna. Landshovdingen och andra prominenta gdster dr inbjudna att
deltaga i  ceremonierna.

Foreningen Dalkarlsvdgen kommer att  kontakta kommuner och
hembygdsforeningar i  Dalarna under hosten for att  samverka om vandringen
samt de onskvdrda ceremonierna utefter vandringsvdgen, samt
f ina lceremonierna i  Brunnbdck.

Sverige var i 126 6r, under perioden 1397-1523, en del av Kalmarunionen, ddr
danska kungar och drottningar styrde over Norden. Sverige l i imnade unionen, i
och med att Gustav Eriksson Vasa valdes som kung over ett sjdlvstdndigt
Sverige. Grunden for att  detta skul le kunna ske, var de insatser som al lmogen
och bergsmdnnen i  Dalarna gjorde, inte minst genom den drabbning som dgde



rum i Brunnbiick forsta veckan i april t521.. Allmogen leddes skickligt av
bergsmannen Peder Svensson fr in Vibberbo och de oppnade vi igen for att
fordriva den danske kungen fr in Sveriges tron.

|  500 6r har Sverige vari t  ett  sjdlvstdndigt land. Gustav Eriksson Vasa var en
hird furste. Det var nog inte rol igt att  drabbas av honom under hans t id som
kung av Sverige. Han stabi l iserade dock landet och lSmnade over landet och
tronen t i l l  s ina soner med en vdlskott  administrat ion och en for den t iden stabi l
svensk enhetsstat. SpAren av Gustavs organisationsf6rm6ga finns fortfarande i
v i r t  land.

Sverige hamnade i  kr ig under Gustavs t id och framforal l t  senare under 1600-
talet och 1700-talets b6rjan. Antalet kr ig minskade t i l l  s lut,  for att  sedan
upphora helt. Sverige har haft fred i 206 6r, sedan !8I4.

Borje Forslund

Avestakonstndren Jan-Erik Petterssons tolkning av hur en al lmogesoldat kan ha
sett ut for 500 6r sedan. Utrustad med bide armborst och vandringsstav.



Min mor gov mig ett Notesblock dtir hon skrivit ner sina barndomsminnen. Jog renskrev och sommanstdllde
detto pd datorn. Slutorden iir mina egna. Monica Ohrmdr Gustavsson

Barndomsminnen

Jag foddes i  Simasgirden i  Kaspersbo, Garpenbergs socken 1914 den 13 apri l .
Mina namn blev Ragnhi ld El isabeth Andersson, men jag kal las Lisa och blev en
av Simas smijdntor. Vi var fyra flickor som vdxte upp pA gSrden och vi hade si
minga lyckl iga stunder,  men visst var det ledsamheter ocksi ,  men si  dr ju l ivet.
Signe, min moster var en dukt ig sdmmerska, sd vi  f l ickor var al l t id s6 f int  k lddda.
Vi fick tidigt hjdlpa til l med vad vi kunde och orkade utfdra, som att 16ra oss
mjolka, k l ippa fdr och al l t  skordearbete med ho och sdd.
Hdsl i t tern var dryg, backarna skul le sl6s med l ie och vi  barn hade ful l t  upp med
att rdfsa ihop allt och sedan skulle det hdssjas for att torka.
Tiden for bad och lek pi  sommarlovet blev kort .

Vi  s ldppte vSra kor och f i r  pi  "skogen" om somrarna. Mamma Helga lockade hem korna t i l l  mjolkningen
med rop och s6ng "kossera, kossera" kom. Det var jobbigt i v6r gamla ladugird, det var tr6ngt att utfordra
och mjolka korna.
Ndr vdra kdra husdjur dog sorjde vi. En av hdstarna "hon hette Thyra" forlorade vi igenom att hon fick fel
behandl ing, ndr hon blev sjuk. Det var s6 sorgl igt .

Riivarna i Kolmirden

Min morfar Jan-Erik berdttade vad som hdnde ndr min mormor Amanda bes6kte ogon doktorn i  Norrkoping.
Amanda var fem 5r och hon och hennes mor "stor" St ina reste med hi ist  och sl i ide over den vi lda kolmirden,
dom blev d6 overfal lna av rovare, men St ina svingade sin piska och hon och den l i l la f l ickan undkom.

Ndr Jan-Erik miitte vargen

Den hdr hdndelsen har mamma Helga nedtecknat.
Ndr hennes far Jan-Erik var i  7I- t2 i rs 6ldern fanns det vargar i  skogen. Det hdr hdnde i  Bensisen ddr han
vdxte upp.
En kvdl l  l8nade min far och en kamrat t i l l  honom hans mammas vedkdlke for en 6ktur.  Min far satt  p6 kdlken
och kamraten stod bakpi och si bar det ivdg utfor Bergmans backe, isigt vdrre var det och undan gick det.
Ndr pojkarna 6kt en bra bit sig dom en stor varg neri backen, den som styrde hoppade av kdlken och utan
forare fortsatte firden alldeles forbi vargen. Det var en mycket skrdmmande hdndelse for en liten gosse som
hort hemska varghistor ier.

Ett smdrtsamt tanddoktor bes6k

I Hedemora fanns doktor Ni lsson, han var dven stadens tandldkare.
Ndr vi  skul le besoka honom 6kte vi  i  t r i l lan som var forspdnd med vir  hdst.  Jag kommer ihig hur doktorn
drog ut en kind och mjolktand p6 mig, hel la l ippen hol l  pi  at t  fol ja med. Herre gud s6 ont det gjorde! jag
minns det dn idag. Ndr vi gjorde den hdr fdrden Skte vi over en flottbro som hette Viks bro. Det var s6 roligt
att  6ka i  t r i l lan att  smartan i  munnen glomdes bort  fdr en l i ten stund.

Morfar Jan-Erik var en duktig bonde

Morfar Jan-Erik var en driftig karl, han kopte in alla smigirdar i byn si att Simas blev storst, det blev di
ldttare att forsorja den stora familjen som bestod av tre generationer.
Jan-Erik var fddd 6r 1858 och skolg6ngen inskrdnkte sig t i l l  bara nigra f i  veckor.  Min morfar hade som man
sa, ldshuvud och han var bland annat verksam inom kommunpol i t iken, han var iven en dukt ig f io lspelman
och singare.

Foto frin Kristina Ohrmdr Jansson



Jan-Eriks farfar, "sAngar Jan" var fors6ngare i kyrkan och hans giva gick i arv til l b6de min morfar och mamma
Helga.
Synd bara att morfar hade si diligt olsinne, han var ju ingen missbrukare, men om han fick lite for mycke
nin ging si blev han si vring och le. Det minns jag med sorg i hjdrtat, d6 ville jag bara springa och grimma
mig, jag sprang al l t id undan.
Annars var han ju sndl l  mot oss barn, han bar aldr ig hand p6 oss. Men det har sutt i t  i  hela l ivet,  det ddr att
vara rddd for spriten.

Mormor Amanda dansar

A, min mormor hur hon kunde dansa runt pi koksgolvet efter radiomusiken. Amanda fick ju tio barn och
dndd var hon pigg och kry l6ngt upp i 6ren. Synd bara att hon blev si glomsk och borta pd Alderns host.
Mormor och morfar f6rlorade sitt forsta barn. Dom bodde i Bensisen och h6ll pi med slitterarbete di
mormor fick vdrkar, si morfar lade henne p6 en filt och tog ihop alla fyra hornen och bar mormor pi ryggen
hem, men den behandl ingen var nog inte s6 bra, utan hon fodde fram ett  dott  barn.

Magiska krafter

Morfar var som man sa forr "synsk" och han kunde stdmma blod, jag minns ndr han hjii lpte mej frdn att
forbl6da.
Mina mostrar Hi lma och Signe och mamma Helga var vid bdcken som rann nedarfor l i l la stugan, de hol l  pA
med tvdtt och skdljde kldderna.
Ddr i  vattnet sprang vi  smiungar omkring och lekte, v i  hade aldr ig nigra skor pd oss ndr det var sommar si
v i  plaskade omkring bland sand och smisten och jag trampade pi  en trasig glasf laska, halva foten blev
uppskuren och blodet bara forsade ur siret, jag grdt och skrek forstis, men det blev ju inte bdttre av det.
Min mamma bar in mej och lade mej pi  kokssoffan. Al la rusade t i l l  och forsokte hejda blodf lodet,  men
forgdves.
Jag var helt  skrdckslagen och trodde att  jag skul le d6. Jag var ju sd rddd och det gjorde sd ont och min morfar
var inte hemma, utan han budades hem. Ndr han kom tog han mej i famnen och med sina hdnder forde han
samman sdrkanterna och h6ll foten i sin hand och blodflodet slutade tviirt och jag kdnde mej si lugn och
trygg i  morfars armar, aldr ig mer har jag var i t  med om nigot l iknande.
SAret ldkte ihop fint, men dn i dag har jag ett drr over halva foten.
Det var sdl lan vi  behovde anl i ta doktorn el ler djur ldkaren.
Morfar kunde ta bort efterbdrden pi en nykalvad ko, han sa det var si enkelt, det var som att hdkta av
efterbdrden, den satt liksom p6 en krok.

I kolarskogen

Morfar berdttade att  ndr han kolade och vaktade milor kunde han sova lugnt for bdr jade milan br inna, d6
kom "skogsr6" som han sa och hon ropade Jan-Erik!  och ndr han kom ut brann milan men inte vdrre dn att
han kunde sldcka den.
En dag m6tte morfar en vacker flicka pd stigen i skogen, han tyckte att han kdnde igen henne sd han vdnde
sig om for att se efter, hon hade 16ngt utslaget hdr, men ndr han sig ryggen pi flickan var det som ett stort
her.
Min pappa Alfred kolade ocks6 och di  hdnde det att  jag f ick bo t i l lsammans med honom i  kolarkojan, jag var
sex 6r och pappa ldrde mej ldsa, som ldrobok anvdnde vi  Amerikabladet som morbror Hjalmar skickade hem.

Min mamma Helga var stark och klok

Hon kunde det mesta, hon f ick sir  och bolder att  ldka med kidpldster som hon t i l l redde efter et t  gammalt
recept,  ddr det ingick en bdrnstensl iknande grank6da och f6rtalg.
Hon varpade al la vdvar och st ickade tdcken i  en tdckbdge och sydde arbetsvantar av ul lgarn t i l l  mdnnen, dom
anvindes inut i  skinnhandskarna, det var stadiga don hon gjorde.
Ndr hon var barn och vallade korna i skogen, virkade hon de vackraste spetsar, f6r att inte tala om de granna
sdng6verkasten med muscher, det var nestan som ett trolleri.



Mamma var stark som en karl  och utforde de tyngsta arbeten.

Sjunga kunde hon och al la gamla visor sjong hon for oss barn, v i  hade hdgt idsstunder under kvi i l larna nere i
l i l la stugan, fdr at t  inte tala om hur hon sjong for v ira kor,  dom var hennes mest dlskade djur,  men sd kom
korna ocksi  i  lSnga rader ndr hon lockade hem dem t i l l  kvdl lsmjolkningen och ndr hon separerade mjolken
nynnade och sjong hon hela t iden, det dr f ina minnen jag har av min mamma.
Hon kunde tampas med tre envisa kar lar ndr dom kom ihop sig, men hon ordnade upp al l t  t i l l  det bi ista.
Mamma var ett  stort  stdd for oss al la,  sdrski l t  for min mormor AmandaJosef ina.
Det var vi i l  tur at t  mamma blev kvar vid Simas efter gi f termi let  med min pappa Alfred, men samtidigt synd
att  Er ik-Hans gSrden i  Ljusfal let  blev s6ld ndr inte pappa kunde kopa den av sina systrar,  de vi l le ha si  mycke
betal t  s i  pappa vigade inte si i t ta sig i  skuld.

Men bida mina fdr6ldrar var ju si  otrol igt  dukt iga och arbetsamma s6 al l t  hade nog rett  upp sig fdr dom tror
jag.

Min mamma hade nog sv6rt  at t  s ldppa taget om Simas girden.
Hon sa sjdlv t i l l  mej at t  hennes dldste bror Hjalmar som emigrerat t i l l  Amerika hade tagit  lof te av henne att
hon skul le stanna hos deras fordldrar och d6 blev det ju s6 att  min pappa f ick f lyt ta t i l l  mammas for6ldrahem,
men det blev nog aldr ig s6 bra for honom, han var ju s5 sn6l l  och go min pappa, men han var tvungen att
rdt ta sig efter min mormor och morfar,  s6 han hade det nog inte si  ldt t .

llfiin sndlh ipppr var lannnig och dnktig
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Hej al la !

Jaha, vi lka dr vi  d3? Jo, v i  dr fyra smd pojkar som gi l lar at t  spela musik och underhdl la al la som vi l l  b l i
underhdl lna. Tv6 av oss bor i  Garpenberg, en i  Persbo och en dnda bort  i  Avesta. Vi  har spelat

t i l lsammans i  snart  tv i  6r och v6r repertoar best i r  av al l t  f r in Dan Andersson, ryska visor,
populdrmusik,  eget mater ial  och en 6 annan xxx-visa ocks6 och al l t  detta gor vi  p5 virat  eget vis.
2019 var ett intensivt 6r for oss och vi mdrkte att, v6r brist pi stil i att vdcka liv i l6tar som glomts

bort ,  tydl igen vari t  populdrt  bland lyssnarna.
Och varfor kallar vi oss for Inge Steel dA? Tja, vi bor och verkar i Garpenberg. Hdr bryts malm. Av

malm kan man framsti i l la st6l ,  men vi  har inget st6l .  Dessutom i i r  den musik vi  f ramfor si  bred att  det
5r svdrt att sdga vilket stil vi spelar. Och allt detta kan man 16sa ut av virt namn som bestdr av det

svenska ordet "lnge" och det engelska order "Steel" som tillsammans uttalas "lnge stil" och syftar pi
at t  v i  har ingen st i l  ndr vi  spelar och dessutom har vi  inget st6l  hel ler.  Solklart l  El ler hur?

Ndr Bol iden valde att  spr i inga bort  laven som har st6tt  som ett  landmiirke ldnge och vdl i  Garpenberg,
s6 var vi ju tvungna att  skr iva en l6t  om detta. Ldten kal lade vi  "Laven fal ler" och f inns pd de f lesta
stdl len d6r musik f inns att  lyssna pi  och har du inte hdrt  den dn si  dr det hog t id att  gora det nu.

Vi v i l l  iven passa pi  at t  tacka al la som kom och lyssnade p6 oss pd midsommaraftonen dd vi  repade
utomhus pi  en grdspldtt  bland mdnniskor och hus hdr i  Garpenberg. Det var hdrl igt  at t  se si  mdnga
mdnniskor som samlades p6 coronasi ikert  avst6nd fr in varandra, samtidigt som solen brdnde viran

hud, al la var glada och vi  f ick spela l i te musik fdr er.  En repris p6 det kanske?

Om det var n6gon som reagerade pd att vi skrev att vi dr smd pojkar, si dr det s5 vi kdnner oss. Sen
att  v ira levnadsir  sdger en annan sak, det bryr v i  oss inte om.

Vi hors!



Kdra ldsare

Sommaren 2O2O gav oss flera virmeboljor. Dd dr jag tacksam att jag dr en fri pensiondr som inte
beh6ver anstrenga mig med mer arbete in jag sjdlv vill. Vdrmen dr for mig ett gissel! Sa jag fri
pensiondr? Karantdnen sdtter s ig i  huvudet,  avstdnd h6l ls och osdkerheten okar var je 96ng en utf lykt
til l befolkade trakter m6ste goras. Men vi p6minner oss om att vi er priviligierade som inte miste

tr ingas i  en stad, utan har fr i  t i l196ng t i l l  naturen.

Ett litet glddjedmne denna sommar har varit avsaknaden av mygg. Skont fdr oss mdnniskor forstds,
kanske mindre bra for f6glarna. lnga getingar har heller forpestat til lvaron, trots varningar for
motsatsen i v6ras. Hdggspinnmalen har ocksd lyst med sin fr6nvaro, sA trdden har fdtt beh6lla sina lov
dnda t i l l  nu .

Att  bo vid vdgs dnde har sina fordelar,  speciel l t  om man 6r intresserad av djur och natur.  Varje vir
brukar ett par tranor visa sig vid girden. Deras h6gljuda "sjungande" vid fyra-tiden pi morgonen har
inte varit populdrt hos oss, som sover med oppet fdnster. | 6r har vi fitt folja ett par tysta tranor
med en unge, som nu dr lika stor som sina fordldrar. Den flyger, men ir fortfarande noga overvakad
av fordldrarna. Det har varit tydligt hur forsiktiga de varit for att inte dra til l sig uppmdrksamhet fr6n
rovdjur.  Inga gi l la trumpetanden p6 hela sommaren. Ndr ungen var l i ten f ick den fol ja med in i
firhagen och mest ligga nedtryckt i grdset medan de stora gick omkring och betade.

Nyligen behovde jag fylla pi mitt forrdd av receptbelagd medicin. Ndr jag kom hem satte jag mig ner
och gjorde vad man alltid b6r gcira, men sdllan gor, ndmligen ldsa igenom bipacksedeln. Biverk-
ningar som genast b6r anmdlas dr de samma, som jag som 70+ dagl igen kdnner av, av och t i l l l

Svir t  at t  veta vad som beror pi  Slder el ler medicin.  Jag f i r  ta upp det med ldkaren pd den nya
virdcentralen halwiigs til l Hedemora, ndr jag samtidigt tankar bilen pi macken, som ocksi ska ligga
pi halva distansen til l centralorten. Detta enligt en utredning som gjorts av servicenivSn i olika byar i
Dalarna och ddr Garpenberg hamnade sdmst t i l l ,  t rots halverat avstdnd fr6n verkl igheten!

Avstdnd som redan i mitten av 1700-talet var uppmdtta. Hulphers skrev i sin dagbok att det var "2 mil
f r6n Finnhytta t i l l  Husby kyrka,2,25 t i l l  Afwestad, 1,75 t i l l  Lund el ler Folkerne l iksom t i l l  Gride men
tif l Hedemora var det 2,25 mil och om man Skte en mindre wdg cifwer Viks Fdrga var det 7,75 mil".

Ett  annat glddjedmne denna sommar har var i t  Anjas projekt med ol ika utstdl lningar av konst och
hantverk i Garpvillan, den fore detta gruvfogdebostaden intil l Gruvkapellet, som Boliden AB vdlvill igt
uppl6tit for projektet. Kan vi hoppas p6 en fortsdttning? Miljcin vid Kapellet skulle bli mycket fattigare
om Garpvi l lan r ivs.

Hosten dr nu hdr.  Markfrost i  d imman i  de ldgre delarna av hagen den 25 august i .  Det dr l i te t id igt ,
men dndi uppfr iskande. En rekognoceringstur ldngs skogsvdgar visade att  l ingonen dr pi  96ng. De
lyste rott med uppmaning att komma dit for att plocka. Jag uppskattar lingonsylt mer i dag dn ndr jag
var yngre, och vi l l  inte vara utan den. SA det bl i r  t i l l  at t  plocka bdren, men inte i  s idana mdngder som
jag minns frin min barndom, di pappa kom hem med bdrkonten full, flera ginger varje h6st.
Lingonsylten forvarades i  stora stengodskrukor i jordkdl laren och serverades dagl igen t i l l  grot,
pannkakor och k6tt ,  el ler som mel lanmil  med h6rt  rdgbrod och mjolk.

Hoppas vi  fdr en f in h6st!

Skommarbo i  s lutet av august i  2020, mit t  i  pandemin covid 19.

Birgitta Bloom
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Vdlkommen !!

Snabb kick off infor hostens promenader i

Skogarna runt Garpenberg. Nu ir ritta

tillfallet att utrusta din fyrbenta kompis med

ett reflexset (halsband & koppel i matchande fiirg)Alla som

ErhAller 1A% ph orderviirdet. Order mAste

ldggas fore den 31/10 f6r att fA rabatt.

Hiilsningar Maria
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Det qr vikt igt
Vdro morkskruvor h io lper

grund t i l l  vor ie bygg*.
di t t  dromproiekt snobbt och enkelt .

ott hs en stabil
dig forverkl igo

MARKSKRUVENS T6RDELAR

Snobb instol lot ion

Monteros ov vdro ouktoriserade montorer

ISO certif i  erode produkter

M ontercs en l igt v6 r I SO certif i  ersde i nsto I lotionsprocess

Infostningor och mdtt  fo l ier  svensk byggstondord

Noggront tesiode for drog, tryck och belostning

lngen 6verkqn p6 omkringl iggonde mork

Kon 6teronvandos och dtervinnss

Minsko r koldioxidutsloppel

Kontokto oss idog!!
m ikoel.skin no rs@slutog rov.se

070 664 27 A0
www.slutogrov.se
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Kolmilerapport frin Garpenberg ir 2020.

Kolmilan i 5r kunde genomforas p6 ett l i te

annorlunda sdtt, men inte sA svSrt i indi att
anpassa sig t i l l  Coronabesti immelserna. Vi hade
det mesta pi virt bord som stod p6 scenen med
det nodvdndigaste s6som handsprit  med mera.
Kolmilekvi i l len var vdl det enda som inte var sig l ikt
d6 vi helt uteslot det. Minga kom fr ivi l l igt och
hj5lpe t i l l  med resningen, vi lket kommer att visas
pi bifogade bi lder. Forsta kvinna som besokte
mi lan den dagen d i  v i  sku l le  tdnda mi lan var

"Jenna" och hon f ick sdtta namnet pd milan. Jenna var sni i l l  hela t iden fr in och med
tdndningen t i l l  r ivningen och skorden blev god med nytt rekord av 160 st fyl lda sdckar. Minga
besokare kom ti l l  tdndningen Fredag den t4/8 KL 10.00 , men al la holl  avstind di vi st ikert var
f ler i in 50 st. "Sara" fr6n Svenska Kyrkan vi i lsignade Milan och holl  ett mycket f int tal.  Mycket
f in och kamratl ig uppsti i l lning p6 skiftgingsschemat. Vi hade en gratis gissningstdvlan pi
Facebook och mer dn 200 personer gissade p6 antalet kolsi ickar. Jenny fr in Garpenberg
gissade ensam helt rdtt och vann en kolsi ick. Vi f ir  hit ta en bdttre forsdljningsmetod ndsta 6r
d6 det blev rena huggsexan nu och kanske inte helt rdttvis mojl ighet for al la att ta del av den
kol som tydl igen bl ivit  vSldigt populdr. Al la vi Kolargubbar och Kolargummor tackar al la for al l t
stod och al la hejjarrop som kom hela t iden. Sdrski l t  tack t i l l  sponsorer som gav oss medel si
att ett t jugotal av oss kunde besoka och gynna en annan vikt ig plats i  Garpenberg som dr
Pizzerian Garpen. Hdr 6t och drack vi gott och l i te av varje diskuterades. Ater igen har vi hedrat
vira forfdder som hade detta hantverk som en vikt ig inkomst och bisyssla.

Goron Granstriim

Tack f6r oss och vi kommer igen med samma vilia och kraft ndsta 5r.



Hdr fyl ls en av de 160 sdckarna frdn Jenna

HenP AB

Hjalper Dig i Din bostad eller i trddgirden

Rot och Rut behorighet finns och f-sedel

Vi hyr ocksi ut personal

Telefon 070-633 6728

/Stefan


