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Till Garpenbergsbladet
November, mcirker och 6kad smittspridning,Nu ?irdet sannerligenliige att vi,
ft)rutom att minska smittspridning,hjiilps hr attlyfta fram det som iir positivt!
Uppskatta det som kan grlraspi ett Corona slikert siitt. Hilla i och hilla ut! Det
kommer andra tider sen.
Pandemin innebiir si klart utmaningarftir oss alla. Hittills har vi under 6ret kunna
ftilja vira planer med bide siikerhet,att gdra investeringaroch attha en stabil
produktion. Vi har under aret giort flera investeringarftir att kunna 6ka
produktionen till 3 Mton per ir. Vi har precis slutf<irtbygget av en si kallad
ftirtjockare pi sandmagasinet,en anliiggning diir vi kommer avvattnasanden
innan den deponeras.
I oktober lZimnadevi in var ansdkantill mark -och miljcidomstolenom tillst6nd att
<ikaproduktionen till 3,5 Mton mam per ir. Idag har vi tillstind att bryta och
anrika 3 Mton malm per 6r vilket iir det vi planeraratt producerui ftr. Vi har nya
fina anliiggningar i Garpenbergoch vet av erfarenhetattnar vi optimerar och
ftirbiittrar si kan det gi att produceralite mer i befintliga anliiggningar.Vi sriker
det nya tillstandet ftir att ha mdjlighet att kunna nyttja var modernaanliiggning
fullt ut. I minga avseendenkommer det inte att ge nhgrasynliga iindringar men
nhgrafler sligbilar som iker till Giivle hamn kan det bli.
Under kommande 6r kommer vi att grira en investeringftir att minska vira utsliipp
av koldioxid. Vi kommer bygga en till viirmeviixlare ftir att vtirma
ventilationsluften till gruvan. Det ska gcirasgenom 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 slagetmen iindi viktig iir bygget av
laddplatserftir elbilar pi v6r personalparkering.
Hoppas att vi snart ffir snti som lyser upp lite i mdrkret, och si ffir vi ju snarttiinda
adventsstjiirnoroch julbelysning. Med <inskanom ett fint avslut ph2020 och
fortstitt ta hand om varandrai dessatider!
Htilsningar
Jenny Gotthardsson
Omr6deschef,
BolidenGarpenberg
j enny.gotthardsson@boliden.com

1(1)

Julfunderingar
Monica_OhrmerGustovssonhar
skickat in fdljonde 2 sidor. Det
fdrsta dr skrivet av Simas Stina
(Kristina) Andersson. Hon var
Monicos moster och skrev detta
som en skoluppsotsjulen L928.
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Garpenbergs
arboretum
Vid Garpenbergs
herrg6rdfinnsGarpenbergs
arboretum.Ordetarboretumhiirstammarfrin
latinetsarbor som betydertrdd och ett arboretumkan beskrivassom en botanisktrddg6rdfor
trdd och buskar.
Garpenbergs
arboretumliggerlite dolt fcir omvdrldenmellanden lilla dammeneller Nilos
damm och vdgenmot Pilsbenning.
Tidigarevar arboretumetstdrreochfannspi fler platseri
omrSdet,men idagdr den hdr delenden mestvdlbevarade
och ingir ocksi i det omrddesom
dr utpekatsom byggnadsminne.
Det innebiiratt ingaitgdrderf6r gciraspi arboretumets
mark
och vegetationutan samrid med Ldnsstyrelsen.
Vid de b6daingingarnafinnsskyltarsom beskriverparkensAsom den sig ut i slutetav I97Otalet. Genomomridet slingrarsig en stigoch trots att parkenidaginte aktivtforvaltasfinns
minga ovanligatrdd kvar.Efterstigenberdttarsmi skyltarom de trdd som passeras,
deras
ursprungsland
och vilket 5r de planterats.Fcirutommycketgamlalerktredfinns hdr olika
sortersthujor, granar,tallar, ldvtrddsamt nigra rhodondendron.
Vid sidanav stigenfinns
dessutomen fin kolarkoja.

Ett av de exotiska triiden.

Skvltarbeskrivertriid ochbuskor,

park
Frdnlindochvalltillenengelsk
KartorciverGarpenbergs
brukavslcijar
omridetsdldrehistoria.Pi GeorgTillaeuskarta6ver
gird frln 1778-1779tir omridet dnnu inte nigon del av trddgdrden,utan
Garpenbergs
harvid denhdrtidenintehellernigonstrirre
betecknas
barasomlindochvall.Kungsgdrden
trddgird.
4--
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gdrd 7778-7779.
GeorgTillaeuskarto 6verGorpenbergs

Nigra 6r senare,L794,harTillaeuskartauppdaterats
av AndersEhrnstrcim
och iivendi betecknasdet aktuella
omrddetintilllilladammenbarasomslogochl6vskog.
*
.J
\ll

-:V*/
==w=
ffi
.t

\r

f

,;(^"/,

ud Ya,: ". ll
. ; oj,.rr.,:|.r.:,

, / 1.c.i ..tt

-qn'o, /

gdrd 7794,baseradpd GeorgTillaeuskartdfrdn 7778-7779
AndersEhrnstrdms
karta 6verGarpenbergs

Fcirstvid 1800-taletsborjan, ndr Stockenstrcjml6ter uppfora den nuvarandeherrgirdsverkartrddgirdenha utvecklats
ordentligt.HansBeskowskriveri sinhistorikover
byggnaden,
Garpenbergsbruksherrg6rdatt trddgirdsmiistareJohan Leijstromanstdlldeshdr 1803,
ungefdrsamtidigtsom herrgirdenborjarbli helt fiirdigstdlld.
"Det oldre kartmaterialet antyderendostforekomstenav ndgra synnerligen
blygsamma tradgdrdstrippor. Men Leijstromfdr tydligen order om dtt skapo
en regelratt park i engelsk stil och dessutom ankigga en onsenlignyttatradgdrd."
underden hdrtiden och rdknarupp minga olikavdxter
Beskowhar 6vengitt igenominkcipen
L6
fr6n Vikmanshyttan,
45 korsbdrsbuskar
som kopts in i borjan av 1800-talet,exempelvis
77 trdd och 52 buskarfr6n "Liindstrddgirdsoch Seglingsberg,
dppeltrddfr6n Strcimsholm
miisterWolfensteijn"samt L2trdd frin Vdster6s.
"Att mdnga trad behovdesframgdr qv en karta frdn L855,som visardelsen
star nyttotrddgdrd vristeram herrgdrdenoch delsott ett parkstrdki engelsk
stil anlagts krinEen damm sdderom denna nyttatrddgdrd...'
kartafrin 1853-55.PAden
Den kartasom Beskowhiinvisartill bcirvara HjalmarBellanders
synsdet ndmligenatt myckethdnti omridet runt herrgirdenochatt platsenddr arboretumet
liggerbetecknassom park.Den lilla dammen,eller Nilosdamm, dr pi kartanutmdrkt som
av trdd96rdenoch parkmark.Av registrettill kartanframgir
Trddg6rdsdammen
och omgdrdas
en
en kdgelbana,
nu finnsrabatter,en trddg6rdslund,
dessutomatt det pi herrgSrdsomridet
frukttrddgSrdoch flera olikaparkomridensamt ett orangeri.Denviig som passerargenom
bruketairdessutomomgdrdadav trddall6er,som baradelvisfinnskvaridag.

Hjalmar Bellanderskorta over Kongsgdrdenfrdn L853-55.

parktill arboretum
Fr6nengelsk
Pi arboretumets
informationstavlor
fr6n 1989,somdr upprdttadeav dendrologBorjeDrakenberg,stir det att initiativtagareoch anldggareav arboretumetvar Carl-Gustaf
Thcigersen
och
MagnusFries.MagnusFriesvar en svenskbotaniker,professoroch ordforandei Svenska
Linn6sdllskapet.
CarlGustafThdgersen
var en danskarboristoch upphovsman
tillArboretum
Norr, Sverigesnordligastearboretum,skapati mitten av 1970-taleti ett samarbetemellan
Ume6kommun,Sveriges
lantbruksuniversitet
och Umeduniversitet.
Anldggnings6ret
uppges pi informationstavlorna
vara 1978.Tyvdrr ndmns ddr inget om
omridets dldrehistoriasom parkfrin L800-talets
bdrjan.CarlGustafThogersen
skriverdock
i en rapportcjverde planteringarsom gjordes!977-L980att de dldstatrdden,de europeiska
ldrktrdden,troligenplanteratsredan pi 1880-talet.De dldretrdden dr ocksi utmdrktap6
informationstavlorna
och m6ngaav dem finnskvar6n idag.Dessaiir nu minst 140 6r gamlal

lnformationstavla vid ingdngen till Garpenbergsorboretum.

Troligenbdrjadeomr6detutvecklasfrin engelskparktill arboretumnigon ging efter 7915,
ndr Skogshcigskolan
flyttadedelarav sin utbildningtill Garpenbergs
herrg6rd.L954finnsdet
dokumenteratatt n6gra plantor skdnktesav jdgmdstareBo Fersingoch att omridet d6
kalladesGarpenbergs
arboretum.Thogersen
skriverdock i tidigarendmndarapportatt det
fram till 1975satsadesvdldigtlite pd arboretumet.AvenUno Bjcirkhem
skriveri sin bok om
Garpenbergfrin 1996 att arboretumetinventerades
och byggdesut fcjrstpA L970-talet,i
sambandmed byggetav institutionsbyggnaden
som inrymmerSilviahallen.
Av skyltarnaintill
just pi 1970-talet.
trddenframgir ocksi att m6ngaav dem planterats
planterades
Thogersens
rapportredovisaratt hela39 barrtrddsarter
och 2L loWradsarter
6ren
1977-L980.Tillsammansplanteradesdi hela 60 olika arterl Detta bekrdftasocks6av Uno
Bjcirkhem,
som skriveratt arboretumetpi 1990-taletinnehiller"mer cin60 arter ochfler an
700 nya plantor av frammande tradslag". Enligtuppgifter i boken Alskadetrad, skriven av

Pippi Engstedt2012, fanns det di ungefdr ett 40-tal arter kvar. Hon lyfter dven fram att
Garpenbergsarboretumdr unikt genomatt det planeratsp6 ett sdtt som gor att det inte b l i r
tringt fcirde olikatrddgrupperna.

Garpenbergs
Arboretum,ijversiktskarta skala ca 1:2800
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Kartaur CorlGustofThogersens
rapportsomvisarArboretumetuppdelati fyra delar.ldag tir del 7 denmest
vdlbevaradeoch liggerdessutominombyggnadsminnet.
Mdngavtixterfinns ocksdkvari del 2 ochdel 3.

Ensymbolf6rplatsen?
I nul6getdr arboretumettill salusom en del av den storrefastighetsom rymmerSkogshdgskolanstidigareinstitutionsbyggnad.
Vem som blir dgareav omridet 6terst6ratt se.Vigar vi
hoppaspi en ny satsningpi arboretumet?Forvisstijr det v6l en fin symboloch ett liimpligt
minnesmiirkefor en platsddr skogenhaft si stor betydelse,bide for bergsbrukoch skogsbruk,
storsta
Dessutompassardet vdl Dalarnas
samtfor den skogligautbildningen
ochforskningen.
herrg6rdatt ha en parkmed exotiskatrdd och buskarsom niirmstagranne!
Text:AnjaHedqvist,
2020
Kdllor:
o
o
o
o
o

Beskow,Hans;Garpenbergs
Historikochdokumentatian,
!969.
bruksherrgdrd.
1996.
Bjdrkhem,Uno:Gorpenberg.
Historienom en bygd- naturenochmdnniskorna,
Engstedt,PipplAlskadetriid,2o!2.
- 5orpenbergs
Th6gersen,CarlGustaf:Skogsh1gskolan
arboretum.7977-7980drsplanteringar,L982.
Lantmeterietshistoriskakartor:
.
gArd1778-1779.
GeorgTillaeuskarta6verGarpenbergs
o
p;iGeorgTillaeus
gird 1794,baserad
kartafr6n1778-1779.
AndersEhrnstrdms
karta6verGarpenbergs
r
fr6n 1853-55
HjalmarBellanders
karta6verKongsgirden

K?ira liisare
Ur led iir tiden! November rullar pA med regn och dimma, eller ska man s2igatjocka? Och alldeles
ftir hdga temperaturerft)r drstiden.Solen glimtar till ibland och di kiinns allt hoppfullt, men genast
drar molnbanken iiver och vi rir tillbaka i grAvfldret.
Skogsharensom hiller till vid sigen har fau sin vinterpiils. Den iir sjiilvlysandevit mot den mdrka
leriga marken. Ingen bra kombination ftir en liten hjalpkis gr6siitareom 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
griissv6lenniir marken inte tir frusen. Si det har de gjort i var farhagenu pi flera stiillen.
F<iretriidesvisdiir det viixer briinniisslor.Det har jag inte nigot emot.
Talgoxarnahar bdrjat knacka pfl kdksfonstret.De tycker att det iir dagsftir frdn i f6gelmataren.En
resatill stan och besok pi Granngardenlcisteproblemet.Vi kdpte 6ven vad vi trodde var en ny slags
musfiilla, men det visade sig vid uppackningenatt det var en detalj som skulle placerasi en annan
anordning, sAdet fer bh en resatill.
Den inglasadeterrassen,vir pensioniirskuvos,iir populiir bland smAgnagarna,
speciellt i h<ist.Redan
i mitten av november har 30 mdss fitt plikta med livet. Katten som adopteradeoss lor flera 6r
sedan,hjeilpernog till i uthusenoch i triidg6rden.Sorkgingama som tidigare fanns <iverallthar
minskat betydligt.
I Liisebok fiir Folkskolan frin 1920hittadejag ett litet stycke om Gamla svenskaordsprdk.Manga
av dessaanviindesredan under medeltidenoch kan hdrasiin idag, t. ex. minga biickar sm6,gcir en
stor 6, ingen r<jkutan eld, man ska smida medanjiirnet iir varmt, biittre en fagel i handen5n tio i
skogen.
Men flera av ordspr&keni boken var nya ftir mig , eller vad sdgsom: niir vargarnaej finna kalvar, si
riva de varann, den kommer ock fram, som med oxar iker, den varder tvi gAngerglader, som pi
stenensitter, (ftrst 6ver att ffi sitta, senatt 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,
(hiistensilder kunde avliisaspi tiinderna),biittre skelogd ?inblind, sl6 stenmot uggla, sl6 uggla mot
sten,det giiller alltid ugglansben (obegripligftir mig!) och till sist:d<jdenbliser ej i lur ftir sig.
November minad har i brist pi andrafrirstrdelseriignats6t mycket tv-tittande. Satellit-tv ger oss
mcijlighet att f<ilja nyhetssiindningarfran hela viirlden. Presidentvaleti USA med efterftiljande kaos
dA sittandepresident viigrar erkiinna sig besegrad,trots att valresultatetssiffror 5r tydliga, Zirdaglig
keillatill ftirundran. Mest ftirvinande och oroandeiir att si mdngam?inniskoriir bereddaatt tro och
anammauppenbaraldgner frin sin ledare. 1930-taletstyska demagogihar iteruppstitt i USA.
Si niirmar vi oss advent och jul. Aret har sliipat sig fram i pandeminoch samtidigt har dagarnaoch
veckoma gitt fort ftirbi. De pessimistiskafarhigorna i bcirjanav mars var fortsattarestriktioner
iinda fram till hcisten.Nu tir de realistiskatankarnaatt vi far drasmed coronaniinda till sontmaren,
ja kansketill hcisten2021. Men ljuset i tunneln syns,ft)r nu b<irjarflera olika vaccin vara fiirdiga.
Det kommer bara atttatid innan var och en av oss f6r sprutanoch kanskemiste 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 videokonferensmed barn och barnbarn.Fika utomhusen solig dag gar ocksi bra,
bara vi hiller avstind.
Nu t?indervi stearinljus och lyser upp hcistmorkret.Om barafyra veckor gflr vi mot ljusare tider
igen. En ombonad och lugn jul rinskarjag alla liisare och hoppaspi ett snritiickesom ligger kvar
nigra minader.
Skommarbo2020-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.

ERKERSJAN ERSSONBRANDE SIG22 METER IN I BENSASENSBERG
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 sofrsofissorlson till denJons Persson,
som ornlimnes i prosten Ronnegirds bok "Hedemora bergstag/Garpenbergs sockefl", och som
den forste, som byggde sitt pote pi finnskogen. Hans atthngarlever 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 t3Jlvaratagavhrarnassmdltyatten.
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 avdeladei 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 synesErkers 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.tasomrar blev dock dessamossodlingar besvd.rligaattbruka, och i .1agdro 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 salpetersjuderL 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 ziren tunnel ddr E&ers
Jan brinde sig 12 famnar,
d'v.s. ungefir 22 metet in i berget. Detta monument civer en iciog mans atbetestir 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 avldgsnaoch 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 .varettliv, 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 1831-1906pi 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

BackdkersMaia I_te

SivertBloomskriverom minnenfrin tiden i flygvapnet
Beroendep6
av sdkerhetsmaterielen.
Som pilot i flygvapnetovadevi, forutom flygning,handhavande
6rstid hadevi olika flygoveraller.Pdvinternanvdndesen s.k.isolerdrdkt,som var helt vattentdtmed
var till en borjanfdstahelttdtt vid benen.
gummitdtningar
runt handlederoch hals.Gummistovlar
Sommartidhadevien ldttareoverallibomull.
och Hemavan
skullede provasundervinterforhellanden,
Ndr vi fdrsta gingen fatt ut isolerdrdkterna
valdessom ldmpligort. Vi hadeovat dverlevnadi snonminga g6ngertidigare,men dd i
pAf6tterna.Vi ficktillbringaen dag i
med rejiilaunderstdllunder,och ldderkdngor
sommaroveraller
sndn pi fjdllet och sedanordna en sn6bivackfdr natten.Man anviindedi baranodutrustningensom
nddproviant,kompass,
medfordesunder flygning,som fallskdrm,livb6toch nddpackeinneh6llande
kniv och signalskottmm. Nodproviantenbestodav n6grasockerbitar,morkrostat nescafe,nigra
och plister.
avsaltningstabletter
fannsbl.a.sjosjukepiller,
kolor och blockchoklad.I sjukvSrdssatsen
Dessutomfannsen heliograf,en spegel,for signalering.
oversig.
Man kundegrdvain sigi sndn,bl6saupp livbdtenoch liggasigi den och dra fallskdrmen
jobbat
kom
kylan
kvart.
Sedan
gjort
i
en
Ndr man
sigvarm,och det kdndesskdnt, ca
det, hade man
krypandeunderifrin. Det var baraatt frysasig igenomnatten,den ldngstanattenpd 6ret och rdkna
minuternatill morgonen.
och har bra med sn6dvenimars,
Hemavanliggerju uppeifjdllvdrlden,
Men 6tertillisolerdrdkten.
som var fallet nu. Vi fick osstilldeladeett omrddesom bestodav en frusenmyr med d6da tr6d
stickandeupp ur snonhdr och ddr.Hdr hadevi alltsi hamnatefter att ha "hoppat".Detvar mellan15
och 20 minusgrader,och mittlig vind.Vi klevomkringp6 skareni isolerdrikternaoch noteradeatt
vindenoch kylanstdngdesute effektivt.Det var mycketangendmt,och stdmningenvar god medanvi
Allavet ju att
forbereddevira nattldger.Si l6ngtallt vdl. Men si var det detta med gummistdvlarna.
man blir lite fuktig om fotternaefter niin timme i stcivlar,och det borjademdrkaslagomtill l5ggdags.
N6r man legaten stundi bivackenmiste man upp och hoppaoch stampa.Tillslutm6steman ut och
springaen runda.Snartvar alla ute och hoppadeoch dansade.Riskfor forfrysningfdrel6g,det var
klart,och n6gonfick fram tdndstickor.
Snarthaderisoch kvistarsamlatsin och en brasatendes.Kringden trdngdesvi, men det var trSngt
och svirt att fA fotterna i rdtt ldge.Nigon kom pd iden att skakaomkullde torra tr:iden,och efter en
stundflammadeett b6l med lAgornaitrddtoppshdjd.
Nu kundevioverlevatill morgonen.
Gummist6vlarnaersattesrdtt snart med vattentdtasockorsom man kundeha ldderkdngorutanpi.
gickofta ut pi att hoppai sjdnfrdn en bit, och sedanbl6saupp livbiten och g6ra
Sommar6vningar
det sAbekvdmtfor sigsom mojligtiden. Ett problemkundefaktisktvarasjosjuka.
Man kantyckaatt
en pilot som dagligenijvar stridsmdssig
avanceradflygning,skulleklaralite vSgskvalp,
men det var
inte alltidfallet.Efterndntimme blevman uppvinschad
av en riddningshelikopter.
Detdr en hdftig
upplevelse
! Helikopternhovrarca 20 meter ovanfdroch rotorvindenpiskarvattnet till skum,och
ddnet dr tironbedovande!Man ser ingetoch har sv6rtatt andas,tills man kommerifrin vattenytan.
Sengir det elegant.Men det har hdntolyckordvenunderovningar.Endodsolycka
intrdffadepga
syrebristi en snobivack,och en ovandevar ndraatt drunknad6 isolerdrdktenldcktein vatten. Men
for det mestagick det bra.
6vningarnavar nodvdndiga
men ingetjag saknar.
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Hu,sAdanatidervi leveri! Vi fArdockvaratacksamma
for alltsom hargdttvdl hittillsoch
barahoppaspAbdttretiderndsta6r. Varforst6ndiga
och"skoter"sAgottdet gAr!

Ldf oss hjdlpasdt att
overbrygga svdrigheterna!

#1
De allra flesta sammankomsterhar ju f6tt stdllasin, och det hdr iir det enda vi gjortsedan

forra"bladet":

BAtutflykten
till Hdlsingboholme5 juli lyckadesvi prickain till
en regnigsommarsondag.Ddrfordeltogenbarthdlsingbofolk.
Vi foljde ritualerna och gick tipspromenadoch samlades
sedan och forsokte tyda v6ra blota protokoll infor prisutdelningoch intagav medhavdfika. Trevligt,trotsallt!

Framtiden
airju oviss.
julfestenijanuari2021
Dentraditionella
miste alltsi stillasin. Migveterligen
iir
det andragingensedanbegynnelsen
5r
1932.Tomtenladdarom till niistair.

Vi har planerna
klarafor ndsta6r,ochhoppasd6 slippata hdnsyntillcoronapandemin.
VI ONSKAR ER ATLA EN FIN JUL OCH HOPPAS ATT FA TRATFAS NASTA

An rcEN.

Om du villvetamera,ringgdrna
GunnelWaern6r,
073-045
7193
Hemsida:bygdegardama.
se/ingelsbo
e-post:ingelsbo.bygdegard@gmail.com

Garpenberg
Det var hrir det brirjade "Djupt in i skogarnapi Garpeberget" Med gruvbrytning dateradtill ar
375 f.kr. Ett vulkanutbrott ftlr x antal ar sedanhar gjort det htir mdjligl. I Garpenbergfinns
bl.a. skogar, sj6ar och kulturhistoria med mera.
.
.
.

Ar 1354 utftirdade Magnus Erikssonprivilegier ftr Vikabergs bergslag.
Ar 1553 grundadeGustav Vasa Garpenbergsbruk.
fu 1607 bildade Carl IX Garpenbergssocken.

Vilken kulturskatt som finns pi orten:
o

Kalkbrottet

r

Gruvkapellet

o

Garpenbergskyrka
Garpenbergsforsta skola (numeraprivatbostadefter Dormsjdviigen)
Rosenkulle (hrir bodde liirarinnorna,numeraprivatbostadefter Dormsj0viigen)

o
o
o

Sockenstugan

o

Gammelgirden

o

Dala-Finnhyttansstation

o

Garpenbergsslott
Briinnvinsmuren
Intringets gruva

o
o
o
o

Brattfors pelare
Garhyttans smedja

o
o

Bensisens Erkers fars ort "morfars - farfars ort
Dalarnas iildsta och stdrstaAsk finns i Rtinningen
Skiirsjosteni Olshyttan

o

Kustjiirnsputta vid Bjcirktjam

o

Gudsbergakloster och Engelskaparken i Kloster

o

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 rcidmarkeradcykelled i Garpenbergsomridet

Liipning:
o

Caballo Blanco Memorial run gir av stapelni oktoberminad, 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 vinterstisongenn?irviidret gtir det mtijlighet, finns Ryllshyttebacken.

Boendeoch mat:
o
o
o

Garpenbergsslott
vandrarhem i Herrgirden nyrippnat i gamla elevhemmetp6 f.d. skogis
Bed & Breakfast pi flera platser i Garpenberg,Ingelsbo,Kdttsbo m.m.
Folkets hus vandrarhemsamt boknins av lokal

o

Pizzeria

o

Skolmatsaleni Garpenberg,mcijlighet ftir pensioniirer attdta dar

o

6rigt:
.
t

Loppis i Heng6rden
Garpvillan med konstutstiillning under (2020) som blev en succd,hoppasp6 en
fortsattning.

o

Guidning i kulturmilj<ier med bl.a. Eva_LenaBard

o

Gympaklubben som anordnar stavging flera dagari veckan Aretrunt, medelgympa
och vattengympa under h6st, vinter och v6r.

o

Gym i Garpenbergsfolkets hus.
Viivstuga

o
o

Scouternahar b6{at igen efter ett langt uppeh6ll.Mer information
meddelasvia
Facebook.

o

Garpenbergshembygdsftireningsom bl.a. arbetarmed att rusta
leder och satterupp
skyltar med information om kulturhistoria.

r

Fiskeklubbar med iidelfiske.

o

Andra frireningar och verksamheter.

o

Fris<ir,Frisdrgruvan Studio S SannaHedman.
Fotvirdare, Asas fotv6rd.

o
o
o

Massage,Maria p6 Hiijen.
Kommunen st<irstaprivata arbetsgivareBoliden finns
hiir, SenapsproducentLissEllas
senapsamt andra ftlretagaremed olika inriktninsar.

o

Ingelsbo bygdegirds ft)rening har olika aktiviteter under aret.

o

Olshyttan Wibberbo bystugaordnar med olika alctiviteterunder iret.

Skolor och fiirskolor:

o

Garpenbergsskola en F6 skola med plats fcir 60 elever.Rektor Camilla Ald6n.
Annaskolan Dormsj<ien Waldorfskola en F-9 skola. Tillftirordnad rektor Christina
Lindberg.

a

Ftlrskola i Garpenberg.

o

Ftirskola Sn<idroppeni Dormsjri.

a

Laven stflr inte mitt i byn liingre
Idagiir det skolan ochpizzerian som iir centrum fdr bygden.FA se vad Boliden 96r av sridra
industriomridet. Fdrhoppningsvisett omrAdesom ger en blandningav rekreation och
kulturhistoria.
Det finns alla mcijligheterftir orten; du och jag skapardet vi vill ha. Garpenbergiir en piirla.
Ta dig ut och utforska och du far se allt vackert och intressantsom f,rnnshiir!
Det iir inte alltid gronarepi andra sidan som vi ofta vill tro dAvi 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 Zirmed och skaparmorgondagensmojligheter!
Allt det b6statill er alla!
Annika Ruth

Niir Gaqpenbergarna "lurade skiortan" av danskarna och
ftirdndrade historien.
Vid I(atarina nd Q5 november) 1520, flydde en ung adelsmanvid 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
Svenssoni 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 1.3januai 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 regedngssoldaterhade 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 htervandatill 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,.udstyrkanrunt 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 Svenssonoch allmogesoldatema fuitnDalarna hade "lurat
skjortan" 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 fylTa500 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, Fcirsvarsmaktenoch
foreningen Dalkatlsvdgen planerar for detta. Det kommer att bli en hedersceremoni kl. 11.3012.00 | \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 samlasi 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 representerar 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 tepresenterasidag 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 errgemensamtotal satsningfuhnDalama och
idag si representerar vt alJa,Dalkullor och Dalkad ar vhra forfider frin 500 ir sedan. Detta at en
gemensam angeld.genhetfor 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 arbetetmedvandringsleder
Liirdagenden 17 oktober invigde hembygdsfiireningenden rustade Bensisleden,som fiirhoppningsviskan lockafler att upptdckabygdenoch desskulturhistoria.Under hiistenfortsdtter arbetet med Konnsjiiledenoch rastplatsenvid Erkers-farseller Morfars ort.
Det var i sambandmed en vandringciverOrntjdrnsberget,
initieradav kyrkansprojektledare
Lars Brandt,som nigra personeri hembygdsfcireningen
bcirjadeprata om rustningav den
dldrevandringsled
som tidigareg6tt mellanGarpenberg
och Bensisen.Bengtoch DorisRuth
pi
nappade id6noch har under2020lagtner mingatimmarspraktisktarbetepi leden.Andra
har hjdlpttill med texter till skyltarnaoch de sponsorersom stdllt upp med materialeller
medel har varit en mycketviktig forutsdttningfor arbetet.I oktobervar sA passmycketklart
att ftireningenbjrid in till invigning.Intressetblevstort och det blev en trevligeftermiddagvid
milplatsen
!

Kommunens
ordfiirande
i kultur-ochfritidsutskottet,
HansPernsj6,
klipperbandet.Foto:Christophe
Achouiantz.
Under hosten har arbetet fortsatt och nu finns dven en sdrskildarbetsgruppfcir detta inom
fclreningen,
vandringsgruppen.
Forhoppningsvis
kommervi kunnabjuda in till invigningav
gdng
etapptv6, som vi kallarKonnsjcileden,
n6gon
i v6r.
Densom villvandraledernahittar kartaoch informationvid exempelvis
Gammelgirdeneller
parkeringeni Konnsjdn.Sammainformationfinns ocks6att skrivaut frin frireningenshemsida.Lederna96r ocksi att hitta via Naturkartan(somfinnsb6desom webbplatsoch app att
pAfdrbdttringar!
laddaner i telefonen).Hclrgdrnaav er om ni provatledernaoch har fcirslag
Anja Hedqvist

Sttitta gdrna vflrt arbete genom att bli medlem i frireningen.
Ett medlemskap
kostar125kr per5r. Bankgiro:
5650-6660.
Angemedlemsavgift,
6r, namn,adress.

BET\TSASTreNHN
lftllcommen
attuandra
heraelrerderarauBensdsredenl
Ledendrtotaitca79kmochgir i enrundslinga
frflnGarpenberg
till bynBensflsen
ochdenintiiliggande
Bensflsgiuvan,-med
gruvorten
Erkeis-fars
ort(dvenkallad
Morfarsort).pfltillbakavdg.n
totl..leaen".n
gammal
kyrkstig.
Mankering'skyitni&g& eanderlag
Ledendrmarkerad
medorange
tdrgpfltrdd
ochstolpar.
Dessutom
finns,f./tu, somvrsar
vdgen
ochinformationsslqyltar.
Leden
e6r
mestadeispfl
stig,mendvenendeigruluag
- --o
ochinnei bynGarpenberg
peasfalt]
Kastplatser
Rastplatser
finnsexempeivis
vid Finnhytte_
Dammsjon,
StoraJdlken,Bensflsen,
Erkers_
farsor[,HogtjrirnochStoraGransjon.
Vid
fleraavdessafinnsdvengrillplatsochvind_
skydd.
Paa"kerlrugaa"
Parkeringar
finnsexempeivis
i Garpenberg
vid Gammeig8rden
ellerkyrkan,i Bensflseir,
Konnsjoneilervid Krokbdcksvdsen.
Karta
Forutomkartanh;ir intill finnskartandigitait
via appenochwebbsidan
Naturkartan.
Du
kandvenladdanerkartanfrflnvflr hemsida,
seadress
underrubrikenForvaitare.
Kr:n*sjilleden
Somfciridngning
ochenetapp2 rustar
foreningen
en4 km lflngiedsomvi kallar
Konnsjcileden,
sebl6linjepfl kartan.
,$p*ms*re:'& bidragsgivae.e
Hedemora
kommunbygderf;d,
Sveaskog,
Boliden,HummelboSkogsenergi
AB, tukas
Mosmann-Steinbach,
Bengtnuih. Konnsjcj_

ledensponsras
avsodraDalarnas
sparbank
ochAvesta
Naturvflrdsstiftelse.
Fcirvaltare
Garpenbergs
hembygdsfdrening.
Hemsida
medkontaktuppgifter:
hembygd.se/garpenbergi-hembygdsf-re
,$ev-aa"c€heter
Leden
passerar
ettflertalldmningar
efter
skogsochbergsbruket,
sommilplatser
och
gruvor.DengflrocksflgenombyirnaBen_
somutgorbndelav
$s9nochHogtjdrn,
SodraDalarnas
finnbygd,medm6ngatorp_
ldmningar
ochspflreftertidigare
brukad
mark.
n.IvIiiptratseru
Hdranldgger
hembygdsforeningen
varjeir enkol_
mila.Fin kolarkojasom96ratt overnafta
i ochgrill_
piats.
2. $mi{1tal,&rss$gr&!?}?
Frin bcirjankalladStr6ngelsbogruvan.
Vari drift till
1977.Numerafinnsbaragruvkontoret
kvar.Leden
genom
det
gamla
gruvomr6det
96r
ochfoljerdvenen
jdrnvdgsbank,
tidigare
ettstickspirtiil Gruvgirden_
Forsjdrnvdg.
3. Kcllhoffieir*ck 3e+iarlccfa
Tydiigaldmningareftersko[sbruket
i formaven
kolbotten
ochettspismursrcise
efterenkolarkoia.
4" #eSktiigtsgffiavftrl
Mindregruvomridemedgruvh8lochhcigarav
maim,somliggeralldeles
intill leden.
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BENSASLEDENdrutritadmedorangelinje.KONNSJOLEDENmedbldlinje.Parkeringarbldprick
a
(E
gronprick
r\dprick O
Rastplatser
Seudrdheter

5, Beers,&seaa
finskainvandI Bensflsen
bosattesigp6 1600-talet
Vid
i
rare. 1800-taiets
mittboddeca100personer
byn.Ndr gruvdnftenminskadeochtill sistladesner
kraftigt.
heltpfl 1930-talet
minskade
befolkningen
Idagfinnsenhandfullgflrdarkvar.Ledenpasserar
hdr mflngagamlatorpldmningar
ochgenomdldre
hagar,som6terhflllsoppnaavbetande
djur.
{1.Bens$sgr&rv'&n
EeErkers-fae"s
oi"t
Ett storregruvomrflde
medetttiotalgruvhfll.I drift
framtill 1930-ta1et.
Hdrhittardu detspdnnande
Erkers-fars
besoksmfllet
orl, engruvoilsomgir ca
gflr
B0meterin i berget.Medbraskorochficklampa
detattta sigdndain. Kanskestoterdu pfl fladdermoss!
7. F{Sg-tjiirNe
PrecissomBensisen
Hogtjdrnavfinska
befolkades
pi 1600ta1et.
invandrare
I borjanav1900talet
hdr.Idagfinnsbaraenav
boddeetttiotaipersoner
gflrdarnakvar.
&. Gransji}gruvsral&.
Ett storregruvomridemedfleragruvhfllpi bida
sidoromleden.

9" Rdxerafmgexl
Platsen
harbebotts6tminstone
sedan1600-taiet.
M6ngastenmurar
ochrosenpiminnerhdromdldre
tidersbrukavmarken.I ndrheten
liggerdeni40
meterlflngaoch3,5meterbredaBrdnnvinsmuren.
Hdr finnsdvenDalarnas
storstaask.
1{}.KaXlehc'o{-fet
i Kalkbrottet
hardetbrutitskalkf;tminstone
sedan
1700-talet,
mojligendnnutidigare.Detharskapaten
miljo,medhogaklippvdggar
ochmdhiga
dramatisk
stenblock.
Denst6tligakalkugnen
drbevarad.
11"Fin*furl.ttara
Finnhyttandr detursprungliga
namnetpflkyrkbyni
ddr
leden
och
Garpenberg,
borjar slutar.Hdrgflrdu
genomdendidredelenavbyn ochpasserar
byggnadprdstgflrden,
klockarer somFridhem,Rosenkulle,
gdstgiveriet
medskjutsstation
ochinte
bostaden,
minst\rrkan fr?n1786.Om dutittar nogakandu se
enoppningi bergetraktunderkyr"kan
ndrdu 96r
forbipi vdgen.Detdr gruvortenCarlsSto1lsomgflr
ca50 meterraktin i bereet!

CC

KOIVI\TSJOTEDHI{
WllomnrcnattuandraKonraj
hlcden
!
Konnsjoleden
dr 4 kmlflngochgflri enrundslinga
mellanKonnsjon
ochBensflsen.
Efterca1,5km nflrdugruvorten
Erkers-fars
ort(ellerMorfarsort).Ledenansluter
dventill Bens8sleden
for densomvill vandra
liteidngre.
fOttWS.rO
mO EN med blI.Iinie.
naN sAS
tZOAw orangelinje.
Parkeringar
bldprick lD
grdnpick)
Rastplatser
Seuardheter
rtidprick O

Ktg{Wc/tet

Markeriug, slqyltning& underlag
Ledenfoljerstigarochdr markeradmed
orangef?irgp&trdd ochstolpar.Dessutom
skyitarsomvisarvdgenochinformationsskyltar.

A
1

.&
St. Nanrei'l

Ftastpla-tser
Rastplats
medgrillplatsochvindskydd
finnsvid Erkers-fars
ort.
Farkeringar
Parkeringar
finnsi Konnsjon,Bensflsen
ochvid Krokbdcksvagen.
Karta
Fdrutomkartanintili finnskartandigitaltviaNaturkartan(appochwebbsida).Du kandveniaddaner
denfr8nhembygsforeningens
hemsida,
seadress
nedanunderrubrikenForvaltare.
Bens&sleden
Bensisleden
dr enldngrevandringsled,
ca19km,
som96ratt ansiutatiil frf,nKonnsjoleden.
Spcnsorer& bidragsgivare
SodraDalarnasSparbank,
AvestaNaturvflrdsstiftelse,LukasMosmann-Steinbach,
BengtRuth.
(Bens6sleden:
Hedemora
kommunbygderid,
Sveaskog,Boliden,HummelboSkogsenergi
AB).
Fiir"r'altare
Garpenbergs
hembygdsforening.
Hemsidamed
kontaktuppgift
garpenbergser:hembygd.se/
hembygdsf-rening

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

St Fr]4refl
5i343lc?

n. Erkers-farsor"[
Gruvortca80 meterin i berget.Medbraskoroch
ficklampagir detattta sigdndain. Kanskestoterdu pi
fladdermoss!
2. Bens&sgruvan
Storregruvomr8de
medetttiotalgruvh6l.
3. Beas&serr
Hdrbosattesigfinnarp8 1600talet.Vid 1800-talets
mitt
i byn.Nir gruvdriftenminskade
boddeca100personer
ochladesnerp8 1930-talet
minskade
ocksSbefolkningen
girdar,
kraftigt.Idagenhandfull
samtmflnga
torpldmningar
ochhagarsomflterhflllsoppnaavbetande
djur.
4. $tora Konnsjfie
Omridemedsifltterdngar
ochrik flora.
5. Filslbotten
Ldmningefterkolningalldeles
intill stigen.

Asasfotvird

0ppettider202lGarpenberg
29eJanuari
l8e Februari
25eMars
22aAprit
20eMaj
17eJuni
15eJuti
23eSeptember
2la Oktober
25eNovember
l6e December

Geborten fotvirdsbehandting.
Present/jutktappstips:
finnsp5 satongen.
Presentkort
Tiderbokasviasmse[[ersamtat,tet.070-24498 32.
Fotvird460kr.
,|00 peryttertigare
kr
nagettr8ng.
Nagettring250kr +
av tiktornetterftirhirdnad250kr.
Behandting
fotbadoch
btirjaratttidmedett mjukgtirande
Enfotvirdsbehandting
fotmassage.
avslutasmedinsmiirjande

GodJut o GottNyttAr tinskarAsasfotvird.
pi girden.
20,i tittstugan
Backgirdsv6gen

. rf
',|
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Hej allagarpenbergsbor!
jul
Snart5r det
och de tidernaborjadegA 6t redani borjanp5 september.Det
finns kvars5 se till att bokadin tid, finns ingen ledigtid pA bokasidansom
passardig sA6r det baraatt du h6r av dig, inget 6r omojligt!
friisorg ruva n.bokadirekt.se
o7220,526,53
instagram @ studio-sanna
fb @ fris6rgruvan
E t t u r v a la v b e h a n d l i n g a r !
Barnl25r 3OO:65+och delvismaskinklipp350:Klipp 45OUtvdxt fdrg max 5cm 95O:Utvdxtfolieslingormax'locm inkl nyans.l25O:FdrgbehandlinglSngth6r fr6n 145O:ELEVPRISER
Nagelforl6ng n ing 35O:Nagelforstdrkning 25O:Manikyrm. gellack2OO:(gor ej p6fyllningfr6n annansalong)
P r o d u k t e r n af r 6 n s e r i e nW H Y N O To c h M I L K S H A KfE
i n n sp 5 s a l o n g e nh, e l t
perfektavolymprodukter,intensivvArd och fukt, sprayer,schrunchiesoch
hArspdnnen!
Handla gArna dina julklappar lokalt
Produkternaar gjordai sverige,gjordapAfrukt och bar,quinoa,honung,
ffi.ffi,fr6n ett klimatsmartforetag.

Vdlkommen!
Frisorgruvan
StudioS
Silverv;igenlO

sannaI

Vi bygger for dig!

Snabbtoch smidigtmed markskruv.
Ingengrbvning,minimalAverkanpA
trddgArden.

Uterum
Trbddck
Staket
Attefallshus
Carport
Vixtus
Lds mer pa:slutagrav.se
efler kontaktaMikaelSkinnarsf6r ett
kostnadsfritthembesbk
MikaelSkinnars070-66427A0

i.rARnsKRuvEH
son rnsAtrrnrrroilcrlrNTEN

GARPEN
BERGS
GYMNASTIKKLUBB
Fortillf5lletharvi stdlltin samtligaaktivitetermen kommeratt kora

igingv6rterminen
igensi fort det6r till6tet.Dakorvi sammaschema
somtidigare:
Stavglng
Mindagarkl.09:30-10:30
Sretrunt.Tamedstavarna
ochfolj medp6en vdnda!Vi gdrca3-4kmoch
utg6rfr6n lite olikaplatserfrin gSngtill gdng.RingInga-Stina
tel. 0225-22010
for info.
Medelgympa
Onsdagar
kl. 19:00i gymnastiksalen.
Ledaredr Lailatel.0225-220
40
Vattengympa
Fredagar
kl 18:00i varmvattenbassingen
Hedemora.
vid haggdrden,
Kostnad
ordinariemedlemsavgift
Ledare
samt200kr i badavgift.
dr Carina.
Atgerder fiir att fiirhindra smittspridningav Covid-19
Vi ldggeransvarpi varochen att h6llaavstindochatt absolutintedeltagamedforkylningssymptom.

Medlemsavgifter:
Ungdomar
upptill 1961l5Okr/termin
Vuxna300kr/termin
pa 200kr/termi
Vattengym
n
Bankgironummer: 4L2-7924
Inbetalda
medlemsavgifter
hosten-2096ratt anvdndaiven viren -21.

Harnifrdgorringordf.ElinAura,073
0601603

vAlronnNA!

