Inledning
Alla boendeinom 776 98 omridet och som t'llt 65 6r har m<ijlighet att atalunch i skolans
matsal pi Centrum om du inte tir Coronasmittadeller sjuk och dessutomhiller
Coronaavstindentill din bordsgranne,matsedelliingre 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 hiiromdagendA jagrikade
ramla i med kliidema p6. Usch vad kallt det var si jag ska nog inte bada i nigon sj6 nastair
heller, niir det gar sAbra att ta till duscheni badrummet.En trcisti bedrcivelsenvar i alla fall
att jag ffitt en regnbige innanjag sattemig i vattnet pi en sten si jag blev dm i viinstra
skinkan fortfarande efter en vecka.
SehAr i Coronatiderniir vi 70+areinte bdr umgAssi mycket med andramiinniskor blir vi ganska
ensammaoch vi liingtar efter nigon attpratamed si di brukarjag ftirsrika ta en promenadbide
pi ftirmiddagen och eftermiddagenoch 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
intresserarminga. Desto fler som skriver si borde det ju iiven bli fler omriden som tticks in.
Tack Maria JohanssonLee och Vivan Adamssonmed 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 manusentill den 20 november ftir att de ska hinna delas ut i god tid ftire
jul.
Ansvarig utgivare Barbro Jansson
barbrojansson@bredband.
net
Bladet finns iiven pi niitet och det brukar komma upp bara man skriver Garpenbergsbladet,det
iir Stig Adamsson som fixar utsiittningenpi niitet och han kollar av varje gang drir det iir gratis
dairftiriir det olika adresser.
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Till Garpenbergsbladet
Det iir augusti och fortfarandesommarviirmen2irsolen skiner men diiremellan
kiinns det att det iir hcisti luften.
Under sommarenhar verksamhetenoch produktionenpigitt 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<igreunder vintern nu
har minskat.Vi fokuserarph det vi kallar "1,2 och3" som ar attbaravaraph
jobbet niir vi tir friska, tvdtta hdndernaoch hilla avstind. Vi tar fortfarande inte
emot bestikare.I viirlden ser vi en fortsatt efterfr6ganav metaller.Niir man fortsatt
kan liisa om vilka effekter som viruset orsakari Sverigeoch viirlden med b&de
sjukdom och arbetsl<ishetsi kiinns det sAklart bra att vi kan fortstitta vir
verksamhetoch att alla vara medarbetarehar fortsatt kunna ika till jobbet. Det
betyder mycket. Under sommarenhar vi haft ca 70 semestervikarierhos oss niir
ordinarie personalhaft semester.
I augusti hissadevi under nflgra veckor regnbigsflaggan.Vi ska vara en
arbetsplatsdiir alla behandlarvarandramed respekt.Det ska vara en sjiilvklarhet
att bli behandladlikviirdigt oavsettex. ilder, ktin, religion, etnicitet, sexuell
liiggning eller funktionshinder.Som en symbol fiir att visa att vi stir ftir allas lika
viirde hissadevi Sterigendetta 6r Regnbigsflagganunder niryraveckor i augusti.
Vi fortsatter virt arbetemed att se hur vi kan forbiittra vflr verksamhetoch <ika
produktionstakten.Ni har siikert sett att vi kommer att scikatillstand 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 Ziriiven vad vi planeraratt producerai ttr. Vi har
nya fina anl[ggningar i Garpenbergoch vet av erfarenhetatt niir vi optimerar och
ftirbiittrar sAkan det gi att produceralite mer i befintliga anliiggningar.Vi grir det
ftir att ha mdjlighet och att kunna nyttja v6r modernaanliiggning fullt ut. I minga
avseendenkommer det inte att ge nigra synliga tindringarmen det som kan iindras
kommer vi att beskriva i ansokansom liimnas in till domstoleni hrist.
Med anledning av pandemin ser det ut som det kommer att drcijainnan vi kan
bjuda in till ett 6ppet mdte hos oss.Om ni har frigor eller fundering ar om vAr
verksamhetsi tveka inte att hrira av er.
Med dnskanom en fin hdst och fortsatt att ta hand om varandrai dessatider!
Hiilsningar
Jenny Gotthardsson
Omrideschef, Boliden Garpenberg
i enny.gotthardsson@bol
iden.com
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Bolidenbyggerinsektshotell
pA industriomrddet
I bullervallen
har vi undersommarenbyggtett insektshotell.
Boliden
har som mAlatt bevaraoch oka biodiversiteten
att folja FN:sGlobala
och vi efterstrdvar
h6llbarhetsmAl
2030nr 15 genomatt oka den biologiska
mAngfalden
i de regionerddr vi
verkar.
Barai Sverigedr en tredjedel(ca g0 st. biarter)av v6ra 270vildabiarterpAvdg att forsvinna. Gifter,matbrist,ett fordndratlandskapoch klimatfordndringar
hotarv6ra ""vildatrddgdrrdsmdstare"
vilketkan fA allvarligakonsekvenser
for mdnskligheten
och den biologiska
m6ngfalden.
Vi iir ndmligenheltberoendeav binoch andrainsekters
livsviktiga
arbeteoch
idag finns det inte tillrdckligt
med boplatseroch blommoratt dta for de vilda bina.
Vi har gjortdettafor att de Solitdrabina,alltsAde bin som inteleveri bikupa,ska ha nAgonstans
att bo. De solitdrabinakandelasin i tre grupper.
De som bor i marken,de som
pAandrabin.
bor i g6ngari ved samtde somparasiterar
I v6rtfall dr det att bina/steklar
ska kunnaborrasm6
hAli sandenvi lagtut ellerkrypain understenareller
flyttain i dod ved ellerstubbarsom sattsut. En av
stubbarnahar borradehAl i olikastorlekarsA att de
kan vdlja vilken storlekde vill ha pA sin bostad
Vi har lagt ut ett lagerav ca 30 cm sand i en bred
remsaoch sattsut gamlastubbaroch en del stenar.
Bredvidsandremsanhar vi sAttfron som vi hoppas
ska gro och planteratvdxtersom kommeratt blomma.Vi harmedandraordfixat"mattillbina".
LottaTanse

Hei,
Jagvill beriittaom en fantastiskskolresa.Det var ndrjag gicki
klass5, i Ryllshyttans
skola.Vi hadeJohanLarssonsom ldrare.
Aret var 1953.Vi gick tillsammanskl. 5-6. Vi fick d5 giira en
resatillStockholm.

d-*"tu^
.J d"

Minnet sdgeratt vi samladeflaskoroch tidningar,plockade
potatis, gran och tallkottar som vi s5lde.Vi fick ika ner till
kronjiigare Dahl, i Finnhyttan. Ddr fick vi massvis med
tidningar,som han sparat.
Sedanvar vi till Herrgirden, hos "revirets" plantskola.Dom
odlade gran och tallplantori rader. Ddr kriip vi och rensade
och gallrade.Ddr fick vi lite betalningtill v5r resa.Men resan
m6ste kostat mycket. Jagtror inte n6gon hade rid att betala
si mycketsjdlva.Helt otroligt hur magisterLarssonlyckades.
Med p6 resanvar lrma Lcj<ivs
mammaBarbro,hon holl koll pA
ossflickor,magisternpi pojkarna.
Resangickvia Uppsala,ddr fick vi gi igenomallasevdrdheter.
Sedan mot Stockholm. Vi bodde p6 Tekniska Institutet
Nybrogatan8. Sedanspdrvagn7 tillGrtrnaLund.Spriktigetvar
bdst.Vi tog en promenadhem, det var natt och tiink vad ljust
det var. Lysenoverallt,som spegladesig i Nybroviken.Stor
skillnadmot hemmai Ryllshyttan.
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Pe fredag morgon,
gick busstill Bromma
flygplats. Ddr fick vi
en rundvandringpi
platsen med alla
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hangarer.Men hdjdpunkten pi resan,
det var en flygtur
6ver Stockholmmed
*Ahrenbergsflyg. Sol
och fint vdder.

Fr6nviinster:ValborgJakobsson,
pentti
IngridJohansson,
Karl-Lennart
Nord,stigLovgren,
nofftohinsionlBeritBertilsson,
JanJansson,
RdsEnen,Kjell Ahslund, Elly Erlandsson,lrma Lrjciv,Kjell-GunnarRolander,Lars-GostaBergling,Ake Johansson,SigurdBelander,SvenOwe Andersson,Bernt Larsson,SivertBloom.
Planpi bild:Junker52 3M

Sedanvidaretill Rikshistoriska
museet,kolladep6 gamla6dlor och valarm.m. Resangickvidaretill Skansen,
diir
fick vi kolla p6 och trdffa alladjuren.Si fick vi gi pi Solliden,dir var frigesport med GostaKnutson.
Pdldrdagenblevdet en promenadtill GamlaStan.Vi kolladepd alla
sevdrdheterddr. Ddr var St. Giiran och draken, Mirten Trotzigs
grdnd.Sedangickvitill Blahissen.Ddrfick vi 6ka upp.
Sd var det dags att besdka slottet. Ddr fick vi en omfattande
rundvandring.
Vi hadeturen att fe treffa kungenoch drottningen,
som skulleut pe en dktur med sin MercedesAL.

./i,;:,ii,.,
,{hr

-iii+"n

'iz

ii!a+,tt;l

ntl:-i ,\4.

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,.'
.
i
,00(0
,7:t',.; Jl'r;^r/ -i - ,tii..';tj.ronu;;:/'i< ,"rr/,
t'r,,
J)ri;./ a./i,.(nwt;ti
iftt'-dt/42
4li4ittct ru-'f J-iiu,: .; ;*iwlatur

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

tro,./ i 7r,rL//*

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

* --'.

't

!l'i,!r4,1ltn,',
At.ir:/,i. i-, :t.' |ad-urrL

..1,:rut{da7. f",,'-,,i1::t/ iUruQ 4,c,aq;,/ 44,t ...i, / .,r-,'- ria *A.aru,
i

l,

{&4cflw,:.!

$tflrf

-li. ,,j. fi1t/ /;*" .tii/aun -+r
- lt;

I {4-.

,9a*

lrs/AtA

eclrbtma

N9 r 25092

.tarqare

stltn''

,I

ll

-l

\J..

uo.i

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

Avgltf-ti.

q25

I

*Albin Ahrenberg L889-1964 sysslade
med rundflyg, inte bara i Stockholm.
Han har dven varit i Garpenbergoch
nyttjat isarnasom flygplatser.Ett av de
tre Junker52 3M som han igde stir idag
imuseet pi Arlanda.
SivertBloom
Foto till vdnster bifogat av Sivert Bloom
frSn sammaskolresa

Sedan var det dags
fdr en bdttur med en
taxibdt
under
Stockholms10 broar.
Efter detta eventyr et
vi potatismos och
falukorv pd Nya
Hush6llsskolan.
Nu var det dags att
6ka till Stockholms
stadioni all trdngsel"
Det var ju svenska
flaggansdag. Stadion
var fullsatt, hela
innerplan var full.
30 000 - 40 OO0.Ndr

alla var pd plats,di komflygvapnetochdinade6vermed9 reaplan,formadesom3 kronor.
Pdsrindagen
var det dagsfdr hemresa.Vi ekte fren
Stockholmkl. 10, sedanfor vi runt Milaren in pd
Gripsholms
slott,och tittade runt dir. Sedan6kte vi
tillVdster6s
ochit middag.
Vi komhemtill Ryllshyttan
kl. 20.Dagenefter hadevi examen.
Enotroligresa.Meradetaljersynsi mindagbok.
Bifogariven bilder,hoppasnSgonsomldserdetta,minnsdomroligadagarna.
Onskarallaen gladochtrevligh<ist
HdlsningarVolborgBocksell(Jakobsson)
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Hedemora
kommun
Kostenheten,
0225- 34193
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5 Vecka 34

Hiistterminen 2020

17/8- 2l/8

Mandag

Lov

Tisdag

Rotsakslasagne
med ost

lA^

Kebabgryta, ris
Fitrgglad grdnsakspaj

Torsdag

Ugnstekt fiskfile. drtsAs.potatis
Blodpudding, lingonsylt

Fredag

Varm pastasallad,dressing
Sisongenssoppa

6 Vecka 35
MAndag

I Vecka38
MAndag

\'/

KrImig potatis- och pudokikssoppa
Onsdag

&

w
&
g

Onsdag
Torsdag
Fredag

24/8 - 28/8
Kassler, fransk potatissallad/potatisgratfing

Tisdag

2 Vecka 39

Kycklingsallad,dressing
Potatisbullar,lingonsylt

Onsdag

Chili con came, ris
Bulgur med lax och limedressing

Torsdag

Vegetarisk pltt i panna, rOdbetor
Grdnsakspizza

Fredag

Fiskgratangmed chilisds& dill, potatis
Het k6ttflrssoppa

Vecka36
Mlndag

3ll8 - 419
Korv Stroganoff,pasta
pasta
GrOnsakssfrs,

Tisdag

FiskpanettHot Cod, oftsas,potatis

@

&

Tisdag

Ugnsstekt fi skfi ld, remouladsis, potatis
Broccolipaj

&

Onsdag

w

Torsdag
Fredag

3 Vecka 40
MAndag
Tisdag

Tacos

Onsdag

Veggietacos
Torsdag

Risgrynsgrdt

Fredag

Asiatiskkycklinggry.ta,ris

Torsdag

Kramig pastagratangmed ost
Fredag

Thaigry,ta,ris
8 Vecka 37
Mindag

7/9 - lt/9
Kyckl ingkOttbullar,makaroner
Rotfruktsgratang, falafel

Tisdag

Laxnuggets,sweetchilisis, rostaderotfrukter
Raggmunk,lingonsylt

Onsdag

K0kets val
Kdkets val

Torsdag

Tunnpannkaka, sylt
Stekt makrill, ortses,potatis

Fredag

Kyckling Suprdme,ris
Kikartsgr),ta, vitl6kskeso, ris

g

a

4 Vecka41
Mdndag

w

Tisdag
Onsdag

g

&

Torsdag
Fredag

g
g

&
&
&

21t9- 25t9
Couscouspytt
Potatisbullar,
lingonsylt

Blodpudding, lingonsylt
Onsdag

l4/9 - l8/9
Ugnstektfalukorv,potatismos
Fiskgratang
meddill, potatismos
Farsbiff,stektI6k, s6s,potatis
potatis
Broccolimedaljong,
Kycklinggryta.
ris
Currygrytam bdnor& soja,ris
Mustigreddgrdnsakssoppa
potatismedvegchorizo
GrOnsaksgratang,
KdttftrssAs,
spagetti
Veggiesls.
spagefli

M[ndag

Broccol imedaljong. potatissallad/potatisgratang
Tisdag

:Den hlr rattenlagasfran grunden

Het koftfdrssoppa
Blodpudding,lingonsylt
Korv Stroganoff, ris
Raggmunk,lingonsylt
Lasagne
Vegetarisk lasagne

28/9- 2/r0
Tunnpannkaka,
sylt
Kycklingsoppa
medsting
Marineradkyckling,yoghurtsis,potatis
yoghuftses,
potatis
Marineradquomfi16,
Crdnsakswok
mednudlar
pasta
Grdnsakss{s,
Kdttbullar,
sAs,potatis
Vegobullar,sas,potatis
Tacofiskgratiing,potatis
Risgrynsgrdt
5/10- 9/f0
Varmkorv,potatismos
potatismos
Grdnsaksnuggets,
K0ketsval
Kdketsval
Gulasch,ris,vitloksyoghurt
Thaigryta,ris
Laxpanett,ortkryddadfilsis,potatis
Pastagratang
medtomat& oregano
Kottftirssas,
spagetti
Veggies6s,
spagetti

Hemsida:
www.hedemora.se/Barnochutbildning/MAltidsverksamheten

&

&
&
&
g

zGr.
/)iL
-Y.
k4L
&i'L,

@

g

8
g

8
@
&

Fotvird i Garpenberg?
Ja varftir inte cippnaen fotvardsmottagninghiir?
Sagt och giort. Kommunen godkiindelokalema och i dag (as 31/8-20) godkiinde de
kompletteringarnasom gjorts som t ex ramp och ventilaiion. Vem x iaiagZ Jag heter
Asa
Siitterstr<imoch jag bor i OvernoraDala-Husby. Diir harjag iiven en titen fotvarasbehandling.
Jaghar arbetatsom tandhygenistsedan 1999.2016 ttirvertciigadejag en dr6m och
utbildade
mig till medicinsk fotterapeut.Mina yrken kombinerarjag genom att arbetasom
tandhygenist
tre dagar i veckan och som fotterapeutde civrigatva dagarna.
Bokningsbaradatum iir i 612519,23110,2711I
och 18/12.Blir det nigra iindringarmeddelas
detta under Garpenbergsboroch Garpenbergi vira Hjaftan. Vill ni boka tid eller
undrar <jver
nigot om detta ring eller SMS 070 2409t32.
Pris hel behandling460:- kr
Behandling av t ex liktorn eller nageltrang250:- kr
Viilkomna hiilsar
Asas fotv&rd
Backgardsvagen20
i "lillstugan" pi girden.

FolketsHus
P6minnerom nytt telefonnummer0736407467
ftr bokningarm.m.
Det finns iivenrum atthyrapAFolketsHusvandrarhem.

Byalaget
Byalagethar pausi aktiviteters6langecoronapandemin
iir menvi ha Fryspisar,
Bakpl6tspapper
m.m. att siilja.
om du iir intresserad
kontaktaKarinGruvsjd073541gg07

GARPEN
BERGS
GYMNASTIKKLUBB
Nu dr det snartdagsfor en ny trdningstermin
!
Stavging
MSndagarkl.09:30-10:30
Sretrunt.Tamed stavarna
ochf6ljmed pd en vdnda!Vigir ca 3-4 km med
start i Garpenbergeller Persbo.RingInga-Stinatel. O225-22O
10 for info.
Medelgympa
Onsdagarkl. 19:00i gymnastiksalen
med start 9 september,vecka37-50.
Ledaredr Lailate1.0225-22040
Vattengympa
Fredagarkl 18:00i varmvattenbassingen
vid haggirden,Hedemora.Start9 oktober,vecka41-50.
Kostnadordinariemedlemsavgift
samt 200 kr i badavgift.Ledareir Carina.

Atgerderfiir att fiirhindrasmittspridning
av Covid-19
Vi ldggeransvarpi varochen att h6llaavstSnd
ochatt absolutintedeltagamedf6rkylningssymptom.
p5
Vi planeraratt k6rapi somvanligtmedvSraaktiviteter.
Vi harsomallramestvarit25-30personer
onsdagsgympan
forutochbedomeratt det intekommervaras6m6nganu eftersom
fleraviiljerbort
personer
dennatyp avaktiviteter
och
inteborvaramed.Vi tdnkteundvika
somtillhorriskgrupp
cirkeltrdning
samtgemensamma
redskap
hjdlpsvi 6t att
ochhaalkogel
tillgingligt.P6vattengympan
h6llaavstindframforallt
i omklddningsrummen.
Pi stavgingen
dr detingaproblem
att hilla
avst6ndet
till varandra.
Vi reservera
ossfor Sndrade
f6rutsittningar
vadgdllersmittspridning
ochriktlinjer.

CaballoBlancoMemorial Runliirdag den 3 oktober.
Loppetfinnsi olikadistanser
frdn11kmtill 50 miles(ca80,5km).
Gympaklubben
kommeriiveni 6r stSllauppmedfunktiondrer
vid dettaevenemang.
Kandu tinka dig
att stdllauppsomfunktionir,horavdigtill AnnikaRuth,tel. 073-78445L4.
Medlemsavgifter:
Ungdomar
upptill 193r 15Okr/termin
Vuxna300kr/termin
pa 200kr/termin
Vattengym
Bankgironummer: 4L2-7924
Harnifrdgorringordf.ElinAura,073
0601603

VALKOMNA!
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Sistautstdllningen!

Lordagden12september
H. 11-L6

Rebecca
Rfihsmdleri
Dessutom
lokalthantuerk
ochenHare
fika tillforstiljning.
pflatttackaallamodiga
Jagvill passa
utstdllare
ochsdljare
som
pflmingalnaid6,ochallagladabesokare
nappade
sompeppat
p8viigen!Detblevenriktigtroligsommar
tillsammans
meder
i denfinaGarpvillan.
storttackocks8
till Boliden
somllt mig
hyrahuset!
AnjaHedquist

SivertBloomfortsdtteratt berettaminnendennaging frdn uppvixten i Garpenberg.
Simningpi S0-talet
ett par
Omkring1-950boddeen grabbhemmahosmig och min mammapi Mossvdgen
sommarminader.Hansmammavar inlagdpi Avestalasarett,och hanfickfungerasom min lillebror
undertiden.Exaktirtal harjag inte,menjag var vdl ca 10 - 11 ir gammaloch Kurt,somgrabben
h e t t e ,c a 7 - 8 .
Kurt
mestatidenvid och i Kuppdammen.
Denhir sommarenvar mycketvarm,ochvi tillbringade
jag
jag
k6pt
minnsdet, iblandmed hjdlpav min simdyna,som
ldrdesig simma i stort sett sjdlv,som
gickochvi simmademesti Kuppdammen,
men det blev
tidigarepi jdrnhandelni Horndal.Dagarna
nin avstickaretill Dammsjonoch StoraBredsjonibland.I Bredsjonfinnsen holmefemtio meter frdn
stranden,och vid ett tillfdllebeslotvi att ordna ett h6gkvarterddr.Jaghade ldsti nigon dventyrsbok,
och pd si sdtt h6llakldderna
att man kanspdnnafast klddernauppepd huvudetmed livremmen,
torra medan man simmar.Detta provadevi, och simmadeut till holmen.Klddernaflot si klart
vigor efter en stund. Hursom helstsi fannvi att holmenvar full med
omkringpi Bredsjons
myrstackar,s6 nigot hdgkvarterblevdet inte.
Men vi fortsatteatt utforskaKuppdammen,b6depi och undervattenytan.Vi mdrkte blandannatatt
det forekom en hel del ljud undervattnet. Det kndppteoch knarrade,och vi antogatt det var
krdftornasom lit. Vi fick ju stor vattenvanapi det hdr sdttet,och vi kundesimmaflera varv runt sjon
efter ett tag. Alla simsiittprovades,och blandannatsi lirde vi ossatt liggaororligapi ryggmed bara
ndsanuppe,och pi si sdtt liggaochvila.Vadjag minnssdtdvladevi aldrig,och simmafort var inget
vi ovadep6.
Ndrvi hadesimmatoch hoppatfrin
56 hdndedet sigen dagatt vi hadecyklatner till Dammsjcin.
och hdlsapd PettersGunnar.Jag
brygganett tag,fickjag en bra ide.Vi skullesimmatill Kaspersbo,
ju
genom
pi
kdnde honom
ungdomslogen.
Kurtvarmed noternadirekt,si det bar ivdg.Ut urviken
dir badplatsen169,rundadePriistens
Holmeoch sdvar det cippnasj6n.Exaktvilkethusvi skulletill
var lite sv6rt att avgoras5 hdr pi 16ngth6ll,men jag holl en ungefdrligkurs.Det tog lite tid att simma
tiver sj6n,ndrmarebestdmthalvaeftermiddagenmen vivilade pe ryggemellanit.Si sminingom
kundeman se bryggannedanforGunnarshus,och kursenkundekorrigeras.
Nu skullevi naturligtvis
fd berdm fdr att vi var si duktigasimmareI Och att Anna-Lisa
skullebjudapd saft och bullarsig vi
fram emot. Sj6nsugerju som bekant.
Si tog vi ossupp pi det torra och knalladeupp till stugan.Vi hejadepi Gunnar,somjobbadei
pi oss,blcitaoch ifordaendastbadbyxor.
trddgirden.Gunnartittademisstdnksamt
" Hur har ni
kommit hit ? " fr6gadehan." Var kommerni ifrdn? " Jagforklarade
hur vi simmat.Det beromvi fick
jag somvar s6 passgammal,kanvi ta en annanging. Men jag
av PettersGunnar,och dd speciellt
noterademed vissforvdningatt han inte svoren endag6ng.Ndnsaft och bullarblev det aldrigldge
for, och vi knalladener mot sjirnigeni akt och meningatt simmatillbakatill badplatsen
i Finnhyttan.
Men Gunnarkom ifatt oss,och gaven klarordergivning.
Detvar baraatt knallabarfotai makadamet
vdgledestill Finnhyttan.
Detdr svdrtatt beskrivahur det dr att gd barfotai makadam,f6r den som
inte gjort det. Ndr vi gdtt ett styckefannsen mojlighetatt smyganer till sjtin,och jag snegladeover
axelnfor att se om kustenvar klar,men en bit bort stodGunnarmed hdndernai sidorna.Hananade
nog,sd han kolladeatt vi forsvannuppit kalkbrottshdllet.
Hadejag brustiti omdomet ? Det tycktejag
inte d5 i allafall.
Men ont i fdtterna hadevi ett par dagar!
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BengsAnna Stinaoppa pi bHrri
Ndrmanfoljerstigenupp pe Uvberget
kommermantill en platssomverkarha
overRike
ldmnatspir av bebyggelse
eftersig.Kanske
iir det hdrsomforbannelsen
Bengtgicki uppfyllelse?
UddVilhelmJohansson
skriverom hur hanochkusinen
nir Backikers
Jan
Backikers
Johand.5.somtonSringar
sattvidbrasan
ochlyssnade
Ersson
frin f6rr.
berdttade
historier
Kvdllen
mormorhemochsager" BengsFredrik
den11 april7874kommerVilhelms
ti dd nu". Jansvarar"Jo,hii ti spddomen
somgdr igen"sodehon,"Hii d trehundra
d tin
dr nu d konskemer senspddomenellerfdrbonnelsenuttolasiiver Bengsgdrn,
ii inna nu,ja an ha vtiri innof6r liingi sen,f6r hii ii f6ll femti 6r nu senBengs-Erker
feck gd frdn gdrn A tetti om int snort fdrti sen dom bygd stugo dt an oppi
hundhaltanti(pd lJvbergeil.A hii ha staiin allt som en ddr gommel gummo spdddafdr trehundra dr send
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
PAsent 1500-talbosattesigErichLarsson
i Hummelbo.Hansantavlamed de tre bekrdftadesdnernaJohan,
Hansoch Bengtharforskatsfram av historikern
fd Redaktdr
och hummelbodttlingen
Fil.Dr.HansGillingstam,
vid Svensktbiografisktlexikon,Riksarkivet.
Namngick i arv, s6 namnetBengtfannsmed stor sdkerhetiven
i tidigareled. Mojlighetenatt det fannsen rik bergsman
vid namnBengtBengtsson
6r ddrfortrolig.
Att det fanns silver i trakten vet vi. I StockholmsPosttidningar,
torsdagenden 30 aug 1787 kan man ldsa
foljande under DiverseKungorelser
till deligarna i HummelboSilverwerkfrin Rdttareni Hedemora
..."afliquidero och redigt ofsluto bdde widore arbetsdrift ochflero lotters fdrstiljonde: defrdnwarande fd n6jo
sig med whad de niirwarandebesluto."Dennasilvergruvastartades1666av assessorFunckmen ladesner
p6 grund av vattnets envisaintrdngande.lDe gamla berdttadeocksSom den forsvunnasilvergruvansom
l6ngt fdre 1666 gomdes av Bengtfor fienden,och som aldrig blivit 6terfunnen,ddr ovanfor berget vid
HummelboDammsjonsbortre strand.Enligtsdgnendr det endastbergsrietsom vet vdgendit...Ja, och
kanskeBoliden@
Bengtsgirdenvar den prdktigasteoch stdrstai byn, men var den l5gir det ingensom vet med sdkerhet,En
gammalgumma,ursprungligen
fr6n Tyskland,gicktill RikeBengtpi 1500-taletf6r att be byn ta handom tv6
fordldralosa
barn som hon var sldktmed. Honvar sjdlvfor gammalatt ta handom dem. Men Bengtsa nej,
och det var di som gummanuttaladeforbannelsen
over honomoch hansefterkommande,
att det skullebli
slut med rikedomarna
och att de sistai sldktenskullebli heml6saochtokiga.
Det iir pi grund av dennahdndelsesom Garptiigtenp6 Hummelbosidan
kom att tillhora
av Ingelsbosjon
Husbyistdlletfor Garpenberg,
somtog handom
och att det dn idag2020stir underEret.Detvar Ehreborna
barnenoch derasmediirvdamark,ddr de hadebott med sinatyskaforildrar i Garptdgten.
BackikersErik
skrevom hur hansfarmor* berdttatom marksom forr hordetill Hummelboskifteslag:
"att ndgro Gorpar (Tyska) fordom vorit bosatta i Hummelbo, och voro egore till ofvonbemtildte egendom,
som erholl nomn efter dem; DessaGorpor dogo, och efterlemnode 2ne minderdriga barn, sdsom arfvingar
till berdrde jord; genom myndighternesfdrsorg, blef sd beslutot, att den som dtog sig barnens uppfostran,
dfven skullefd jorden; Hummelborna blefvo gonskoriktigt erbjudno born ochjord, men som barnensfdrftider
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 ochjord -

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, prosessodemed Husby o Ehref6r ott dt Hummelbo Iterfdrviirfva Garpttigten, hvilket
dock misslyckodes."
*EriksfarmorsmorAnnaJansdotter
komfrdnJelkenochhennes
Mattiasdotter
Grissbach.
farfarsmorhetteCatharina
"Nu dri sista kojan som gir, sa BengsErker,s6p opp skithuset"
BengsErkerhette ErikJanssonoch var fddd 1784pd Bengtsgirdeni Hummelbo*.Pi 1820-taletbor han med
I
sinfamilji Hogtjdrn,men dtervdnder
till girden pi 1830-talet.
Handor av slagendast52 6r gammal,1837.
dodbokenst6r han som BengtsErikJanssonoch hansliv beskrivssom"beskedligt''.
Erikvar gift med StinaAndersdotterfrin Tommesboi By socken,dotter till soldatAndersBrask.Tillsammans
fAr de sex barn;CathrinaLundinsom gifter sig med AndersLarssoni Afsta,Folkdrna,
Jan Erssonsom blir
soldat Blomqvist,StinaLundinsom blir kvar i Hummelbosamt Anders,Anna,och Greta,ode okdnt.Jan
beskrivssom rymd 1844samt "klen och oordentlig"i husforhdrsboken.
1843 gifter sig dottern Stinamed dnklingenoch skrdddaren
Jan Brdndstrom(Pinnjan)frin Skrdddarboi
Grytndssocken.Stina har sedantidigaresonen ErikGustaff 1836 i Grytnds(flyttartill Ovansjo1855),och
dottern AnnaStinad.v.f L840.Tillsammans
med JanBrdndstromfir hon barnenFredrik,Axel,GretaLisaoch
Conrad.I kyrkobokenkan man ldsaatt alla gemensammabarn betraktassom "efterblivna".Axel diir i By
sockenredanvid 22 Ars6lder.GretaLisagifter sig med snickaren
JohanPetterKumlinoch bosdttersig i
Ostanberg,Ovansjo,Gdvleborgsldn, diir hon dor 1923. Anna Stina, Fredrik och Conrad forblir kring
Hummelbotrakten,och Back6kersErikskriverofta om alla tre. Stinador 1856 ndr Conrad,den yngste,var
endast1 6r gammal.1864f6r AnnaStinad.y.sonenJohanAlbert.1892ger hansigav till Hedemora.
Handdr
ogift 1943p6 SturebyV6rdhemi Enskede,
f.d. hamnarbetare.
Albertskrivsdvensom AnnaStinad.d.sson,
men ndr hanfods st6rdet att hansmor dr 24 6r gammal,allts6f. 1840.
JanBrdndstromhadestoraalkoholproblem
och i 1853-1862
husforhdrsbok
s 230 st6r det Skrdddaren
men
det blir overstryketoch ersatt med ordet "inhyses".Anmdrkningefter honom stlr"super, elok mot hustru
och born". Hdr finner vi dven hansbarn frdn det tidigaredktenskapet,
AnnaStinad.d.f 1831 i Grytndssamt
hansson Johanf 1832 i Grytnds.Anna Stinafdr en dotter 1861,JohannaBernhardina,
i dagbokenkallad
Berna.BengsAnnaStinad.d.dor av lungsot1883och beskrivs
d6 som backstugusitterska
i Hummelbo.
*Bengtsiterfinns i husftjrhiirsldngdernasom f6delseplats,der ErikssysterAnna gifter
sig med uppsyningsmannen
EricAnderssoni Rafshyttan.Den
yngre systernStinaflyttar 1813 med familjen Sejdenhoftill Capellansgarden
i Torsing, ddr hon sedangifter sig med EricErssoni Tylla 1819.

Conradoch Fredrik
Det lStersom att bSdabrodernaled av ganskagrav mentalohiilsa,(Fredrikdven med epilepsi)som de
verkadesjilv-medicineramed alkohol.DetfinnsmAngaberdttelserom dem i dagbokenddr bybornahjilptes
At att ta hand om dem. Ndr de mtdde bdttre arbetadede med diversesysslor.21 feb 1873 skriverErikatt
Fredrikvar galenigenmen att hann6gradagarsenarevar redig.Vilhelmskriver611933foljandeom Conrad:
Han vor tidvis vonsinnig, ochiust vid sddana tillfiillen drogo, miirkviirdigt nog, minnet av fdrfiidernos liv och
gtirningar fdrbi i hans omtdcknodesjtil. Han gick dd mestadelsuppe 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 overfiiderna och deras grannqr, som drivit dem ifdrdiirvet
ochfrdn gdrd och hem. Det var vid sddona tiltftillenmdngo gdnger r6ronde att hdro Bengs-Konrodsjunga.
Hon mindes ollt, vod som beriittats fdr honom i borndomen, och han hode mycket vt)l reda pd sinaf\rftiders
historia.Ndr Fredrikbegravst874 dr hansfar full och missarbegravningen.
Det stdr ingetom dodsorsakmen
i BackdkersEriksdagbokkan man ldsaatt han hadegripitsav "fiskalen"for fyllerioch att han inte fdtt stryk
som de f6rst hadetrott. 1879dr Conradpi UpsalaHospitalfor svagsinthet,
ddr han dvend6r 1910.
Stuganoppa pi b6rri
Vifhelm skriver "Dd allt var slutf6r Bengs,byggde byborno en liten stugamed endost ett titet rum, iett
otillgongligt stenvolv uppe i det s.k. Uvberget,ovanfdr Hummelbo,och dit flyttades de efterlevandeov
Bengsfomiljen."

Vi f6r specifikinformationom stuganoch dessode frin BackdkersEriksdagbok.4 sep 1876 skriverhan
" S)fringsbo Eric kom hit pd qvolln, vi voro till Bengsoch sdgo pd stugan, som vi besl1to ott lago" .
Slutet pi Bengssldktens
ana i Hummelbokommer 16 6r senare,den 29 feb 1892 de BackikersErikoch
L2mansPer-Erikgir till AnnaStinaoch beriittaratt hon m6steflytta till fattigstuganfoljandedag.Tisdagen
L marsflyttas BengsAnna Stina(d.y.).Alla i byn utom Kristjershar hjdlpttill att bira ner sakerna.Drygten
veckasenare,torsdagenden L0 marshjilper Backdkers
Johand.d.Vilhelmsfar att "rifuakull Bengsstuga".
Dagenefter kor Erikett par lassvirkefrSnBengstill Udden.5 minadersenareiirJohand.d.ddr igen,denna
ging for att ta ner murarna.AnnaStinabor p6 fattigstuganoch dtir pi Fridhem1907.
Tankarkring de f6rildral6sa barnen
G6tanom barnensidentitetfir vi nogaldrigsvarp6,men hdrfoljerlite spekulationer.
Catharina Grissbach1,634-7701i Jelken dr sdgenberdttarenJan Erssonsmmffm.
far hetteMatthiasGrissbach
Catharinas
ochvarfodd i Tyskland.
Handor 1669i Munkbo,
Kloster,Husbysocken.Catharinasenda syskon,GiiranGrissbach,
fir tvd dottrar. En av
dem, Susanna,gifter sig med AndersMikaelssoni Koberga,Husby.Hennesfarbror,
overbergmiistaren
for
GeorgGrissbach
var tidigaremindrkaptenoch fortifikationsofficer
kung Gustaf ll Adolf frin 1625 till 1630. 1631 skickashan till Sverigefdr att ridda de
fdrfaflnagruvorna,bl a Salasilvergruva
. L642blir hanadladnr. 297
och Falukoppargruva
och skriversig till Salnecke,
Sundoch Tormsiij2(Stjdrnsund
och Dormsjci).
SamuelUglaskriveratt Georg
Grissbachfick Dormsj6genom kungligdonation,och ldserman om hansbedrifter6 SverigesvdgnarsAkan
man forsti varfor. Georgsfcirstafru, den enda som han fick barn med, hette Anna Sibylla(dotter till Otto
HenricSchmidtvon Schvaben,
inspektorvid Garpenbergs
koppargruva).
AnnaSibyllad6r 1641 i barnsdng,
och makenGeorgdor 10 6r senare.Derasbarn var f<iddamellanL632och 164L.Fyraav dem var gifta eller
studentervid fadernsdod 1651,men de tv6 yngstasonernaZacharias
och Otto var barn,endast10 och 11
6r gamlaniir de blevfdrdldralosa.
1654borjarde studeravid Uppsala
ochblirsenarekaptenrespektive
major
i det militdra.Atten dor ut 1734.Intressantdr att dven br6dernaGrissbach,
Georgf 1587och Mattiasf ca
1590,blev fordldral6sasom barn ndr fdrdldrarnadog 1-598.Men det hdndei St.Andreasberg,
Tysklandoch
inte p6 Garptdkta...
Pdn6gotsdtt,eftersomberettelsen
gitt i arv,kanmantinka att barnenhar ndgonslagskopplingtill familjen
Grissbach,
antingengenomsldktskap
elleratt de hort det berdttasav ndgonde kdnde.Intressant
er det ocksa
med tanke pi vad Erik skriverom Garparna,att Georg beskrivssom en "dynamiskkraftnatur med ett
v6ldsamttemperament"som bl a tvingadesin bror Matthiasatt bligeschwornervid
StoraKopparberg...
Och intressantdr det vdl hur den tragiskaberdttelsen
om Bengtssldkten
f6r ett slut som overrensstiimmer
med gummans pddom...
Nu,vidaretill sdgnenom den ftjrsvunnasilvergruvan,
nedtecknad
av MonicaOhrm6rGustavsson...
BockdkersMoria Lee
KSllor:
Kyrkoarkiv- Garpenberg,Grytnes,Torsing,Dalarna;Ovansjo,Gdvleborg;Enskede,
Stockholmforsamlingar
Johansson,Vilhelm (t933) Frdnsodro dalornesfinnbygd
von Stiernman,Anders Anton (1754-1.7551,
Motrikel itfver Svearikesridderskopoch odel Volym1
Svenske,John (1987)BockdkersEriksdagbok 1861"-1914
med inledningoch registerovJohn Svenske,
Folklivsskildringar
och bygdestudier
utgivnaav KunglGustavAdolfsAkademien,Stockholm
Widstrand, Hugo (1943) Niisgdrdsliin i Dalarno (Garpenbergsdelen
trycktes ursprungligenpii latin 1768,skrivenav SamuelUgla,
son till PetrusUgla,Widstrandoversattetextenfr6n latin)
https://sok'riksarkivet.se/sbl/Mobil/Artikel/13224
om GeorgGrissbach
frSnSvensktBiografiskt
Lexikon(20 aug 2020)
https://www.adelsvapen.com/eenealosi/Grissbach
nr 297 (20 aug 2020)
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(Simas)
MonicaOhrm6rGustavsson
harskickatin berettelser
till BarbroJansson
somkommeratt bli medi
Detvisarsigatt en avdemsammanfaller
"Bladet"fram<iver.
medhistorien
om Bengtssldkten,
OCHdetvisar
sigatt Monicasmormorsmor Josefina
Amandahar ndraanorfrin Bengtsgirden.
Amandas
mormorvar
systermed BengsErkerochhetteChristina.
Detvar honsomflyttadetill Tors6ng...
Seintressant
er det vdl
att sdgnenom denfdrsvunna
silvergruvan
dr nedtecknad
ddrocks6...
Detendasomskiljerdr vilkendammsj<)
det rdr sigom. Kankse
en ytterligare
forvillelse
av bergsriet...
Hdrf6ljerberdttelsen
si somMonicaharhrirt
den.AvenVilhelmJohansson
harskrivitom denforsvunna
silvergruvan.

Denfiirsvunnasilvergruvan
Det finns en gammalsilvergruva
vid Dammsjdnsom tillhort en rik bergsman,BengtBengtsson.
Ndr danskarnakom pi 1400- 1500-taletblev gruvan overtdcktoch gomd for att dolja den
dyrbaraskatten.Aren gickoch man fors6ktefinna silvergruvan,
men Bergsrdethadetagit den i
besittning.
Nu var det 1700-taloch NergdrdsJanvar ute i skogenmed sinyxa.Bdstdet var stod hanframfor
den fdrsvunnasilvergruvan,
dvertdckningen
av jord och mossahade delvisfallit av stockarna
han
och
s6gsilvermalmenbldnkarunt bergvaggarna.
Hantog av sigftirskinnet,breddeut det pd stockarna
6ver gruvoppningenoch ladeyxanovanp6f<iratt mdrkaut platsen.Janspranghem till sin gird och nir han
skullestigaupp pe fdrstubron169f<irskinnet
ddr med yxanovanpi. Ett bergsri hadeskyndati forvdgoch lagt
dem pi bron.Silverskatten
vid Dammsjonskaaldrighelttillhdramdnniskorna.
I mitten pA 1950-taletldt Bolidensgruvor gdra prov-borrningari Garpenbergoch det visadesig att byn
Kaspersbo,
Dammsjon,kyrkanoch helaDala-Finnhyttan
vilar pd en vildig silverskatt,iven guld,zinkoch bly.
Bolidenloste in girdarna runt Dammsjon,ddriblandmin mormors och morfarsgilrd, SimasgArden
i
Kaspersbo
och alltjdmnadesmed marken.Nu skullebarasjontijmmasfor att kunnabdrgaskatten.Men d6,
pA 1970-taletsa regeringenstopp.Det skulleha blivitdet storstaingreppetpi svensknatur i moderntid.
Sdgnenslog in, Bergsrietsldppteinte helt sin skatttill m6nniskorna.
Men en liten del av silverskattentror jag att Bergsrdetville skdnkatill mig. Ett vackertsilverarmbandhar
jag blivit dgaretill p6 ett ovanligtsett.
Jagkan ndstankdnnaatt silvretkommerfrin gruvansom riet vaktar,Silvergruvan
vid Dammsjon.
Silverfor mig betyder:Trolskhet- Saga- Sdgen
M onico Ohr mer Gustovsson,Bjdrkvik

Aflmogetiget2021ochGustavVasa500ir

genomforen specialvandring
Foreningen
Dalkarlsviigen
ndsta6r fr6n Moratill
Brunnbiick.
Startenskeri Mora 31 maj 2O2toch med finalden 6 juni 2O2i-vid
minnesstenen
i Brunnbdck.
Vandringen
skersi lSngtdet dr mojligt,utefterde
viigaroch stigarsom normaltanvdndsd6 foreningen
Dalkarlsvdgen
vandrartill
Stockholm,
den s.k.Storvandringen.
Skillnaden
ndsta6r blirett antalnyastopp,
ddr hdndelserna
for 5006r sedankommeratt hogtidligh6llas.
Allmogeni Dalarna,
leddaav skickliga
bergsmdn,
restesigmot den danska
kungamakten
och fordefram GustavEriksson
Vasasom hovitsmanover
Dalarnaoch till slutsom kungav ett sjdlvstdndigt
Sverige.
p6 fleraplatseri Dalarna
Hdndef
sernaSrent52O-23kommeratt hogtidligh6llas
pi kvdllensi planerarvi att hogtidlighilla
och i Sverige.Sondag30 maj 202'J.,
gir sedanfrin
allmogetigeti Moravid Utmelandsmonumentet.
Vandrarna
Mora,med startpi morgonen,
mindag31 maj2O21-.
Fr6nMoras5vandrarvi
overTammerisen-Rdttvik-Bjurs6sFalun-GamlaStaberg
till Flinebystugai
Vikarbyn,dit de anldnderfredagenden 4 juni2021..
Frin Flinesi gir vandrarna
lordag5 juni 2021,en ny striickning,
overVibberbooch sedantill Grytnis
gam me196
rd. (Sewww.dalkarlsvagen.se
for i nformationom vandringen)
I Vibberbodr tankenatt bergsmannen
PederSvensson
och
Garpenbergsbygdens
allmoge,skauppmdrksammas
for den insatsde gjordefor
500 6r sedan.Finalenav 202t 6rsallmoget6g
skeri Brunnbiick
den 6 juni 2021,
i samarbetemedAvestakommunoch hembygdsforeningarna
iAvestaoch
gdsterdr inbjudnaatt
ovrigaDalarna.Landshovdingen
och andraprominenta
deltagai ceremonierna.
Foreningen
Dalkarlsvdgen
kommeratt kontaktakommuneroch
hembygdsforeningar
i Dalarnaunderhostenfor att samverka
om vandringen
samtde onskvdrda
ceremonierna
uteftervandringsvdgen,
samt
f i n a l c e r e m o n i e rinBar u n n b d c k .
Sverigevar i 1266r, underperioden1397-1523,en del av Kalmarunionen,
ddr
danskakungaroch drottningarstyrdeoverNorden.Sverige
liimnadeunionen,i
och med att GustavEriksson
Vasavaldessom kungoverett sjdlvstdndigt
Sverige.
Grundenfor att dettaskullekunnaske,var de insatser
somallmogen
gjorde,inte minstgenomden drabbning
och bergsmdnnen
i Dalarna
som dgde

rum i Brunnbiickforstaveckani april t521..Allmogenleddesskickligtav
bergsmannen
PederSvensson
frin Vibberboochde oppnadeviigenfor att
fordrivaden danskekungenfrin Sveriges
tron.
| 500 6r har Sverige
varitett sjdlvstdndigt
land.GustavEriksson
Vasavar en
hird furste.Detvar noginte roligtatt drabbasav honomunderhanstid som
kungav Sverige.
Hanstabiliserade
docklandetoch lSmnade
overlandetoch
tronentill sinasonermed en vdlskottadministration
ochen for den tidenstabil
svenskenhetsstat.SpArenav Gustavsorganisationsf6rm6ga
finnsfortfarandei
virt land.
Sverigehamnadei krigunderGustavs
tid ochframforalltsenareunder1600talet och 1700-talets
b6rjan.Antaletkrigminskade
till slut,for att sedan
upphorahelt.Sverigehar haft fred i 2066r, sedan!8I4.

BorjeForslund

Avestakonstndren
kanha
Jan-Erik
Petterssons
tolkningav hur en allmogesoldat
sett ut for 5006r sedan.Utrustadmed bide armborstochvandringsstav.

Min mor gov mig ett Notesblockdtir hon skrivit ner sina barndomsminnen.Jog renskrev och sommanstdllde
detto pd datorn. Slutordeniir mina egna. Monica OhrmdrGustavsson

Barndomsminnen
Jagfoddesi Simasgirdeni Kaspersbo,
Garpenbergs
socken1914den 13 april.
Mina namn blev RagnhildElisabeth
Andersson,
men jag kallasLisaoch blev en
av Simassmijdntor. Vi var fyra flickorsom vdxte upp pA gSrdenoch vi hade si
minga lyckligastunder,men visstvar det ledsamheter
ocksi,men si dr ju livet.
Signe,min mostervar en duktigsdmmerska,
sdvi flickorvar alltids6fint klddda.
Vi fick tidigt hjdlpatill med vad vi kunde och orkade utfdra, som att 16raoss
mjolka,klippafdr och allt skordearbete
med ho och sdd.
Hdslitternvar dryg,backarna
skullesl6smed lie och vi barn hadefullt upp med
att rdfsaihop allt och sedanskulledet hdssjas
for att torka.
Tidenfor badoch lek pi sommarlovet
blevkort.
Fotofrin KristinaOhrmdrJansson

Vi sldpptevSrakor och fir pi "skogen"om somrarna.Mamma Helgalockadehem kornatill mjolkningen
med rop och s6ng"kossera,kossera"kom. Det var jobbigt i v6r gamlaladugird,det var tr6ngt att utfordra
och mjolkakorna.
Ndr vdra kdra husdjurdog sorjdevi. En av hdstarna"hon hette Thyra"forloradevi igenomatt hon fick fel
behandling,
ndr hon blevsjuk.Detvar s6 sorgligt.

Riivarnai Kolmirden
Min morfarJan-Erik
berdttadevad som hdndendr min mormorAmandabes6kteogondoktorni Norrkoping.
Amandavar fem 5r och hon och hennesmor "stor"Stinarestemed hiistochsliideoverdenvildakolmirden,
dom blevd6 overfallnaav rovare,men Stinasvingade
sin piskaoch hon och den lillaflickanundkom.
Ndr Jan-Erik miitte vargen
Den hdr hdndelsenhar mammaHelganedtecknat.
Ndr hennesfar Jan-Erikvar i 7I-t2 irs 6ldernfannsdet vargari skogen.Det hdr hdndei Bensisenddr han
vdxteupp.
Enkvdlll8nademin far och en kamrattill honomhansmammasvedkdlkefor en 6ktur.Min far satt p6 kdlken
och kamratenstod bakpi och si bar det ivdgutfor Bergmansbacke,isigtvdrrevar det och undangickdet.
Ndr pojkarna6kt en bra bit sig dom en stor varg neri backen,den som styrdehoppadeav kdlkenoch utan
forarefortsattefirden alldelesforbi vargen.Detvar en mycketskrdmmandehdndelsefor en liten gossesom
hort hemskavarghistorier.
Ett smdrtsamt tanddoktor bes6k
I HedemorafannsdoktorNilsson,hanvar dvenstadenstandldkare.
Ndrvi skullebesokahonom6ktevi i trillansomvar forspdndmedvir hdst.Jagkommerihig hur doktorn
drog ut en kindoch mjolktandp6 mig,hellalippen hollpi att foljamed.Herregud s6 ont det gjorde!jag
minnsdet dn idag.Ndr vi gjordeden hdr fdrdenSktevi over en flottbro som hette Viksbro. Det var s6 roligt
att 6kai trillanatt smartani munnenglomdesbort fdr en litenstund.
Morfar Jan-Erikvar en duktig bonde
Morfar Jan-Erikvar en driftig karl, han kopte in alla smigirdar i byn si att Simasblev storst,det blev di
ldttareatt forsorjaden storafamiljensom bestodav tre generationer.
var fddd 6r 1858och skolg6ngen
Jan-Erik
inskrdnkte
sigtill baranigra fi veckor.Min morfarhadesom man
sa, ldshuvudoch han var blandannatverksaminom kommunpolitiken,
han var iven en duktigfiolspelman
och singare.

Jan-Eriks
farfar,"sAngarJan"var fors6ngarei kyrkanoch hansgiva gicki arv till b6demin morfaroch mamma
Helga.
Syndbara att morfar hade si diligt olsinne,han var ju ingenmissbrukare,
men om han fick lite for mycke
jag
ging
nin
si blev han si vring och le. Det minns
med sorgi hjdrtat,d6 villejag bara springaoch grimma
mig,jag sprangalltidundan.
Annarsvar hanju sndllmot ossbarn,han bar aldrighandp6 oss.Men det har suttit i hela livet,det ddr att
vara rddd for spriten.
Mormor Amandadansar
A, min mormor hur hon kunde dansarunt pi koksgolvetefter radiomusiken.
Amandafick ju tio barn och
pigg
dnddvar hon
och kry l6ngtupp i 6ren.Syndbaraatt hon blevsi glomskoch borta pd Aldernshost.
Mormor och morfar f6rlorade sitt forsta barn. Dom bodde i Bensisenoch h6ll pi med slitterarbete di
mormor fick vdrkar,si morfar lade hennep6 en filt och tog ihop allafyra hornenoch bar mormor pi ryggen
hem,men den behandlingen
var nog inte s6 bra,utanhon foddefram ett dott barn.
Magiska krafter
Morfar var som man sa forr "synsk"och han kunde stdmma blod,jag minns ndr han hjiilpte mej frdn att
forbl6da.
Mina mostrarHilmaoch Signeoch mammaHelgavar vid bdckensom rannnedarforlillastugan,de holl pA
med tvdtt och skdljdekldderna.
Ddr i vattnetsprangvi smiungaromkringoch lekte,vi hadealdrignigra skorpd ossndr det var sommarsi
vi plaskadeomkringbland sand och smisten och jag trampadepi en trasigglasflaska,
halvafoten blev
uppskurenoch blodet baraforsadeur siret, jag grdt och skrekforstis, men det blevju inte bdttre av det.
Min mamma bar in mej och lade mej pi kokssoffan.
Alla rusadetill och forsoktehejda blodflodet,men
forgdves.
Jagvar helt skrdckslagen
ochtroddeatt jag skulled6.Jagvarju sd rdddochdet gjordesdont och min morfar
var inte hemma,utan han budadeshem.Ndrhan kom tog han mej ifamnenoch med sinahdnderforde han
sammansdrkanternaoch h6ll foten i sin hand och blodflodetslutadetviirt och jag kdnde mej si lugn och
tryggi morfarsarmar,aldrigmer harjag varit med om nigot liknande.
SAretldkte ihop fint, men dn i dag har jag ett drr over halvafoten.
Detvar sdllanvi behovdeanlitadoktornellerdjurldkaren.
Morfar kunde ta bort efterbdrdenpi en nykalvadko, han sa det var si enkelt, det var som att hdkta av
efterbdrden,den satt liksomp6 en krok.
I kolarskogen
Morfar berdttadeatt ndr han koladeoch vaktademilor kundehan sovalugntfor bdrjademilanbrinna,d6
kom "skogsr6"som han sa och hon ropadeJan-Erik!
och ndr han kom ut brannmilanmen inte vdrredn att
han kundesldckaden.
En dag m6tte morfar en vackerflickapd stigeni skogen,han tyckteatt han kdndeigen hennesd han vdnde
sig om for att se efter, hon hade 16ngtutslagethdr, men ndr han sig ryggenpi flickanvar det som ett stort

her.

Min pappaAlfredkoladeocks6och di hdndedet att jag fick bo tillsammans
jag var
med honomi kolarkojan,
sex6r och pappaldrdemej ldsa,som ldrobokanvdndevi Amerikabladet
som morbrorHjalmarskickade
hem.
Min mamma Helga var stark och klok
Hon kundedet mesta,hon fick sir och bolderatt ldkamed kidpldstersom hon tillreddeefter ett gammalt
recept,ddr det ingicken bdrnstensliknande
grank6daochf6rtalg.
Honvarpadeallavdvarochstickade
tdckeni en tdckbdge
ochsyddearbetsvantar
av ullgarntill mdnnen,dom
anvindesinuti skinnhandskarna,
det var stadigadon hon gjorde.
Ndr hon var barn och valladekornai skogen,virkadehon de vackrastespetsar,f6r att inte tala om
de granna
sdng6verkasten
med muscher,det var nestansom ett trolleri.

Mammavar starksom en karloch utfordede tyngstaarbeten.
Sjungakundehon och allagamlavisorsjonghon for ossbarn,vi hadehdgtidsstunder
underkviillarnanerei
lillastugan,fdr att inte tala om hur hon sjongfor vira kor,dom var hennesmestdlskadedjur, men sd kom
kornaocksi i lSngaraderndr hon lockadehem dem till kvdllsmjolkningen
och ndr hon separerade
mjolken
nynnadeoch sjonghon helatiden,det dr fina minnenjag har av min mamma.
Hon kundetampasmed tre envisakarlarndr dom kom ihopsig,men hon ordnadeupp allt till det biista.
Mammavar ett stort stddfor ossalla,sdrskiltfor min mormorAmandaJosefina.
Det var viil tur att mammablevkvarvid Simaseftergiftermiletmed min pappaAlfred,men samtidigtsynd
gSrdeni Ljusfallet
att Erik-Hans
blevs6ldndr inte pappakundekopaden av sinasystrar,de villeha si mycke
betaltsi pappavigade inte siittasigi skuld.
Men bida minafdr6ldrarvarju si otroligtduktigaocharbetsamma
s6allt hadenog rett upp sigfdr dom tror
jag.
Min mammahadenog sv6rtatt sldppatagetom Simasgirden.
Hon sa sjdlvtill mej att hennesdldstebror Hjalmarsom emigrerattill Amerikahadetagit lofte av henneatt
hon skullestannahosderasfordldrarochd6 blevdet ju s6att min pappafickflyttatill mammasfor6ldrahem,
men det blev nog aldrigs6 bra for honom,han var ju s5 sn6lloch go min pappa,men han var tvungenatt
rdttasigefter min mormoroch morfar,s6 han hadedet nog inte si ldtt.
llfiin sndlh ipppr var lannnig och dnktig
tr-*
tittig armkonsarer, ingen lrur?e smn pappa kola milor
]fu
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Hejalla!
allasomvill bli
Jaha,vilkadr vi d3?Jo,vi dr fyra smdpojkarsomgillaratt spelamusikoch underhdlla
underhdllna.
Tv6av ossbor i Garpenberg,
en i Persbooch en dndabort i Avesta.Vi har spelat
i snarttvi 6r ochv6r repertoarbestir av allt frin DanAndersson,
ryskavisor,
tillsammans
populdrmusik,
gor
p5
virat egetvis.
vi
egetmaterialoch en 6 annanxxx-visa
ocks6och allt detta
2019var ett intensivt6r for ossoch vi mdrkteatt, v6r brist pi stil i att vdckaliv i l6tarsom glomts
bort,tydligenvarit populdrtblandlyssnarna.
Och varfor kallarvi ossfor IngeSteeldA?Tja,vi bor och verkari Garpenberg.
Hdr bryts malm.Av
malm kan man framstiillast6l,men vi har ingetst6l.Dessutom
iir den musikvi framforsi bredatt det
5r svdrtatt sdgavilket stil vi spelar.Ochallt detta kan man 16saut av virt namn som bestdrav det
svenskaordet "lnge" och det engelskaorder "Steel"som tillsammansuttalas"lnge stil" och syftarpi
att vi har ingenstil ndrvi spelaroch dessutomharvi ingetst6lheller.SolklartlEllerhur?
Ndr Bolidenvaldeatt spriingabort lavensom har st6ttsom ett landmiirkeldngeochvdl i Garpenberg,
s6 var viju tvungnaatt skrivaen l6t om detta.Ldtenkalladevi "Lavenfaller"ochfinnspd de flesta
stdllend6r musikfinnsatt lyssnapi och har du inte hdrt den dn si dr det hogtid att goradet nu.
Vi vill iven passapi att tackaallasom kom och lyssnade
p6 osspd midsommaraftonen
dd vi repade
utomhuspi en grdspldttblandmdnniskor
och hushdr i Garpenberg.
Detvar hdrligtatt se si mdnga
mdnniskorsom samladesp6 coronasiikert
avst6ndfrin varandra,
samtidigtsom solenbrdndeviran
hud,allavar gladaoch vi fickspelalite musikfdr er. Enreprisp6 det kanske?
Om det var n6gonsom reageradepd att vi skrevatt vi dr smd pojkar,si dr det s5vi kdnneross.Sen
att vira levnadsirsdgeren annansak,det bryrvi ossinte om.
Vi hors!

Kdraldsare
Sommaren2O2Ogavossflera virmeboljor. Dd dr jag tacksamatt jag dr en fri pensiondrsom inte
beh6veranstrengamig med mer arbetein jag sjdlvvill.Vdrmendr for mig ett gissel!Sajag fri
pensiondr?
Karantdnen
sdttersigi huvudet,avstdndh6llsoch osdkerheten
okarvarje96ngen utflykt
till befolkadetrakter m6stegoras.Men vi p6minnerossom att vi er priviligieradesom inte miste
tringas i en stad,utan har fri til196ng
till naturen.
Ett litet glddjedmnedennasommarhar varit avsaknaden
av mygg.Skont fdr ossmdnniskorforstds,
kanskemindre bra for f6glarna.lngagetingarhar heller forpestattillvaron,trots varningarfor
motsatseni v6ras.Hdggspinnmalen
har ocksdlyst med sin fr6nvaro,sAtrdden har fdtt beh6llasinalov
n
u
.
d n d at i l l
Att bo vid vdgsdndehar sinafordelar,specielltom man6r intresserad
av djur och natur.Varjevir
brukarett par tranor visasigvid girden. Derash6gljuda"sjungande"vid fyra-tidenpi morgonenhar
inte varit populdrthos oss,som sovermed oppet fdnster. | 6r har vi fitt folja ett par tysta tranor
med en unge,som nu dr likastor som sinafordldrar.Denflyger,men ir fortfarande nogaovervakad
av fordldrarna.Det har varit tydligt hur forsiktigade varit for att inte dra till sig uppmdrksamhet
fr6n
rovdjur. Ingagilla trumpetandenp6 helasommaren.Ndr ungenvar litenfickden folja med in i
firhagen och mest ligganedtryckti grdsetmedande storagickomkringoch betade.
Nyligenbehovdejag fylla pi mitt forrdd av receptbelagd
medicin.Ndrjag kom hem sattejag mig ner
och gjordevad man alltid b6r gcira,men sdllangor, ndmligenldsaigenombipacksedeln.Biverkningarsom genastb6r anmdlasdr de samma,somjag som 70+dagligenkdnnerav,av och tilll
Svirt att veta vad som berorpi Slderellermedicin.Jagfir ta upp det med ldkarenpd den nya
virdcentralenhalwiigstill Hedemora,ndrjag samtidigttankarbilenpi macken,som ocksi skaligga
pi halvadistansentill centralorten.Dettaenligten utredningsom gjortsav servicenivSn
i olika byar i
Dalarnaoch ddr Garpenberg
hamnadesdmsttill,trots halveratavstdndfr6nverkligheten!
Avstdndsom redan i mitten av 1700-taletvar uppmdtta.Hulphersskrevi sin dagbokatt det var "2 mil
fr6n Finnhyttatill Husbykyrka,2,25till Afwestad,1,75till LundellerFolkerneliksomtill Gride men
tifl Hedemoravar det 2,25 mil och om man Skteen mindrewdg cifwerViksFdrgavar det 7,75 mil".
Ett annatglddjedmne
dennasommarharvaritAnjasprojektmed olikautstdllningar
av konstoch
hantverki Garpvillan,den fore detta gruvfogdebostaden
intill Gruvkapellet,
som BolidenAB vdlvilligt
uppl6titfor projektet.Kanvi hoppasp6 en fortsdttning?Miljcinvid Kapelletskullebli mycketfattigare
om Garpvillanrivs.
Hostendr nu hdr.Markfrosti dimmani de ldgredelarnaav hagenden 25 augusti.Det dr lite tidigt,
men dndi uppfriskande.
Enrekognoceringstur
ldngsskogsvdgar
visadeatt lingonendr pi 96ng.De
lysterott med uppmaningatt kommadit for att plocka.Jaguppskattarlingonsyltmer i dag dn ndrjag
var yngre,och vill intevarautanden. SAdet blir till att plockabdren,men inte i sidanamdngdersom
jag minnsfrin min barndom,di pappakom hem med bdrkontenfull, fleraginger varje h6st.
Lingonsylten
forvarades
i storastengodskrukor
ijordkdllaren
ochserverades
dagligentill grot,
pannkakoroch k6tt,ellersom mellanmilmed h6rt rdgbrodoch mjolk.
Hoppasvi fdr en fin h6st!
Skommarboi slutetav augusti2020,mitt i pandemincovid 19.
BirgittaBloom
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Snabbkickoff inforhostenspromenader
SkogarnaruntGarpenberg.
Nu ir ritta
tillfalletatt utrustadinfyrbentakompismed
(halsband& koppeli matchande
ett reflexset
fiirg)Allasom bor inom postnummer776 98
ErhAller
1A%ph orderviirdet.
OrdermAste
ldggasforeden31/10f6r att fA rabatt.
Hiilsningar
Maria

Detqr viktigtott hs en stabilgrundtillvoriebygg*.
V d r om o r k s k r u v ohri o l p e rdig forverkligodittdromproiekt
snobbtochenkelt.
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S n o b bi n s t o l l o ti o n
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erodeprodukter
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Kon6teronvandos
ochdtervinnss
Minskor koldioxidutsloppel

Kontoktoossidog!!

SLUTAGNffI

rov.se
mikoel.skin
nors@slutog

070664 27 A0
www.slutogrov.se

Kolmilerapport
frin Garpenberg
ir 2020.
Kolmilan i 5r kunde genomforas p6 ett lite
annorlundasdtt, men inte sA svSrt iindi att
Vi hade
anpassasig till Coronabestiimmelserna.
det mesta pi virt bord som stod p6 scenenmed
det nodvdndigaste
s6som handspritmed mera.
Kolmilekviillen
varvdl det endasom intevar siglikt
d6 vi helt uteslot det. Minga kom frivilligtoch
vilket kommeratt visas
hj5lpetill med resningen,
pi bifogadebilder. Forstakvinna som besokte
m i l a n d e n d a g e n d i v i s k u l l et d n d a m i l a n v a r
"Jenna" och hon fick sdtta namnet pd milan. Jennavar sniill hela tiden frin och med
tdndningentill rivningenoch skordenblevgod med nytt rekordav 160st fylldasdckar.Minga
besokarekom till tdndningenFredagdent4/8 KL10.00, men allaholl avstinddi vi stikertvar
fler iin 50 st. "Sara"fr6n Svenska
Kyrkanviilsignade
Milanoch holl ett mycketfint tal. Mycket
p6
pi
fin och kamratliguppstiillning skiftgingsschemat.
Vi hade en gratisgissningstdvlan
Facebookoch mer dn 200 personergissadep6 antalet kolsiickar.
Jennyfrin Garpenberg
gissadeensamhelt rdtt och vannen kolsiick.
Vi fir hitta en bdttreforsdljningsmetod
ndsta6r
d6 det blev rena huggsexan
nu och kanskeinte helt rdttvismojlighetfor allaatt ta del av den
kol somtydligenblivitvSldigtpopuldr.Allavi Kolargubbar
och Kolargummor
tackarallafor allt
stod och alla hejjarropsom kom helatiden.Sdrskilttacktill sponsorersom gavossmedelsi
att ett tjugotalav oss kundebesokaoch gynnaen annanviktig platsi Garpenbergsom dr
Pizzerian
Garpen.Hdr6t ochdrackvi gott och liteav varjediskuterades.
Ater igenharvi hedrat
vira forfddersom hadedetta hantverksom en viktiginkomstoch bisyssla.
Goron Granstriim

Tackf6r ossoch vi kommerigenmed sammavilia och kraft ndsta5r.

Hdrfyllsen av de 160sdckarna
frdnJenna

HenPAB

HjalperDigi Dinbostadelleri trddgirden
RotochRutbehorighet
finnsochf-sedel
Vi hyrocksiut personal
Telefon070-633
6728

/Stefan

