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Inledning

Nu har vi haft en lSng och mrirk hdst men h6ll ut kdra vdnner. Vi hoppas b6de att den hiir j...a
Coronan ftirsvinner och att alla mdnniskor blir friska. Nu 6r julen snart hdr och efter den gir
vi mot ljusare tider. Julen i 6r blir en annorlunda jul pi mdnga sdtt, men det gdller att vi
hil ler ut och hil ler avstind ti l lvarandra.

Det dr mdnga personer och deras insatser som jag dr mycket tacksam civer. Tillsammans
skapar vi ett Blad som ger Garpenbergsborna bred kunskap om deras hembygd.

De jag vill tacka dr:

Jenny Gotthardsson p6 Boliden som bekostar tryckningen av v6rt eget Blad 4 ginger per 6r

Sprikform i Hedemora som trycker vdrt Blad

Alla kurirer som delar ut bladen:

Vivan & Stig Adamsson, Birgitta & Sivert Blom, Ingrid Norling, Gdran & Solveig Granstrcim,
Ake Gustafsson, Inga-Stina Mattsson, Stig Eliasson samt Doris Ruth

Samt villjag tacka er alla som ldmnat bilder och texter till v6rt eget Blad

Ndsta Blad planeras kring pdsk

Ansvarig utgivare:
Barbro Jansson, barbrojansson@bredband.net

Maria Johansson Lee, maria3419@gmail.com
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Till Garpenbergsbladet

November, mcirker och 6kad smittspridning, Nu ?ir det sannerligen liige att vi,
ft)rutom att minska smittspridning, hjiilps hr attlyfta fram det som iir positivt!
Uppskatta det som kan grlras pi ett Corona slikert siitt. Hilla i och hilla ut! Det
kommer andra tider sen.

Pandemin innebiir si klart utmaningar ftir oss alla. Hittills har vi under 6ret kunna
ftilja vira planer med bide siikerhet, att gdra investeringar och attha en stabil
produktion. Vi har under aret giort flera investeringar ftir att kunna 6ka
produktionen till 3 Mton per ir. Vi har precis slutf<irt bygget av en si kallad
ftirtjockare pi sandmagasinet, en anliiggning diir vi kommer avvattna sanden
innan den deponeras.

I oktober lZimnade vi in var ansdkan till mark -och miljcidomstolen om tillst6nd att
<ika produktionen till 3,5 Mton mam per ir. Idag har vi tillstind att bryta och
anrika 3 Mton malm per 6r vilket iir det vi planerar att producerui ftr. Vi har nya
fina anliiggningar i Garpenberg och vet av erfarenhet attnar vi optimerar och
ftirbiittrar si kan det gi att producera lite mer i befintliga anliiggningar. Vi sriker
det nya tillstandet ftir att ha mdjlighet att kunna nyttja var moderna anliiggning
fullt ut. I minga avseenden kommer det inte att ge nhgra synliga iindringar men
nhgra fler sligbilar som iker till Giivle hamn kan det bli.

Under kommande 6r kommer vi att grira en investering ftir att minska vira utsliipp
av koldioxid. Vi kommer bygga en till viirmeviixlare ftir att vtirma
ventilationsluften till gruvan. Det ska gciras genom att vi tar tillvara viirmen i den
luft som ventileras ut frin gnrvan. Niir det iir klart om ca ett ir kommer vi att ha
minimerat vir anviindning av gasol och minskat vira koldioxidutsliipp med20 Yo.
En annan klimatinvestering av det mindre slaget men iindi viktig iir bygget av
laddplatser ftir elbilar pi v6r personalparkering.

Hoppas att vi snart ffir snti som lyser upp lite i mdrkret, och si ffir vi ju snart tiinda
adventsstjiirnor och julbelysning. Med <inskan om ett fint avslut ph2020 och
fortstitt ta hand om varandra i dessa tider!

Htilsningar

Jenny Gotthardsson
Omr6deschef, Boliden Garpenberg
j enny. gotthardsson@boliden.com
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Mon ica_Ohrmer Gustovsson ha r
skickat in fdljonde 2 sidor. Det
fdrsta dr skrivet av Simas Stina
(Kristina) Andersson. Hon var
Monicos moster och skrev detta
som en skoluppsots julen L928.

Julfunderingar
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Garpenbergs arboretum

Vid Garpenbergs herrg6rd f inns Garpenbergs arboretum. Ordet arboretum hiirstammar fr in
latinets arbor som betyder trdd och ett arboretum kan beskrivas som en botanisk trddg6rd for
trdd och buskar.

Garpenbergs arboretum l igger l i te dolt fcir omvdrlden mellan den l i l la dammen eller Nilos
damm och vdgen mot Pilsbenning. Tidigare var arboretumet stdrre och fanns pi f ler platser i
omrSdet, men idag dr den hdr delen den mest vdlbevarade och ingir ocksi i  det omrdde som
dr utpekat som byggnadsminne. Det innebiir att inga itgdrder f6r gciras pi arboretumets mark
och vegetation utan samrid med Ldnsstyrelsen.

Vid de b6da ingingarna f inns skyltar som beskriver parken sA som den sig ut i  slutet av I97O-
talet. Genom omridet sl ingrar sig en stig och trots att parken idag inte aktivt forvaltas f inns
minga ovanliga trdd kvar. Efter st igen berdttar smi skyltar om de trdd som passeras, deras
ursprungsland och vi lket 5r de planterats. Fcirutom mycket gamla lerktred f inns hdr ol ika
sorters thujor, granar, tal lar, ldvtrdd samt nigra rhodondendron. Vid sidan av stigen f inns
dessutom en f in kolarkoja.

Ett av de exotiska triiden. Skvltar beskriver triid och buskor,



Frdn lind och valltill en engelsk park

Kartor civer Garpenbergs bruk avslcijar omridets dldre historia. Pi Georg Tillaeus karta 6ver
Garpenbergs gird frln 1778-1779 tir omridet dnnu inte nigon del av trddgdrden, utan
betecknas bara som lind och vall. Kungsgdrden har vid den hdr tiden inte heller nigon strirre
trddgird.
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Georg Tillaeus karto 6ver Gorpenbergs gdrd 7778-7779.

Nigra 6r senare, L794, har Tillaeus karta uppdaterats av Anders Ehrnstrcim och iiven di be-
tecknas det aktuella omrddet inti l l  l i l la dammen bara som slog och l6vskog.
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Anders Ehrnstrdms karta 6ver Garpenbergs gdrd 7794, baserad pd Georg Tillaeus kartd frdn 7778-7779



Fcirst vid 1800-talets borjan, ndr Stockenstrcjm l6ter uppfora den nuvarande herrgirds-

byggnaden, verkar trddgirden ha utvecklats ordentl igt. Hans Beskow skriver i  sin historik over

Garpenbergs bruksherrg6rd att trddgirdsmiistare Johan Leijstrom anstdl ldes hdr 1803,

ungefdr samtidigt som herrgirden borjar bl i  helt f i i rdigstdl ld.

"Det oldre kartmaterialet antyder endost forekomsten av ndgra synnerligen

blygsamma tradgdrdstrippor. Men Leijstrom fdr tydligen order om dtt skapo

en regelratt park i engelsk stil och dessutom ankigga en onsenlig nytta-

tradgdrd."

Beskow har 6ven gitt  igenom inkcipen under den hdr t iden och rdknar upp minga ol ika vdxter

som kopts in i  borjan av 1800-talet, exempelvis 45 korsbdrsbuskar fr6n Vikmanshyttan, L6

dppeltrdd fr6n Strcimsholm och Seglingsberg, 77 trdd och 52 buskar fr6n "Li inds trddgirds-

miister Wolfensteijn" samt L2trdd frin Vdster6s.

"Att mdnga trad behovdes framgdr qv en karta frdn L855, som visar dels en

star nyttotrddgdrd vrister am herrgdrden och dels ott ett parkstrdk i engelsk

stil anlagts krinE en damm sdder om denna nyttatrddgdrd...'

Den karta som Beskow hiinvisar t i l l  bcir vara Hjalmar Bellanders karta fr in 1853-55. PA den

syns det ndmligen att mycket hdnt i  omridet runt herrgirden och att platsen ddr arboretumet

l igger betecknas som park. Den l i l la dammen, el ler Nilos damm, dr pi kartan utmdrkt som

Trddg6rdsdammen och omgdrdas av trdd96rden och parkmark. Av registret t i l l  kartan framgir

dessutom att det pi herrgSrdsomridet nu f inns rabatter, en trddg6rdslund, en kdgelbana, en

frukttrddgSrd och f lera ol ika parkomriden samt ett orangeri. Den vi ig som passerar genom

bruket air dessutom omgdrdad av trddall6er, som bara delvis f inns kvar idag.

Hjalmar Bellanders korta over Kongsgdrden frdn L853-55.



Fr6n engelsk park till arboretum

Pi arboretumets informationstavlor fr6n 1989, som dr upprdttade av dendrolog Borje Draken-
berg, stir det att initiativtagare och anldggare av arboretumet var Carl-Gustaf Thcigersen och
Magnus Fries. Magnus Fries var en svensk botaniker, professor och ordforande i Svenska
Linn6sdllskapet. Carl Gustaf Thdgersen var en dansk arborist och upphovsman t i l lArboretum
Norr, Sveriges nordl igaste arboretum, skapat i  mitten av 1970-talet i  ett samarbete mellan
Ume6 kommun, Sveriges lantbruksuniversitet och Umed universitet.

Anldggnings6ret uppges pi informationstavlorna vara 1978. Tyvdrr ndmns ddr inget om
omridets dldre historia som park fr in L800-talets bdrjan. Carl Gustaf Thogersen skriver dock
i en rapport cjver de planteringar som gjordes !977-L980 att de dldsta trdden, de europeiska
ldrktrdden, trol igen planterats redan pi 1880-talet. De dldre trdden dr ocksi utmdrkta p6
informationstavlorna och m6nga av dem finns kvar 6n idag. Dessa i ir  nu minst 140 6r gamlal

lnformationstavla vid ingdngen till Garpenbergs orboretum.

Troligen bdrjade omr6det utvecklas fr in engelsk park t i l l  arboretum nigon ging efter 7915,
ndr Skogshcigskolan f lyttade delar av sin utbi ldning t i l l  Garpenbergs herrg6rd. L954 f inns det
dokumenterat att n6gra plantor skdnktes av jdgmdstare Bo Fersing och att omridet d6
kallades Garpenbergs arboretum. Thogersen skriver dock i t idigare ndmnda rapport att det
fram ti l l  1975 satsades vdldigt l i te pd arboretumet. Aven Uno Bjcirkhem skriver i  sin bok om
Garpenberg fr in 1996 att arboretumet inventerades och byggdes ut fcjrst pA L970-talet, i
samband med bygget av insti tut ionsbyggnaden som inrymmer Silviahallen. Av skyltarna int i l l
trdden framgir ocksi att m6nga av dem planterats just pi 1970-talet.

Thogersens rapport redovisar att hela 39 barrtrddsarter och 2L loWradsarter planterades 6ren
1977-L980. Ti l lsammans planterades di hela 60 ol ika arterl Detta bekrdftas ocks6 av Uno
Bjcirkhem, som skriver att arboretumet pi 1990-talet innehil ler "mer cin 60 arter och f ler an
700 nya plantor av frammande tradslag". Enligt uppgifter i boken Alskade trad, skriven av



Pippi Engstedt 2012, fanns det di ungefdr ett 40-tal arter kvar. Hon lyfter dven fram

Garpenbergs arboretum dr unikt genom att det planerats p6 ett sdtt som gor att det inte

tr ingt fcir de ol ika trddgrupperna.

Garpenbergs Arboretum, i jversiktskarta skala ca 1:2800
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Karta ur Corl Gustof Thogersens rapport som visar Arboretumet uppdelat i fyra delar. ldag tir del 7 den mest
vdlbevarade och ligger dessutom inom byggnadsminnet. Mdnga vtixter finns ocksd kvar i del 2 och del 3.

En symbolf6r platsen?

I  nul6get dr arboretumet t i l l  salu som en del av den storre fastighet som rymmer Skogshdg-

skolans t idigare insti tut ionsbyggnad. Vem som blir dgare av omridet 6terst6r att se. Vigar vi

hoppas pi en ny satsning pi arboretumet? For visst i j r  det v6l en f in symbol och ett l i impligt

minnesmiirke for en plats ddr skogen haft si stor betydelse, bide for bergsbruk och skogsbruk,

samt for den skogliga utbi ldningen och forskningen. Dessutom passar det vdl Dalarnas storsta

herrg6rd att ha en park med exotiska trdd och buskar som niirmsta granne!

Text: Anja Hedqvist, 2020

Kdllor:

o Beskow, Hans; Garpenbergs bruksherrgdrd. Historik och dokumentatian, !969.
o Bjdrkhem, Uno: Gorpenberg. Historien om en bygd - naturen och mdnniskorna, 1996.
o Engstedt,PipplAlskadetriid,2o!2.
o Th6gersen, Carl Gustaf: Skogsh1gskolan - 5orpenbergs arboretum. 7977-7980 drs planteringar, L982.
o Lantmeterietshistoriskakartor:

. Georg Tillaeus karta 6ver Garpenbergs gArd 1778-1779.
o Anders Ehrnstrdms karta 6ver Garpenbergs gird 1794, baserad p;i Georg Tillaeus karta fr6n 1778-1779.
r Hjalmar Bellanders karta 6ver Kongsgirden fr6n 1853-55



K?ira liisare

Ur led iir tiden! November rullar pA med regn och dimma, eller ska man s2iga tjocka? Och alldeles
ftir hdga temperaturer ft)r drstiden. Solen glimtar till ibland och di kiinns allt hoppfullt, men genast
drar molnbanken iiver och vi rir tillbaka i grAvfldret.
Skogsharen som hiller till vid sigen har fau sin vinterpiils. Den iir sjiilvlysande vit mot den mdrka
leriga marken. Ingen bra kombination ftir en liten hjalpkis gr6siitare om rdv eller lo r6kar komma
ftirbi. Si tiden iir ur led.

Nigra varelser som siikert gillar liiget tir nog vildsvinen. Det iir mycket liittare att brika upp
griissv6len niir marken inte tir frusen. Si det har de gjort i var farhage nu pi flera stiillen.
F<iretriidesvis diir det viixer briinniisslor. Det har jag inte nigot emot.

Talgoxarna har bdrjat knacka pfl kdksfonstret. De tycker att det iir dags ftir frdn i f6gelmataren. En
resa till stan och besok pi Granngarden lciste problemet. Vi kdpte 6ven vad vi trodde var en ny slags
musfiilla, men det visade sig vid uppackningen att det var en detalj som skulle placeras i en annan
anordning, sA det fer bh en resa till.
Den inglasade terrassen, vir pensioniirskuvos, iir populiir bland smAgnagarna, speciellt i h<ist. Redan
i mitten av november har 30 mdss fitt plikta med livet. Katten som adopterade oss lor flera 6r
sedan, hjeilper nog till i uthusen och i triidg6rden. Sorkgingama som tidigare fanns <iverallt har
minskat betydligt.

I Liisebok fiir Folkskolan frin 1920 hittade jag ett litet stycke om Gamla svenska ordsprdk. Manga
av dessa anviindes redan under medeltiden och kan hdras iin idag, t. ex. minga biickar sm6, gcir en
stor 6, ingen r<jk utan eld, man ska smida medan jiirnet iir varmt, biittre en fagel i handen 5n tio i
skogen.
Men flera av ordspr&ken i boken var nya ftir mig , eller vad sdgs om: niir vargarna ej finna kalvar, si
riva de varann, den kommer ock fram, som med oxar iker, den varder tvi gAnger glader, som pi
stenen sitter, (ftrst 6ver att ffi sitta, sen att fa stiga upp fran den harda sittplatsen), den bliser viil ej
upp eld som har mj6l i munnen, villiga oxar ska man ej jiikta, given hiist ska man ej titta i munnen,
(hiistens ilder kunde avliisas pi tiinderna), biittre skelogd ?in blind, sl6 sten mot uggla, sl6 uggla mot
sten, det giiller alltid ugglans ben (obegriplig ftir mig!) och till sist: d<jden bliser ej i lur ftir sig.

November minad har i brist pi andra frirstrdelser iignats 6t mycket tv-tittande. Satellit-tv ger oss
mcijlighet att f<ilja nyhetssiindningar fran hela viirlden. Presidentvalet i USA med efterftiljande kaos
dA sittande president viigrar erkiinna sig besegrad, trots att valresultatets siffror 5r tydliga, Zir daglig
keilla till ftirundran. Mest ftirvinande och oroande iir att si mdnga m?inniskor iir beredda att tro och
anamma uppenbara ldgner frin sin ledare. 1930-talets tyska demagogi har iteruppstitt i USA.

Si niirmar vi oss advent och jul. Aret har sliipat sig fram i pandemin och samtidigt har dagarna och
veckoma gitt fort ftirbi. De pessimistiska farhigorna i bcirjan av mars var fortsatta restriktioner
iinda fram till hcisten. Nu tir de realistiska tankarna att vi far dras med coronan iinda till sontmaren,
ja kanske till hcisten 2021. Men ljuset i tunneln syns, ft)r nu b<irjar flera olika vaccin vara fiirdiga.
Det kommer bara atttatid innan var och en av oss f6r sprutan och kanske miste vi ta iiven detta
vaccin varje ir liksom influensasprutan. Att julen i ar inte blir lik nigon tidigare, det kan vi leva
med. Det ffir bli videokonferens med barn och barnbarn. Fika utomhus en solig dag gar ocksi bra,
bara vi hiller avstind.
Nu t?inder vi stearinljus och lyser upp hcistmorkret. Om barafyra veckor gflr vi mot ljusare tider
igen. En ombonad och lugn jul rinskar jag alla liisare och hoppas pi ett snritiicke som ligger kvar
nigra minader.
Skommarbo 2020-ll- 23
Birsitta Bloom



Morfars ortrFarfars ort eller Erkers fars ort?

Ja, hur at det nu med orten som oftast kallas mofiars ort...

Med tanke pi oppnandet av Bensisleden som 6ven gir till Erkers fars ort, si kanske det dr tillfille
att undersoka dettz. Den bista att beratta om just Erkers far ar hans sonsofls sofisofl, Edand
Ringstedt. Edand vat fodd 1923 i Bens6sen och dog 2003 i Garpenberg.Han var en gedigen
hembygdsforskare och mycket av hans material finns kvar.

Etkers fars son ErikJansson gifte sig med Anna Greta Lundberg frin Rafshyttan. 1868 fir de
sonen Vilhelm. Vilhelm gifter sig med Anna Stina Hol6n. 1899 fods sedan Erlands far Vilhelm
Einat.

l{ar foljer Edands berittelse, ord for ord, frin publikationen Dokumentation ombyarna Maskbo,

Jonases, Bagghyttan och I(insjon i By socken, 1987.

ERKERS JAN ERSSON BRANDE SIG 22 METER IN I BENSASENS BERG

Den 4 augusti 7796 foddes i Garpenbergs finnbygd i Bensisen en mdrklig man, om vilken
eftervitlden ldnge skulle tala. Hans flarnn varJan Ersson, och enligt de efterforskningar som iag
gortphlandsarkivet,varl:iamed stdrsta sannolikhet sonsofls sofrsofis sorlson till denJons Persson,
som ornlimnes i prosten Ronnegirds bok "Hedemora bergstag/Garpenbergs sockefl", och som
den forste, som byggde sitt pote pi finnskogen. Hans atthngar lever innu kvar inom bygden. Det
totde vara en ganska unik foreteelse, att tolv generationer levat lcvar och verkat inom en liten
skogsby utan att direkt vara knutna ill sn sliktgird - och detta i en bygd, ddr fattigdomen och
armodet sdkerligen varit de tiognaste foljeslagarna. r arbetet pi de maga mordntegam^, merr dilr.
kdrleken till hembygden alltid avghtt med segern.

Yadvar det di i denne Jan Erssons livsverk, som hojde det civer det normala? Det var inte i forsta
hand hans arbetsamhet och flit. Dessa egenskaper var hzn Lhngdlfrin ensam om. Nei, det var
ftamfor allt hans ide'rikedom och den djirvhet, som han visade, di det gdllde att forverkliga de
olika uppslagen.

Byggde Nybrokvam

Det forsta, som berdttas om honom va\ att han byggde Nybrokvarn, beiigen c;^ en kilometer
nordvist Bensisen efter bickerr, som rinner ftin Skinnsjon till Stora Jelksion. For att erhhlTa
tilrncHigt med vatten miste han gota en damm, d,irhan kunde t3Jlvaratagavhrarnas smdltyatten.
Fragment av de grova furustockar, som ErkersJananvande som stolrrrne i sin dammbyggnad, kan
man i.nnu se. Genom nimnda darnms tillkomst kom vattnet i Skinnsjon att stiga over sina vanhgz
btaddat och gick snatt in i byn, vilken den avdelade i tvi hrilfter. Pi den ena sidan av sjoviken kom
Etkersbyn attligga. Pi den andra sidan benimndes ghrdamaHansesbyn. Si torde forhAllandet ha
vzrit i c:a 25 ir, men vid det laget synes Erkers Janha kommit ph nya tankar.I{varrren upphcirde,
och dammen revs bort. Skinnsion itertog sitt normala vattenstiLnd, och vad som forut vaAtlhnga
grunda siovikar, frilades. Och nu utforde Erkers Jan srn andra stora mannagaming. Han dikade
och dtdnetade de dyiga omriden, som jord. Att detinte var smi omriden, som dirmed lades under
plogen, kanrnan fotsti darav attde i det nirmaste utgjorde hdlften avhelabyns odlade jord. Under
v6.ta somrar blev dock dessa mossodlingar besvd.rliga attbruka, och i .1ag dro de si gott som helt
itererovrade av skogen.



NiLgot av tusenkonstndr

Vid sidan av sitt iordbruk varJzn Ersson snickare, smed och plitslagare. Han gjorde vdvstolar it
bygdens befolkning' Han gjorde plitsmiden, sopslryfflar, kaffebrannare o.a. Allt detta silde han
sedan ph matknaderna i Hedemora och Sala.

Hanvat en vida betomd jagarc, och ndr lodjuren gick hArt fram med faren i nigon by,vat detban
att skicka bud efter Erkers Jan. Han holl speciellt for lodjursjakt tvi knfngahundar, och minga
voro de lodjur, som han med deras hjdlp rensade bort frhnvhr skogar. E"ligt sdgnen skulle han
ha skjutit det sista fu 7852 pi Uvberget intill Hummelbo.

Aven hans salpetersjud erL vat bercimt. For denna tillvetkning hade han wi kopparkittlar, som
pistis ha vait si stora, attnat de sedan skulle fraktas frin byn, si miste grindstolpam a efter vagen
huggas bort.

"Farfats ott"

Men ocksi for gruvdrift fick han tiden att rdcka till. Dirom vittnar "Farfars ort". Den dr beldgen
invid Bensisens grtlvol men inom By socken och zir en tunnel ddr E&ers Jan brinde sig 12 famnar,
d'v.s. ungefir 22 metet in i berget. Detta monument civer en iciog mans atbete stir innu i dag kvar
i ofordndmt skick, dven om orten under senare ir forLingts. I mifl barndom, innan motorismen
slagrt igenom och mojliggjott besok ph nora avldgsna och ut historisk synpunkt mera intressanta
platser, vat " fatfars ort" ett kdrt utflyktsmil, och aldrig kdnde man sig viil ,a a, t o[.rr, som di ekot
av ett rop rullade genom "Farfats ott,.

Etkers Jan Ersson avled 1875 och ddrmed .var ettliv, lika fyllt av orddd fotetagsamhet som av idogt
arbete, till dnda.

Garpenberg 1960

Erland Wngstedt

Vat kommet di namnet Morfars ort frrin?

Erkers far dog hos sin dotter Anna 1831-1906 pi per_
Oiofs i Maskbo, By socken. En ildre dotter, Christina
7827-1,870, grfte sig till Erik-Lars i Maskbo. Diirfor
kom det att kallas for "morfars ort,'.

Etkers fars barnbarn i Maskbo, Eva Desidena f Ig93,
Anna Maria f 1887 (stor trolighet men inte bekrdftat)

Foto i privat dgo

Backdkers Maia I_te



Sivert Bloom skriver om minnen frin tiden i flygvapnet

Som pilot i flygvapnet ovade vi, forutom flygning, handhavande av sdkerhetsmaterielen. Beroende p6

6rstid hade vi olika flygoveraller. Pd vintern anvdndes en s.k. isolerdrdkt, som var helt vattentdt med

gummitdtningar runt handleder och hals.  Gummistovlar var t i l l  en borjan fdsta helt  tdt t  v id benen.

Sommart id hade vien ldt tare overal l i  bomul l .

Ndr vi fdrsta gingen fatt ut isolerdrdkterna skulle de provas under vinterforhellanden, och Hemavan

valdes som ldmplig ort. Vi hade ovat dverlevnad i snon minga g6nger tidigare, men dd i

sommaroveral ler med rej i i la understdl l  under,  och ldderkdngor pA f6tterna. Vi  f ick t i l lbr inga en dag i

sndn pi fjdllet och sedan ordna en sn6bivack fdr natten. Man anviinde di bara nodutrustningen som

medfordes under flygning, som fallskdrm, livb6t och nddpacke inneh6llande nddproviant, kompass,

kniv och signalskott mm. Nodprovianten bestod av n6gra sockerbitar, morkrostat nescafe, nigra

kolor och blockchoklad. I sjukvSrdssatsen fanns bl.a. sjosjukepiller, avsaltningstabletter och plister.

Dessutom fanns en heliograf, en spegel, for signalering.

Man kunde grdva in sig i  sndn, bl6sa upp l ivbdten och l igga sig i  den och dra fal lskdrmen over sig.

Ndr man gjort det, hade man jobbat sig varm, och det kdndes skdnt, i ca en kvart. Sedan kom kylan

krypande underifrin. Det var bara att frysa sig igenom natten, den ldngsta natten pd 6ret och rdkna

minuterna t i l l  morgonen.

Men 6tert i l l isolerdrdkten. Hemavan l igger ju uppe i f jd l lvdr lden, och har bra med sn6 dven imars,

som var fallet nu. Vi fick oss til ldelade ett omrdde som bestod av en frusen myr med d6da tr6d

st ickande upp ur snon hdr och ddr.  Hdr hade vi  al l ts i  hamnat efter at t  ha "hoppat".  Det var mel lan 15

och 20 minusgrader, och mittlig vind. Vi klev omkring p6 skaren i isolerdrikterna och noterade att

vinden och kylan stdngdes ute effektivt. Det var mycket angendmt, och stdmningen var god medan vi

forberedde vira nattldger. Si l6ngt allt vdl. Men si var det detta med gummistdvlarna. Alla vet ju att

man blir lite fuktig om fotterna efter niin timme i stcivlar, och det borjade mdrkas lagom till l5ggdags.

N6r man legat en stund i  bivacken miste man upp och hoppa och stampa. Ti l l  s lut  m6ste man ut och

springa en runda. Snart var alla ute och hoppade och dansade. Risk for forfrysning fdrel6g, det var

klart, och n6gon fick fram tdndstickor.

Snart  hade r is och kvistar samlats in och en brasa tendes. Kr ing den trdngdes vi ,  men det var trSngt
och svirt att fA fotterna i rdtt ldge. Nigon kom pd iden att skaka omkull de torra tr:iden, och efter en
stund f lammade ett  b6l  med lAgorna i t rddtoppshdjd. Nu kunde vioverleva t i l l  morgonen.
Gummist6vlarna ersattes rdtt snart med vattentdta sockor som man kunde ha ldderkdngor utanpi.
Sommar6vningar gick ofta ut pi att hoppa i sjdn frdn en bit, och sedan bl6sa upp livbiten och g6ra
det sA bekvdmt for s ig som moj l igt  iden. Ett  problem kunde fakt isktvara sjosjuka. Man kan tycka att
en pilot som dagligen ijvar stridsmdssig avancerad flygning, skulle klara lite vSgskvalp, men det var
inte al l t id fal let .  Efter ndn t imme blev man uppvinschad av en r iddningshel ikopter.  Det dr en hdft ig
upplevelse ! Helikoptern hovrar ca 20 meter ovanfdr och rotorvinden piskar vattnet til l skum, och
ddnet dr tironbedovande! Man ser inget och har sv6rt att andas, til ls man kommer ifrin vattenytan.
Sen gir  det elegant.  Men det har hdnt olyckor dven under ovningar.  En dodsolycka intrdffade pga
syrebrist i en snobivack, och en ovande var ndra att drunkna d6 isolerdrdkten ldckte in vatten. Men
for det mesta gick det bra.

6vningarna var nodvdndiga men inget jag saknar.
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Hu, sAdana tider vi lever i! Vi fAr dock vara tacksamma for allt som har gdtt vdl hittills och
bara hoppas pA bdttre tider ndsta 6r. Var forst6ndiga och "skot er" sA gott det gAr!

Ldf oss hjdlpas dt att
ove rb rygg a sv d rig h ete rn a !

De allra flesta sammankomster har ju f6tt stdllas in, och det hdr iir det enda vi gjort sedan
forra "bladet":

BAtutflykten ti l l  Hdlsingbo holme 5 juli lyckades vi pricka in ti l l
en regnig sommarsondag. Ddrfor deltog enbart hdlsingbofolk.

Vi foljde ritualerna och gick tipspromenad och samlades
sedan och forsokte tyda v6ra blota protokoll infor pris-
utdelning och intag av medhavd fika. Trevligt, trots allt!

Framtiden air ju oviss.

Den tradit ionel la jul festen i januari  2021
miste al l ts i  st i l las in. Mig veterl igen i i r
det andra gingen sedan begynnelsen 5r
1932. Tomten laddar om til l niista ir.

Vi har planerna klara for ndsta 6r, och hoppas d6 slippa ta hdnsyn til l coronapandemin.

VI ONSKAR ER ATLA EN FIN JUL OCH HOPPAS ATT FA TRATFAS NASTA
An rcEN.

Om du vill veta mera, ring gdrna
Gunnel Waern6r, 073-045 7193

Hemsida: bygdegardama. se/ingelsbo
e-post: ingelsbo.bygdegard@gmail.com



Garpenberg

Det var hrir det brirjade "Djupt in i skogarna pi Garpeberget" Med gruvbrytning daterad till ar

375 f.kr. Ett vulkanutbrott ftlr x antal ar sedan har gjort det htir mdjligl. I Garpenberg finns

bl.a. skogar, sj6ar och kulturhistoria med mera.

. Ar 1354 utftirdade Magnus Eriksson privilegier ftr Vikabergs bergslag.

. Ar 1553 grundade Gustav Vasa Garpenbergs bruk.

. fu 1607 bildade Carl IX Garpenbergs socken.

Vilken kulturskatt som finns pi orten:

o Kalkbrottet
r Gruvkapellet
o Garpenbergs kyrka
o Garpenbergs forsta skola (numera privatbostad efter Dormsjdviigen)

o Rosenkulle (hrir bodde liirarinnorna, numera privatbostad efter Dormsj0viigen)

o Sockenstugan
o Gammelgirden
o Dala-Finnhyttansstation
o Garpenbergs slott
o Briinnvinsmuren
o Intringets gruva

o Brattfors pelare

o Garhyttans smedja
o Bensisens Erkers fars ort "morfars - farfars ort

o Dalarnas iildsta och stdrsta Ask finns i Rtinningen
o Skiirsjosten i Olshyttan
o Kustjiirnsputta vid Bjcirktjam
o Gudsberga kloster och Engelska parken i Kloster

Vandringsleder i vacker natur:

o Bens&sleden
o Reservatsleden (Hengirden, Realsbo, Hiisslen)
o Pilsbenningsnaturreservat
o Stentjiirn
o Bliberget
o Orntjiirnsleden
o Skitjdrn
o Pilgrimsleden
o Kulturhistoriska leden i Herrgirden
o Brattbo, Tallbo f.d. Garptriangeln
o Wallamosse bortanfdr Konnsidn mot Stiarnsund



Cykelled i varierad terriing:

o 80 km rcidmarkerad cykelled i Garpenbergs omridet

Liipning:

o Caballo Blanco Memorial run gir av stapeln i oktober minad, i Persbo. Det finns olika
striickor attviilja mellan, allt fran l1 km till 80 km. En dag som ftirgyller orten med
ldpare och funktioniirer.

Slalom:

o Under vinterstisongen n?ir viidret gtir det mtijlighet, finns Ryllshyttebacken.

Boende och mat:

o Garpenbergs slott
o vandrarhem i Herrgirden nyrippnat i gamla elevhemmet p6 f.d. skogis
o Bed & Breakfast pi flera platser i Garpenberg, Ingelsbo, Kdttsbo m.m.
o Folkets hus vandrarhem samt boknins av lokal
o Pizzeria
o Skolmatsalen i Garpenberg, mcijlighet ftir pensioniirer attdta dar

6rigt:

. Loppis i Heng6rden
t Garpvillan med konstutstiillning under (2020) som blev en succd, hoppas p6 en

fortsattning.
o Guidning i kulturmilj<ier med bl.a. Eva_Lena Bard

o Gympaklubben som anordnar stavging flera dagar i veckan Aret runt, medelgympa
och vattengympa under h6st, vinter och v6r.

o Gym i Garpenbergs folkets hus.
o Viivstuga
o Scouterna har b6{at igen efter ett langt uppeh6ll. Mer information meddelas via

Facebook.
o Garpenbergs hembygdsftirening som bl.a. arbetar med att rusta leder och satter upp

skyltar med information om kulturhistoria.
r Fiskeklubbar med iidelfiske.
o Andra frireningar och verksamheter.

o Fris<ir, Frisdrgruvan Studio S Sanna Hedman.
o Fotvirdare, Asas fotv6rd.
o Massage, Maria p6 Hiijen.
o Kommunen st<irsta privata arbetsgivare Boliden finns hiir, Senapsproducent LissEllas

senap samt andra ftlretagare med olika inriktninsar.



o Ingelsbo bygdegirds ft)rening har olika aktiviteter under aret.
o Olshyttan Wibberbo bystuga ordnar med olika alctiviteter under iret.

Skolor och fiirskolor:

Garpenbergs skola en F6 skola med plats fcir 60 elever. Rektor Camilla Ald6n.

Annaskolan Dormsj<i en Waldorfskola en F-9 skola. Tillftirordnad rektor Christina
Lindberg.

Ftlrskola i Garpenberg.

Ftirskola Sn<idroppen i Dormsjri.

Laven stflr inte mitt i byn liingre

Idagiir det skolan ochpizzerian som iir centrum fdr bygden. FA se vad Boliden 96r av sridra
industriomridet. Fdrhoppningsvis ett omrAde som ger en blandning av rekreation och
kulturhistoria.

Det finns alla mcijligheter ftir orten; du och jag skapar det vi vill ha. Garpenberg iir en piirla.
Ta dig ut och utforska och du far se allt vackert och intressant som f,rnns hiir!

Det iir inte alltid gronare pi andra sidan som vi ofta vill tro dA vi viiljer bort det lokala och
viiljer det centrala istiillet vilket gdr att vi tar dod pi oss sjtilva pi landsbygden. I sluttindan
piverkar det oss alla. Det giiller att stodja och nyttja det som finns.

Tack fdr att Du Zir med och skapar morgondagens mojligheter!

Allt det b6sta till er alla!

Annika Ruth

a

o

a
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Niir Gaqpenbergarna "lurade skiortan" av danskarna och
ftirdndrade historien.

Vid I(atarina nd Q5 november) 1520, flydde en ung adelsman vid namn Gustav Eriksson fiin sin

faders gird; Rdfsnas ca. 6 km norr om Mariefred. Han forstod att hans liv var t fan, di han

niddes av beskedet om blodbadet i Stockholm. dlr bl.a. hans far Erik hade avrattats.

Det var satt ett pris pi hans huvud. Han styrde kosan mot Dalama. Han undvek att folia de mest

upptrampade stigarna. Forsta strdckan red han pi hist, men limnade snart histen och en del

andta tillhorigheter hos en bonde. Han klddde sig i enkla klddet, medforde en yxa och pengar

som han gomde dyupt i kllderna. Han hade siktet instillt att forst ta sig till bergsmannen Peder

Svensson i Wibberbo.

Fyla dtgar senarcQg november) korsade han dlven vid Utsunda farla och fortsatte genom

Folkare mot Asgarn och sen viaJonvik och Ttollbo si kom han fuam titl Wibberbo vid

Andersmissotiden (30 november). Planen som Gustav hade tdnkt ut, var att fi stod hos

bergsminnen i Bergslagen och att med dem och allmogen iDalxna och angtinsande landskap ta

makten i Sverige och fi ett slut pi IGlmarunionen och den danska overhogheten. Gustav fick

skydd hos Peder, men de danska knektarna var aldiglingt borta. De letade efter honom. Gustav

var tvungen att foftsatta sin vandring. Det vote kittlande att fi veta vad Gustav och Peder talade

om i S7ibberbo i minadsskiftet november/december 1520.

Det var nigra viktiga saker som miste ske om ett uppror mot kung I(ristian II skulle lyckas.

o Bergsmdnnen miste fis att gi med i upproret. De var vana att leda arbetet i gruvotna och

diremellan ocksi vankigarc. Bergsminnen hade ocksi en kaftfull militdr styrka i St.

Orians qilles kavalleri.

o Allmogen miste stdlla upp som soldater.

o Militir skicklighet och tur.

Vi har alla Fjst i skolan om kungsladan i Rankhyttan, Otndsstugan, ptisten Jon i Svdrdsjo,
kronoiigare Sven Elfsson i Isala, hcilasset, Marndsbonderna och si talet till Rittviksboma pi
lryrkvallen i Rittvik 16 december 1520. Pi tre veckor si har Gustav forflyttat sig frin Rifsnis till
Ritwik och di i en rejil "kringelkrok". Gustav fortsatte mot Mola och talade dven dir pi
kyrkvallen. Ingen lyssnade riktigt pi honom. De var tveksamma. Moloken si insig Gustav att
hans planer inte foll i god gjord. Han begav sig mot Norge, troligwis over Venjan till Transtrand
och sen upp pa Hemf]dllet.

Moraboma och si dven Rjtwiksboma hade nitts av nyheterna om Stockholms blodbad och
hngrade sig att de inte hade trott pi Gustav. De skickade sina bdsta skidlopare efter Gustav. De
hann ikapp honom uppe pi Hemfjillet. Gustav var dh, nistan i Norge. Han folide med dem
tillbaka till Mora och den 1.3 januai 1521 valdes Gustav till Dalarnas hovitsman. Dagen efter, den
14 januzr.r (Felixdagen) si fick Gustav en personlig liwakt av Morakarlar (76 smocke mdn). Det
hade nu ghttT veckot sedan Gustav abrupt limnade Rdfsnis och han hade nu befilet over
Dalarta.



Bergsminnen och allmogen siot nu upp bakom Gustav. Styrkan vdxte hela tiden. I mars m6nad
1527 sh samlades tusentals med allmogesoldater i Hedemota ochbyama nedanfor Garpeberget.
Gustav beslutade att bege sig till Hilsingiand och Gistrikland for att fi med de landskapen i
upproret. Bergsmannen Olof Bonde fiin Norrbdtke fick uppdraget att samla folk i
Visterbetgslagen, Vistrnanland och Ndrke, for att sedan vara beredd att angdpa Visteris och
gamisonen pi Visteris slott.

Bergsmannen Peder Svensson frin Wibbetbo skulle fora befilet civer den styrka som var samlad
kring Hedemora, tills Gustav var hter frin Hilsingland och Gistdkland. Olof Bonde fick
information om att ell stor styrka regedngssoldater hade ldmnat Vdsteris och gick takt upp mot
Dalarr.a. Han skyndade di upp till STibberbo fcir att vatna Pedet. Det lyckades. Peder gick net till
Brunnbicks farja med dalasoldatema, drog ovet far)a odn bitar till den vistra sidan av ilven och
ndt regeringsarm6n nidde ilven si mcittes de av atmborstpilar som skcits over dlven. De
beslutade att overnatta, fot att sedan htervanda till Vdsteris. Nu visade Peder Svensson sin
slughet och militira skicklighet. Hanlat Olof Bonde kvarstanna i aprilmorkretphvastta sidan av
6lvstranden och i lonndom si gick han med hur,.udstyrkan runt Folkfuna och korsade ilven i
motkret vid Utsunda far1a. Han hade sett till att alla soldater hade ganris som kamouflage och si
smog de fram lings med ilven mot den inget ont anande danska arm6n.

Det blev ett kraftfirllt och snabbt slag. 5000 dalkarlx gav sig pi de somndruckna oforberedda
legosoldatema. Panik utbtcit, di Olof bonde ocksi gick over dlven och de blev angnpna frhn n h
hill. De hade dlven it ett hill och fiender kom fiin tva hall. De hade inte en chans att samordna
ett fcjrsvar. Bergsmannen Peder Svensson och allmogesoldatema fuitnDalarna hade "lurat
skj ortan" av tegeringsar:rn6n.

Nu var det fordel Gustav Vasa.

29 april angtep han och intog Vdsteris. Sen foljde Uppsala, Stockholm och de olika borgarna och
slotten. 6 juni 1523 valdes Gustav till konung av ett sjilvstdndigt Sverige.

Betgsmannen Peder Svensson frin STibberbo gjotde detta mojligt, genom att med list och
firdighet besegm unionsarm6n vid Brunnbdck och pi Sonnbo hed, i gyningen den dir
aprtldagen 1,521.

Sverige kommer att fylTa 500 ir som nationalstat den 6 juru2023.

Ndr Galpenbergsbladet julnummer 2020ltgget i din btevlida, si nirmar vi oss iul. 500 ir tidigare,
16 decembet 7520, si vet vi att Gustav var i Rittvik. I bo{an av apil, troligen den 6 apd 1521, sh
skedde slaget vid Brunnbick. Det tog 16 veckor och ett filtslag pi Sonnbo hed vid Brunnbick att
andra pi historien. 500 ir har passerat, men vi kan fortfannde se spiren av Gustav Vasas Svedge
i den svenska nationalstaten.

Den 5 |unl2027, si kommet hindelserna for 500 6r sedan att hedras i Wibberbo. Hedemora
kommun, hembygds- och andra frireningar i bygden, familien Nilses, Fcirsvarsmakten och
foreningen Dalkatlsvdgen planerar for detta. Det kommer att bli en hedersceremoni kl. 11.30-
12.00 | \Tibberbo. Kommunen och foreningama planerar att anordna flera evenemang denna
das.



Den 6 juni si anordnar Avesta kommun i samatbete med kommunens foreningar och foreningen
Dalkarlsvdgen en stcirre cetemoni vid Brunnbdcksmonumentet i Krylbo. Tanken ar atthela
Dalarna skall samlas i Brunnbick. Det kommer att bli en stor hedersceremoni kl. 12-1,3.
Ptominenta gister och hela Dalarta ir inbjudna. Utover det, si planerat Avesta kommun fcir
andta familjeevenemang denna dag.

Foteningen Dalkadsvigen genomfor en specialvanding, med start i Mora 31 maj 2021.
Vanddngen giLt over Tammerisen-Rojeti.sen till Rdttviks \yrka, sedan civer Bjursis till Stora
torget i Falun, dir Falu kornmun afisv^tat for ceremonier och sen vidare till Fline bygdegird till
Wibberbo. Slutmilet for vandrinlen ar Brunnbick 6 iw2021.

Dalarnas hemvdrn representer ar tdagallmogesold ur.'t n^ fuLn 1,521.

Betgsmi.nnen som v^r en foruts6ttning for att vigspelet att stcirta Kalmarunionens danska
monarker frin Svedges tron tepresenteras idag av gruvindustrin i Bergslagen, som i Galpenbergs
fallhar phghtt i over 2000 hr, dir uppe pi det mirkliga Garpeberget.

Dalfolket bidrog tntebaramed soldatet, det var errgemensam total satsningfuhnDalama och
idag si representer ar vt alJa, Dalkullor och Dalkad ar vhra forfider frin 500 ir sedan. Detta at en
gemensam angeld.genhet for Dalarna och Svedge.

\ril mott i Wibberbo lordagen den 5 juni och i Brunnbdck sondagen den 6 juni nista ir.

Biirie Forslund
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Hembygdsfcireningen fortsdtter arbetet med vandringsleder

Liirdagen den 17 oktober invigde hembygdsfiireningen den rustade Bensisleden, som fiir-
hoppningsvis kan locka fler att upptdcka bygden och dess kulturhistoria. Under hiisten fort-
sdtter arbetet med Konnsjiileden och rastplatsen vid Erkers-fars eller Morfars ort.

Det var i samband med en vandring civer Orntjdrnsberget, initierad av kyrkans projektledare

Lars Brandt, som nigra personer i hembygdsfcireningen bcirjade prata om rustning av den
dldre vandringsled som tidigare g6tt mellan Garpenberg och Bensisen. Bengt och Doris Ruth
nappade pi id6n och har under 2020 lagt ner minga t immars praktiskt arbete pi leden. Andra
har hjdlpt t i l l  med texter t i l l  skyltarna och de sponsorer som stdl l t  upp med material el ler
medel har varit en mycket viktig forutsdttning for arbetet. I oktober var sA pass mycket klart
att ftireningen bjrid in till invigning. Intresset blev stort och det blev en trevlig eftermiddag vid
milplatsen !

Kommunens ordfiirande i kultur- och fritidsutskottet, Hans Pernsj6,
klipper bandet. Foto: Christophe Achouiantz.

Under hosten har arbetet fortsatt och nu finns dven en sdrskild arbetsgrupp fcir detta inom
fclreningen, vandringsgruppen. Forhoppningsvis kommer vi kunna bjuda in t i l l  invigning av
etapp tv6, som vi kal lar Konnsjci leden, n6gon gdng i v6r.

Den som vi l lvandra lederna hittar karta och information vid exempelvis Gammelgirden el ler
parkeringen i Konnsjdn. Samma information finns ocks6 att skriva ut frin frireningens hem-
sida. Lederna 96r ocksi att hit ta via Naturkartan (som finns b6de som webbplats och app att
ladda ner i  telefonen). Hclr gdrna av er om ni provat lederna och har fcirslag pA fdrbdttr ingar!

Anja Hedqvist

Sttitta gdrna vflrt arbete genom att bli medlem i frireningen.
Ett medlemskap kostar 125 kr per 5r. Bankgiro: 5650-6660. Ange medlemsavgift, 6r, namn, adress.



BET\TSASTreNHN
lftllcommen att uandra hera elrer derar au Bensdsredenl

Leden dr totait ca 79 km och gir i en rundslinga frfln Garpenberg till byn Bensflsenoch den intiiliggande Bensflsgiuvan,-med gruvorten Erkeis-fars ort (dven kalladMorfars ort). pfl tillbakavdg.n totl..leaen".n gammal kyrkstig.

Mankering' skyitni&g & eanderlag leden sponsras av sodra Dalarnas sparbankLeden dr markerad med orange tdrg pfl trdd och Avesta Naturvflrdsstiftelse.och stolpar. Dessutom finns ,f./tu, som vrsar
vdgen och informationsslqyltar. Leden e6r Fcirvaltare
mestadeispfl stig, men dven en dei gruluag Garpenbergs hembygdsfdrening.
och inne i byn Garpenberg pe asfalt] 

- --o 
Hemsida med kontaktuppgifter:

Kastplatser hembygd.se/garpenbergi-hembygdsf-rening.

Rastplatser finns exempeivis vid Finnhytte_
Dammsjon, Stora Jdlken, Bensflsen, Erkers_
fars or[, Hogtjrirn och Stora Gransjon. Vid
flera av dessa finns dven grillplats och vind_
skydd.

Paa"kerlrugaa"
Parkeringar finns exempeivis i Garpenberg
vid Gammeig8rden eller kyrkan, i Bensflseir,
Konnsjon eiler vid Krokbdcksvdsen.

Karta
Forutom kartan h;ir intill finns kartan digitait
via appen och webbsidan Naturkartan. Du
kan dven ladda ner kartan frfln vflr hemsida,
se adress under rubriken Forvaitare.

Kr:n*sjilleden
Som fciridngning och en etapp 2 rustar
foreningen en 4 km lflng ied som vi kallar
Konnsjcileden, se bl6linje pfl kartan.

,$p*ms*re:' & bidragsgivae.e
Hedemora kommunbygderf;d, Sveaskog,
Boliden, Hummelbo Skogsenergi AB, tukas
Mosmann-Steinbach, Bengt nuih. Konnsjcj_

,$ev-aa"c€heter
Leden passerar ett flertal ldmningar efter
skogs- och bergsbruket, som milplatser och
gruvor. Den gflr ocksfl genom byirna Ben_
$s9n och Hogtjdrn, som utgor bn del av
Sodra Dalarnas finnbygd, med m6nga torp_
ldmningar och spflr efter tidigare brukad
mark.

n. IvIiiptratseru
Hdr anldgger hembygdsforeningen varje ir en kol_
mila. Fin kolarkoja som 96r att overnafta i och grill_
piats.

2. $mi{1tal,&rss$gr&!?}?
Frin bcirjan kallad Str6ngelsbogruvan. Var i drift till
1977. Numera finns bara gruvkontoret kvar. Leden
96r genom det gamla gruvomr6det och foljer dven en
tidigare jdrnvdgsbank, ett stickspir tiil Gruvgirden_
Fors jdrnvdg.

3. Kcllhoffieir *ck 3e+iarlccfa
Tydiiga ldmningar efter sko[sbruket i form av en
kolbotten och ett spismursrcise efter en kolarkoia.

4" #eSktiigtsgffiavftrl
Mindre gruvomride med gruvh8l och hcigar av
maim, som ligger alldeles intill leden.
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5, Beers,&seaa
I Bensflsen bosatte sig p6 1600-talet finska invand-
rare. Vid 1800-taiets mitt bodde ca 100 personer i
byn. Ndr gruvdnften minskade och till sist lades ner
helt pfl 1930-talet minskade befolkningen kraftigt.
Idag finns en handfull gflrdar kvar. Leden passerar
hdr mflnga gamla torpldmningar och genom dldre
hagar, som 6ter hfllls oppna av betande djur.

{1. Bens$sgr&rv'&n Ee Erkers-fae"s oi"t
Ett storre gruvomrflde med ett tiotal gruvhfll. I drift
fram till 1930-ta1et. Hdr hittar du det spdnnande
besoksmfllet Erkers-fars orl, en gruvoil som gir ca
B0 meter in i berget. Med bra skor och ficklampa gflr
det att ta sig dnda in. Kanske stoter du pfl fladder-
moss!

7. F{Sg-tjiirNe
Precis som Bensisen befolkades Hogtjdrn av finska
invandrare pi 1600ta1et. I borjan av 1900talet
bodde ett tiotai personer hdr. Idag finns bara en av
gflrdarna kvar.

&. Gransji}gruvsral&.
Ett storre gruvomride med flera gruvhfll pi bida
sidor om leden.

9" Rdxerafmgexl
Platsen har bebotts 6tminstone sedan 1600-taiet.
M6nga stenmurar och rosen piminner hdr om dldre
tiders bruk av marken. I ndrheten ligger den i40
meter lflnga och 3,5 meter breda Brdnnvinsmuren.
Hdr finns dven Dalarnas storsta ask.

1{}. KaXlehc'o{-fet
i Kalkbrottet har det brutits kalk f;tminstone sedan
1700-talet, mojligen dnnu tidigare. Det har skapat en
dramatisk miljo, med hoga klippvdggar och mdhiga
stenblock. Den st6tliga kalkugnen dr bevarad.

11" Fin*furl.ttara
Finnhyttan dr det ursprungliga namnet pfl kyrkbyn i
Garpenberg, ddr leden borjar och slutar. Hdr gflr du
genom den didre delen av byn och passerar byggnad-
er som Fridhem, Rosenkulle, prdstgflrden, klockar-
bostaden, gdstgiveriet med skjutsstation och inte
minst \rrkan fr?n1786. Om du tittar noga kan du se
en oppning i berget rakt under kyr"kan ndr du 96r
forbi pi vdgen. Det dr gruvorten Carls Sto1l som gflr
ca 50 meter rakt in i bereet!

fttsPerPersia

j:-- "- V

/ / ) \
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KOIVI\TSJOTEDHI{
Wllomnrcn att uandra Konraj hlcden !
Konnsjoleden dr 4 km lflng och gflr i en rundslinga mellan Konnsjon och Bensflsen.
Efter ca 1,5 km nflr du gruvorten Erkers-fars ort (eller Morfars ort). Leden ansluter
dven till Bens8sleden for den som vill vandra lite idngre.

fOttWS.rO mO E N me d blI. Iini e.
n aN sAS tZO Aw or ang e linj e.
Parkeringar bld prick lD
Rastplatser grdnpick)
Seuardheter rtid prick O

Markeriug, slqyltning & underlag
Leden foljer stigar och dr markerad med
orange f?irg p& trdd och stolpar. Dessutom
skyitar som visar vdgen och informations-
skyltar.

Ftastpla-tser
Rastplats med grillplats och vindskydd
finns vid Erkers-fars ort.

Farkeringar
Parkeringar finns i Konnsjon, Bensflsen
och vid Krokbdcksvagen.

Karta
Fdrutom kartan intili finns kartan digitalt via Natur-
kartan (app och webbsida). Du kan dven iadda ner
den fr8n hembygsforeningens hemsida, se adress
nedan under rubriken Forvaltare.

Bens&sleden
Bensisleden dr en ldngre vandringsled, ca 19 km,
som 96r att ansiuta tiil frf,n Konnsjoleden.

Spcnsorer & bidragsgivare
Sodra Dalarnas Sparbank, Avesta Naturvflrds-
stiftelse, Lukas Mosmann-Steinbach, Bengt Ruth.
(Bens6sleden: Hedemora kommunbygderid, Svea-
skog, Boliden, Hummelbo Skogsenergi AB).

Fiir"r'altare
Garpenbergs hembygdsforening. Hemsida med
kontaktuppgift er: hembygd.se/ garpenbergs-
hembygdsf-rening

Ktg{Wc/tet

A
1

.&
St. Nanrei'l

..-..,i.r!,r*,r*

5i343lc?
St Fr]4refl

n. Erkers-fars or"[
Gruvort ca 80 meter in i berget. Med bra skor och
ficklampa gir det att ta sig dnda in. Kanske stoter du pi
fladdermoss!

2. Bens&sgruvan
Storre gruvomr8de med ett tiotal gruvh6l.

3. Beas&serr
Hdr bosatte sig finnar p8 1600talet. Vid 1800-talets mitt
bodde ca 100 personer i byn. Nir gruvdriften minskade
och lades ner p8 1930-talet minskade ocksS befolkningen
kraftigt. Idag en handfull girdar, samt mflnga
torpldmningar och hagar som flter hfllls oppna avbetande
djur.

4. $tora Konnsjfie
Omride med sifltterdngar och rik flora.

5. Filslbotten
Ldmning efter kolning alldeles intill stigen.



Asas fotvird 0ppettider 202l Garpenberg

29e Januari

l8e Februari

25e Mars

22a Aprit

20e Maj

17e Juni

15e Jut i

23e September

2la Oktober

25e November

l6e December

Present/jutktappstips: Ge bort en fotvirdsbehandting.
Presentkort f inns p5 satongen.

Tider bokas via sms e[[er samtat, tet. 070-244 98 32.

Fotvird 460 kr.
Nagettring 250 kr + ,|00 kr per yttertigare nagettr8ng.

Behandting av tiktorn etter ftirhirdnad 250 kr.

En fotvirdsbehandting btirjar atttid med ett mjukgtirande fotbad och
avslutas med insmiirjande fotmassage.

God Jut o Gott Nytt Ar tinskar Asas fotvird.
Backgirdsv6gen 20, i t i ttstugan pi girden.

rf.  ' , |
L r
t



Hej al la garpenbergsbor!
Snart 5r det jul  och de t iderna borjade gA 6t redan i  borjan p5 september. Det

f inns kvar s5 se t i l l  att  boka din t id, f inns ingen ledig t id pA bokasidan som
passar dig sA 6r det bara att  du h6r av dig, inget 6r omojl igt!

friisorg ruva n.bokadi rekt.se
o7220,526,53

instagram @ studio-sanna
fb @ fris6rgruvan

Et t  urva l  av behandl ingar !
Barn l25r 3OO:-

65+ och delvis maskinkl ipp 350:-
Klipp 45O-

Utvdxt fdrg max 5cm 95O:-
Utvdxt folieslingor max'locm inkl nyans. l25O:-

Fdrgbehandl ing lSngt h6r fr6n 145O:-

ELEVPRISER
Nagelforl6 ng n ing 35O:-
Nagelforstd rkni ng 25O:-
Manikyr m. gel lack 2OO:-

(gor ej p6fyl lning fr6n annan salong)

Produkterna f r6n ser ien WHYNOT och MILKSHAKE f inns p5 sa longen,  he l t
perfekta volymprodukter, intensiv vArd och fukt, sprayer, schrunchies och

hArspdnnen!
Handla gArna dina julklappar lokalt

Produkterna ar gjorda i  sverige, gjorda pA frukt och bar, quinoa, honung,
ffi.ffi, fr6n ett klimatsmart foretag.

Vdlkommen!
Frisorgruvan Studio S

Silverv;igen lO

sanna I



Vi bygger for dig!

Snabbt och smidigt med markskruv.

Ingen grbvning, minimal Averkan pA
trddgArden.

Uterum
Trbddck

Staket

Attefallshus

Carport

Vixtus

Lds mer pa:slutagrav.se

ef ler kontakta Mikael Skinnars f6r ett
kostnadsfritt hem besbk

Mikael Skinnars 070-66 427 A0

i.rARnsKRuvEH son rnsAtrrn rrroilcrlrNTEN



GARPEN BERGS GYM NASTI KKLU BB

For ti l l f5llet har vi stdllt in samtliga aktiviteter men kommer att kora

iging v6rterminen igen si fort det 6r ti l l6tet. Da kor vi samma schema
som tidigare:

Stavglng
Mindagar kl. 09:30-10:30 Sret runt. Ta med stavarna och folj med p6 en vdnda! Vi gdr ca 3-4 km och
utg6r fr6n lite olika platser frin gSng till gdng. Ring Inga-Stina tel. 0225-22010 for info.

Medelgympa
Onsdagar kl. 19:00 i gymnastiksalen.
Ledare dr Laila tel. 0225-220 40

Vattengympa
Fredagar kl 18:00 i varmvattenbassingen vid haggdrden, Hedemora.
Kostnad ordinarie medlemsavgift samt 200 kr i badavgift. Ledare dr Carina.

Atgerder fiir att fiirhindra smittspridning av Covid-19
Vi ldgger ansvar pi var och en att h6lla avstind och att absolut inte deltaga med forkylningssymptom.

Medlemsavgifter:
Ungdomar upp till 19 61 l5Okr/termin
Vuxna 300kr/termin
Vattengym pa 200kr/termi n
Ba n kgi ro n u m mer : 4L2-7 924

Inbetalda medlemsavgifter hosten -20 96r attanvdnda iven viren -21.

Har nifrdgor r ing ordf. El in Aura,073 0601603

vAlronnNA!


