












Aktuellt från Garpenbergs hembygdsförening sommar 2021 
 
Aktiviteter 
Föreningen inleder sommarsäsongen med nationaldagsfirande på Gammelgården den 6 juni 
kl. 13-15. Om lättnaderna i restriktionerna fortsätter kommer dessutom Gammelgården och 
dess servering troligen kunna hållas öppen söndagar i juli kl. 13-16. Besök gärna föreningens 
Facebook-sida eller hemsida för mer och aktuell information. 
 

Gammelgården, milplatsen  
och Gruvkapellet 
Besök gärna vår hembygdsgård och 
milplats på egen hand. Perfekta platser 
för en picknick eller fikastund! Vill du 
dessutom boka en visning och titta in i 
våra byggnader kan du kontakta oss. 
Samma sak om du vill besöka Gruv-
kapellet och se dess museum. 
 

Vandringsleder 
Våra vandringsleder (Bensåsleden och Konnsjöleden) har utvecklats under våren. Ta gärna 
en tur på hela eller delar av dem under sommaren! Bland annat har vi markerat upp en fin 
promenadstig på ca 400 m från Rönningen till Brännvinsmuren. Vid muren har vi även rustat 
skylten och placerat ut ett bänkbord. Även Kalkbrottet har försetts med ett bänkbord. De här 
delarna är sponsrade av markägaren Boliden, som planerar att lyfta dessa fina kultur- och 
naturmiljöer ännu mer framöver. 

Det har också skett en del förbättringar på andra delar av lederna. Bland annat har Erkers-
fars ort försetts med ytterligare en grillplats och Bensåsen har fått en större parkering samt 
ett bänkbord. 

Mer information om lederna finns bland annat på vår hemsida, i Naturkartan (app/hemsida) 
och vid startplatsen intill Gammelgården, Bensåsen eller Konnsjön. 

Anja Hedqvist, sekreterare i föreningen 

 

Kontaktuppgifter 
Ordförande: Anita Hedqvist, 0225-20225 eller anita.hedqvist@hotmail.se. 
Facebook: Garpenbergs hembygdsförening 
Hemsida: hembygd.se/garpenbergs-hembygdsf-rening 



Garpenbergs hembygdsförening   Bensåsleden 

BRÄNNVINSMUREN 
Brännvinsmuren är en imponerande 
stenmur, ca 150 meter lång, 3 meter 
bred och 1,5 meter hög. På sidan av 
muren finns två uppfarter som troligen 
använts för att med häst och vagn lasta 
av sten.  

Muren antas vara byggd av torpare 
och småbönder som med handkraft 
betalade av sina brännvinsskulder till 
gästgiveriet i byn. Därav namnet 
Brännvinsmuren. Förutom att röja 
åkermark kan muren även ha fungerat 

som rågång och gräns mellan olika 
jordegendomar. På skifteskartor från 
1819-1821 utgör nämligen området 
där muren placerats en gräns mellan 
olika ägor. 

1905-1907 förlängdes den befintliga 
järnvägen mellan Fors och Brattfors 
ända fram till Gruvgårdens station vid 
Garpenbergs gruva. Då är det möjligt 
att även rallare betalade av sina bränn-
vinsskulder med arbete på muren.  

 

Byns gästgiveri 
På 1819 års skifteskarta ligger Finn-
hyttans gästgiveri i en av brukets 
gårdar nedanför kyrkbacken.  
 

”Krogen” i Finnhyttan 1929. Numera riven. 
Fotograf Karl-Erik Forsslund. 

 

Någon gång mellan 1819 och 1852 
flyttas gästgiveriet enligt äldre kart-
material till Backgården.  

En av gästgivarna i Backgården var 
Carl Eric Berglund, son till gruv-
inspector Eric Berglund och gift med 
Emma Melin från Hedemora. Någon 

gång runt giftermålet 1879 tar de över 
gästgiveriet i Backgården.  

 

Gästgiveriet i Backgården (den vita 
byggnaden). Fotograf Filip Johansson. 

 

Berglund ska under sin tid som gäst-
givare i Garpenberg ha varit den enda 
med tillstånd att sälja brännvin. 
Krogverksamheten lades ned 1908. 
Gården finns dock kvar och är idag 
privatbostad. 
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Gästgivarparet Carl Eric och 
Emma Berglund 1895. Fotograf 
Laura Jensen. 

Brännvinets historia 
Brännvin började tillverkas i Sverige 
någon gång i början av 1400-talet och 
användes då vid kruttillverkning. I 
slutet av 1400-talet började det även 
användas som dryck. Sedan dess har 
bränning och försäljning reglerats på 
många olika sätt, från att vara tillåten 
för husbehov till statligt monopol, med 
olika grader av beskattning.  

1798 blir husbehovsbränning tillåten 
efter en tids förbud och konsumtionen 
ökar mycket kraftigt. Som en reaktion 
mot detta blir nykterhetsrörelsen vid 
mitten av 1800-talet Sveriges första 
folkrörelse. 1883 bildades Garpen-
bergs första Godtemplarloge, logen 
585 Garpenberg, av ett tiotal smeder i 
Brattfors. Därefter tillkom flera olika 
loger runt om i bygden.  

Några viktiga årtal i brännvinets historia 

1855: kom en ny lag som försvårade husbehovsbränning och tredubblade skatten.  
1860: förbjöds husbehovsbränningen och krogarnas öppettider reglerades. 
1905: beslutades att endast bolag fick sälja brännvin, delvis under statlig kontroll. 
1919: infördes motboken i hela landet och inköpen begränsades.  
1922: genomfördes Sveriges första folkomröstning, om alkoholförbud. Nej-sidan 
vann med knappa 51 procent av rösterna. 
1955: avvecklades motbokssystemet och alla spritbolag ersattes av ett enda; 
Systembolaget.  

 
 

 

 

Text: Anja Hedqvist 



Dalkarlsgården i Ljusfallet  Del 2 

Sedan Olof Jonsson Dalkarls släkt försvunnit från Ljusfallet blev det Lisa Andersdotter från 
granngården AndersOls och hennes make Erik Ersson från Plogsbo som tog över Dalkarlsgården. Fem 
av deras tio barn dog tidigt, de flesta inom ett år efter födseln men de övriga fem blev vuxna och 
överlevde sina föräldrar. Den yngste sonen Anders stannade på gården medan de andra fyra flyttade 
ut och gick olika öden tillmötes. Dottern Chersti (Stina) Ersdotter flyttade till Fänsjö och gifte sig d. 
24/6 1776 med Erik Ersson, f. 1755. De fick 4 döttrar. I husförhörslängden 1811-20 betecknade 
prästen Stina som ”elak” men när hon dog d. 3/3 1830 fick hon omdömet ”beskedlig”. Sonen Erik 
Ersson gifte sig tre gånger och blev änkling lika många. Han fick åtta egna barn och två styvbarn. Erik 
dog av ålderdomskrämpor i Basttjärn den 20/11 1837 efter att ha levat beskedligt. Sonen Johan 
Ersson gifte sig 1778 med Anna Hansdotter i Fransbo. När han dog d. 17/11 1846 i Bensåsen 
antecknades att han varit skomakare, numera fattighjon, hade fått 11 barn varav endast en dotter 
levde, varit änkling i 18 år och levat oklandrat. Dottern Lisa Ersdotter födde d. 17/5 1783 sonen Erik 
och i födelseboken noterades: ”Barnafadern angavs vara masmästaren Erik Olsson i Fornby av By 
socken”. Den 3/10 1783 gifte föräldrarna sig och då uppgavs båda ha fått ”plikta för otidigt sängalag”. 
1784 flyttade familjen till Bosjö och där tog Erik tillnamnet Fornberg. I Bosjö föddes de tre barnen 
Anders 1785, Greta 1788 och Stina 1790. 1790 uppges familjen ha flyttat till Finland och 1791 till 
Västerbotten. 

Den som tog över Dalkarlsgården var alltså den yngste sonen Anders Ersson. Fadern dog 1798 och 
modern 1814. Anders gifte sig 1790 med Anna Jansdotter från Wikbyn och fick med henne fyra barn: 
Stina 1791, Erik 1794, Greta 1797 och Jan (Johannes) den 14/9 1802. Erik dog av håll och styng 1812, 
Stina gifte sig 1816 med Per Hansson i Vikhyttan och Greta gifte sig 1819 med Mattias Boman i Gävle. 
Kvar på gården blev den ende överlevande sonen Jan Andersson. 

Den 8/2 1818 dog Anna Jansdotter av ”hysteriska krämpor” efter att ha levat ”beskedligt”. Redan i 
december samma år gifte Anders om sig med Stina Ersdotter f. 7/3 1782 i Tyskgården (enl. 
husförhörslängden, Rotfallet enl. födelseboken). Till gården hade Stina med sig sin oäkta dotter, 
tolvåriga Stina Andersdotter, f. 6/1 1806. Vid 20 års ålder flyttade dottern till Gävle och blev kvar där 
i fyra år. I husförhörslängden står det ”äktenskapsledig” i marginalen efter hennes namn, när hon 
återkommit till gården. Efter Jans namn står det ”sjuklig”. Den 26/12 1831 gifte sig Jan Andersson och 
Stina Andersdotter. Makens son gifte sig alltså med hustruns dotter. Ett halvår senare, d. 27/6 1832, 
dog Anders Ersson av ”frossa jämte stark brännsjuka” efter att ha levat ärligt. I husförhörslängden 
beskrivs han före sin död som ”orklös”. Hans änka Stina Ersdotter levde med dotterns familj i 
ytterligare 25 år. Hon dog den 3/10 1857 av slag och hade levat oklandrat.  

Jan och Stina fick den 18/7 1832 dottern Anna Stina och d. 23/3 1847 föddes sonen Anders Johan 
Jansson. Anna Stina gifte sig 1850 med drängen Johan Bergström f. 17/2 1827 i Bensåsen. De flyttade 
1852 till Dormsjö där Johan var klensmed. 

Anders Johan Jansson fick som femtonåring ge sig ut och tjäna sitt levebröd. 1862 flyttade han till 
byn Ljusfallet i By socken (Jonases) och där fick han med ett stort antal andra ungdomar arbeta som 
”tjänstegosse”. Han blev sedan dräng hos arrendatorn Jan Jansson på gården Smens i By innan han 
1867 återvände hem till Dalkarlns. Husbonden och hans familj flyttade också tillbaka till Ljusfallet, till 
Lasses där de blev hemmansägare. Anders Johan Janssons föräldrar överlät 1868 gården till honom 
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mot att han betalade deras skuld och lovade att försörja dem för deras återstående liv. Under 
köpekontraktet förklarar sig Anna Kristina Jansdotter (Anders Johans syster) och Johan Bergström 
(hennes make) nöjda med detta köp. Troligen var det till dem Anders Johan skulle betala föräldrarnas 
skuld. I kyrkboken finns antecknat att Stina Andersdotter hade ”fått varning i kyrkorådet för hårt och 
oskickligt bemötande mot mannen 1868” och för Anders Johan ”dito mot fadern”. Om det hade 
något med överlåtelsen att göra framgår inte. Jan dog redan samma år, 1868, av fallandesjuka och 
sju år senare dog Stina, så Anders Johan behövde inte försörja dem så länge. 

Anders Johan var bara 21 år när han övertog gården. Det var han som ägde den vid laga skiftet 1872 
och då benämns han Dalkarls Jan Jansson. I protokollet beskrivs byggnaderna på gården i 15 punkter 
som börjar på följande sätt: Boningshus med två bakugnar, byggt av timmer med tak av näver i 
hjälplig beskaffenhet. Huset är 49 fot långt, 18 fot brett och 15 fot högt. Det har en våning, tre rum, 
en förstuga, ett kontor, ingen vind, sju fönster och fyra dörrar. Sedan beskrivs bodbyggnad, vedlider 
och sliplider, trösklada, stall och liderbyggnad, fähus, redskapslider, källare, klensmedja, avträdeshus 
och svinstia. Omdömen om beskaffenhet går från försvarlig till förfallen, ingen byggnad får 
beteckningen god. Därefter noteras att vatten hämtas ur en i täkten belägen källa. Gården har en 
plantering bestående av 9 fruktträd, 25 bärbuskar, 8 parkträd och 6 dito telningar samt en humlegård 
av god beskaffenhet. 

 

Så här såg det ut cirka 40 år senare. Denna bild är publicerad i Oliver Haglunds bok Garpenbergs 
socken i Dalarne som kom ut 1914. Bildtexten lyder: Mycket gammal bondgård från Ljusfallet (s. 27) 

Vid 30 års ålder, den 5/1 1877, gifte sig Anders Johan Jansson med Johanna Kristina Ersdotter. Hon 
kom till gården från sitt barndomshem Daniels i Jelken, där hon var född den 4/9 1848. Paret fick inga 
barn. Anders Johan dog av slag 1908 och två år senare sålde änkan gården till Andersmans Johan 
Johansson. Hon flyttade tillbaka till Daniels i Jelken och där avled hon av slag den 25 juni 1921. Hon 
kunde nog inte ana att huset där hon bott i över 30 år några år senare skulle bli Garpenbergs 
Gammelgård. 

Sammanställt av Ulla Leksell 



GARPENBERGS GYMNASTIKKLUBB 
 
Våra träningar har haft fortsatt paus under våren. Vi räknar med att kunna återuppta 
träningsprogrammet till hösten. Vi återkommer med information så fort vi vet mer.  
 
Den 16 maj genomförde vi en vandring från Konnsjön till Morfars ort. Från det hållet är det ca 1 km 
vandring på stig innan man är framme. De som vågade undersökte orten med pannlampor på och 
sedan åt vi medhavd matsäck. Det blev med andra ord en trevlig tur trots att vädret hade kunnat vara 
både varmare och torrare.  
 
Spontana aktiviteter kan komma att 
anordnas, vill därför påminna om att följa 
oss på facebook.  
 
 
Har ni frågor ring ordf. 
Elin Aura, 073 0601603 
 

GLAD SOMMAR! 
 
 
 
Leta checkpoints i Garpenberg 8 maj – 30 september 
För nya äventyr eller vardagsmotion, tävla mot varandra eller ta med familjen 
på en utflykt. Hittaut passar alla. Välj mellan att använda papperskartan som 
kom med reklamen i början av maj eller ladda ner appen. 
 

 
 
Hälsningar 
IFK Hedemora orienteringsklubb 
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Lite om anmödrarna Elin och Malin… 
   Det visar sig att jag har ett litet problem. Min nyfikenhet leder mig in på så många sidospår… Men 
det kanske måste vara så just nu. I mitt sökande efter kopplingar och helheter vävs historier samman, 
och då växer den enskilda berättelsen inte fram så snabbt som jag skulle vilja. Det finns så mycket att 
skriva om, och så sitter jag här, med ytterligare en halvskriven historia att lägga till samlingen. 
   Den här gången var jag säker på vad jag skulle få klart! Jag skulle skriva om anmödrarna till så många 
av oss, systrarna Elin och Malin Pålsdotter från Finland som kom till våra trakter som barn. Malin gifte 
sig sedan med Carl Jönsson i Bensåsen, och Elin med en eventuell bror till Carl, Mats Jönsson i 
Lönnmora. Malin och Carl kanske en del känner till, framför allt från Ingegerd Troedssons bok Bensåsen 
- byn som försvann. Där kan vi bland annat läsa om hur 10 riksdaler betalades till kyrkan efter Malin, 
men endast hälften, 5 riksdaler, när Carl dog. Hur mycket man skulle betala hade och göra med hur 
mycket pengar man hade. Och 10 riksdaler var en stor summa. Så då kan man ju undra över vem Malins 
far Pål var? Hur hade de så mycket pengar? De kanske kom från en fin Savolax släkt? Möjligheterna är 
nästan oändliga. Samtidigt kan man undra över hur hennes syster Elin inte fick det lika bra ställt. Kanske 
var det för att hon blev kär i ”löse” Mats Jönsson, där de efterhand slog sig ner i det som kom att kallas 
Lönnmora. Här finns det en fascinerande berättelse som min släkting Inger Janssons far, Erik Jansson 
skrev ner. Den börjar på tidigt 1600-tal med flykten från Djuphällarna över sjön Rossen och slutar i 
modern tid. Berättelsen hade förts vidare, enligt muntlig tradition, i över 350 år. När man jämför datum 
med kyrkoböckerna, så stämmer det nästan till punkt och pricka. Men här hamnar vi utanför 
Garpenbergs gränser i By socken.  
   Udd Vilhem Johansson från Hummelbo gav 1934 ut boken Från Södra Dalarnes Finnbygd, sägner, 
historier och minnen, del 1. Han hade hoppats skriva en del 2, men han hann aldrig med det. Just denna 
finnbygd ligger främst i tre socknar; Garpenberg, Husby och By. Nu råkar det sig som så att jag har 
hittat släktingar som har skrivit och/eller forskat i dessa tre socknar. Och i mitt sökande efter helheter, 
så är det ju omöjligt att inte hitta kopplingar mellan dessa historier och fakta. När jag forskar om vår 
finnbygd så blev den helt plötsligt så mycket större, och då inte endast med antal personer! Nils-Göran 
Andersson i Färjkarlsbo som har forskat i över 40 år, har bland annat skrivit av gamla domböcker. Här 
finns information, inte bara om Elin som blev förvisad från Garpenbergs socken och fick slita ris efter 
det att hon botat en kyrkans man, utan också om ”trollkarlen” Anders Thomsson från Högtjärn som 
varit till Långshyttan. Där är Mats Mattsson anklagad för att ha anlitat honom och för att också haft 
samer i sitt hem! Anders är även kopplad till Mickel Johanssons påstådda självmord i Sövringsbo… 
Mickel hittades hängandes från en liten gren med böjda knän den 25 november 1690. Nu kanske ni 
kan förstå varför jag har svårt att fokusera mig. Förra året sa John Svenske att jag var i samlarfasen, en 
fas som för mig inte riktigt vill ta slut. Min förhoppning är att det kanske blir en liten bok, eller två… 
och under tiden har jag ju turen att kunna skriva här. 
   På tal om berättelser så är jag nästan klar med ett sidospår. Men det vill jag inte kalla Anna Maria 
Andersson 1880–1914 från Lönnmora för. Hennes far kallade henne för tärvdöing enligt släkting Inger. 
Han tyckte att hon var totalt oduglig eftersom hon hellre ville läsa och skriva än bli bondmora. Nu 
hamnar vi ju igen utanför Garpenberg, men hon har Garpenbergskopplingar. Först genom Elins syster 
Malin, och sedan 1787 när hennes farmors morfars bror, vaccinationsföreståndaren Eric Israelsson, 
gifte sig med Anna Jansdotter i Backåkers, Hummelbo.  
   Här följer min tolkning av hur anmoder Elin kan ha upplevt dagen hon fick slita ris… 

När Elin blev slagen gul och blå av svenska staten och Mose bok 

   Elin var ledsen. Allt hon ville var att hjälpa andra. Begrep de inte att hon färdades så långväga för att 
bota, inte för pengarnas skull, utan för att hon ville gott? Och han, den där prästen, han blev ju frisk. 
Hon hade vandrat genom skog och träsk för att komma dit. Det var ingen som såg hennes uppoffring, 
hennes värnande om andra. Visst tog hon betalt, men det gjorde ju männen också, de lärde som hade 
en officiell medicinsk utbildning. Men hon, som med örter och omslag hjälpte andra att bli friska, det 
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nära döden. Det var ju Gud som hade räddat henne, Gud och det goda. Nu, 15 oktober 1669, var hon 
på väg till tingshuset där hon vid 65 års ålder skulle få ris på sin rygg. De goda männen skulle slå henne, 
och andra fick komma och titta på. De ledde henne på den smutsiga, leriga vägen och band hennes 
händer högt högt på en påle, den så kallade skampålen. Hon minns att hon knappt kunde nudda 
marken. Lagens man gick in i tingshuset och hämtade ”riset”. Hon stod där, i det kalla stilla höstregnet, 
och väntade på sitt straff. Efter år av hårt arbete, gjorde det redan ont, att vara bunden. Mannen vars 
öde det var att utföra straffet var redo. 
   Hon minns så väl, nu när hon ligger här i Lönnmora och väntar på döden nästan 30 år senare. Hon 
minns så väl hur hon stod där och kunde höra riset vina genom luften. Hur Mose lag tillämpades i riket 
Sverige, för att kungar och herrar skulle behålla makten genom hot, skam och straff. Svea hovrätt 
grundades 1614, och deras makt var nu väl befäst. Men det här kände hon ju inte till när hon nästan 
hängde där på pålen. Hennes straff handlade om prästens ära och heder, att visa att det var hon som 
gjort fel och inte han som skickat efter henne. Då kunde han fortsätta att sitta högt på maktens tron. 
Hon tänkte på hur männen som anklagas för denna så kallade trolldom får ett än värre straff. De får 
löpa gatlopp. Hon kände en man som dött på så sätt. Han dog av alla påkslag som männen som stod 
på båda sidorna gav honom. 
   Sekunderna innan riset ven genom luften samlade hon sig och höjde sitt huvud i stolthet. Hon hade 
inte gjort något fel. Hon hade gjort det som det goda ledde henne till att göra. Nu var hon redo att ta 
sitt oberättigade straff. Hennes rygg var bar, och han började slå henne. Yksi, kaksi, kolme, nelje – hon 
räknade högt på finska för att reta honom. Vid det tjugonde slaget blev det endast en viskning – 
kaksikymmentä. Vid 25 slutade han, då hade hon svimmat. Han överlämnade riset till lagens man. Han 
hade gjort sitt… De kastade en hink vatten över henne och hon vaknade till. Sedan skar de av repet 
som höll henne uppe och hon föll till marken. Maktens män gick därifrån och lämnade henne liggandes, 
blodig och mörbultad. Det var många tankar som gick genom hennes huvud där hon låg på marken, 
blöt och kall. 
   Hennes döttrar och måg var där med hästen de lånat från hennes svåger Carl. I Lönnmora hade de 
ingen häst ännu, men hennes syster Malin hade hjälpt till att ordna allt kring skamdagen. De torkade 
försiktigt av blodet och lade på omslag. Sedan hjälpte de henne att byta till torra och varma kläder, 
och la henne på mage över hästen. Så började färden hem, hem till Lönnmora. Bensåsen, där Malin 
bodde, hade ju flyttats fram och tillbaka mellan By och Garpenberg, men några år senare, 1677, var 
det Garpenberg som ”segrade” och efter det kunde hon inte längre vistas på den sidan gränsen. Men 
just nu var ju inte det viktigt. Nu när hon låg där i smärta över hästryggen ville hon bara hem. Mats var 
hemma. Det fanns ju jobb att göra, och han ville inte lämna gården utan tillsyn.  
   Han är arg, arg på orättvisan som hans fru fått ta emot. Han kände henne så väl där hennes hjärta 
styrde till att hjälpa andra. Ibland tyckte han att det blev lite väl mycket och tog lite väl mycket tid. Men 
när man älskar någon så får man väl stå ut med det som deras personlighet kan föra med sig. Han 
förstod det där med att vilja känna sig fri, han hade ju också det inom sig. Nu gick han där hemma och 
väntade. Han visste inte i vilket skick hon skulle vara när de kom hem. Han hör dem komma, och ser 
långt där borta sin hustru ligga över hästen. Hon försöker resa sig men han ser att det är svårt. När de 
kommer fram lyfter han av henne och bär in henne till sängen som han förberett. Han lägger henne på 
sidan och ger henne lite vatten. Hon är inte hungrig, hon vill bara sova. Hon somnar tryggt. De som 
älskar henne får skammen från att var bunden vid pålen att försvinna bort. Hon somnar och lämnar 
det bakom sig. Men hon glömmer det aldrig. Och kyrkoplikten… hon måste till kyrkan livet ut för att 
undvika ytterligare straff.  
   En solig aprilmorgon 1694 somnar Elin in. Fåglarna kvittrar och hennes barnbarn börjar vakna. Hon 
ler nöjt och går till Mats som väntar på henne där i ljuset... 
 
Backåkers Maria Lee 
 
Till minne av: Elin f 1604 i Finland d 1694 i Lönnmora och Malin f 1605 i Åbo d 1675 i Bensåsen 
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Gustav Eriksson Vasa 500 år och allmogetåget 2021 med ceremonier 
Föreningen Dalkarlsvägen genomförde vecka 22, en vandring från Mora till Brunnbäck i allmogens 
fotspår, med anledning av att det i år är 500 år sedan dalfolket följde adelsmannen Gustav Erikssons 
uppmaning att störta Kalmarunionen och det danska kungaväldet. 

Veckan bjöd på strålande sol och värme. Det var först då vandrarna lämnade Karlfeldtsgården i Karlbo, 
som ett stilla duggregn föll över oss. 

Många ideella krafter har möjliggjort denna fina manifestation för att hedra våra förfäder. 

I Mora samlades vi vid Vasaloppets hus och kullen med Anders Zorns staty över Gustav Eriksson. Det 
var civila och militära fanor från norra Dalarna som vajade i den lätta brisen. Vandringsledaren Torsten 
Johansson tog till orda och inledde vandringsveckan med väl valda ord. Signal blåstes på näverlur av 
en mycket skicklig musikant. Tonerna var glasklara och ljöd över Mora. Så startade vandringen och 
vandrarna gick ner mot Siljan och följde Siljans strand, så gått det går med dagsmålet Garsås på 24 km 
avstånd. Halvvägs så ledde snitslarna oss ner till Siljans strand, där vandrarna bjöds på 
musikunderhållning och förtäring. I Garsås så övernattade vi i och utanför vandrarhemmet. 

Vandring fortsatte efter en god natts sömn mot Rättvik. Vandrarna kämpade på i värmen. Vid 
Skräddargården i Stumsnäs bjöds det på digra bord med förplägnad och efter några timmar, så nådde 
vi Vikarbyn och byns nya kyrkbåt, som har ett eget avlångt hus vid stranden. Där bjöds vi på lingonsaft, 
Gustafskorv och Leksandsbröd. Jag valde att stoppa ner fötterna i Siljans svala vatten och det gjorde 
underverk med mina fötter. Vandringen fortsatte sedan i strandlinjen in mot Rättviks kyrka. Vi 
balanserade på spångar och klättrade uppför branta stigar mellan järnvägen och stranden. Snart såg vi 
Jerk Werkmästers hus och sen korsade vi järnvägen till Rättviks gammelgård, där tisdagens etappmål 
uppnåddes efter 26 km vandring. Vandrarna samlades på kvällen vid Kyrkudden i Rättvik, där vi 
lyssnade till skön musik och Rättviks kommunalråd Jonny Jones, som berättade om händelserna för 
500 år sedan. 

Vandringens tredje etapp startade vid Rättviks kyrka och vi följde åter Siljans strand. Vi passerade 
Vasamonumentet vid Kyrkudden och sneddade genom campingen och gick sedan Storgatan genom 
centrum och sen började uppförsbackarna upp till Söderås. Med stigningen följde en makalös utsikt 
över Siljan. Vid Mårtanberg så ställde byn upp med kaffeservering. Vandringen fortsatte till Axmor, där 
vi åt kolbullar med lingonsylt och messmörssås. Efter många stigningar och utförslöpor, på vinglande 
stigar så nådde vi efter 33 km vandring Bjursås kyrka. Övernattning skedde strax utanför Bjursås i och 
utanför en idrottsförenings stuga. 

Fjärde etappen gick från Bjursås över Bergsgården till Falun. Även denna etapp bjöd på skogsstigar 
med uppförsbackar och utförslöpor. På Stora torget passerade vi en väldig fanborg, vaktad av två 
hemvärnsveteraner. På gamla regementsområdet, vid muséet så var det åter dags att tugga på 
Leksandsbröd och Gustafskorv. Vi fortsatte över Hälsinggården och Hosjö till Gamla Staberg som var 
dagens slutmål efter 35 km vandring. 

Femte etappen gick från Gamla Staberg över Nyberget och Långshyttan till Fline bygdegård i Vikarbyn 
i Hedemora kommun. Vandringen följde inledningsvis den s.k. Knivstigen. Vid Nyberget var det lunch 
och en fanborg. Förre chefen för Dalregementsgruppen, överstelöjtnant Mikael Lundin kom till 
Nyberget och berättade kort om bygdens historia för vandrarna. Vandrarna kämpade vidare genom 
Långshyttan till Vikarbyn och efter 35 km vandring till övernattningen vid och i Fline bygdegård. 

Sjätte etappen från Fline avvek från Dalkarlsvägens ordinarie väg. Vandrarna gick över Kloster till 
Olshyttan och Wibberbo. I Wibberbo så hade familjen Nilses, Lena Borgs med flera anordnat ett 



välkomnade med mat, kaffe och musikunderhållning. Jag 
noterade att Buss-Bosse spelade dragspel. En fanborg var 
uppställd vid Nilsesgården. Erik Nilses i stilig sockendräkt och 
med finaste Peder Svenssonmedalj på bröstet. En värdig 
ceremoni kom på plats, trots pandemin. Tack alla som gjorde 
detta möjligt. Vandrarna fortsatte förbi Trollbo, där Lena 
Borgs hade satt upp information om Hedemora gevärsfaktori 
vid platsen där faktoriet fanns åren 1703–1723. Lunch i Jönvik 
och sedan så gick vandrarna över Stusshyttan till Grytnäs 
gammelgård där övernattningen skedde. 

 

Erik Nilses med Peder Svenssonmedaljen. 

 

 

Sjunde etappen, nationaldagen 2021. Vandrarna fick en liten sovmorgon. Första start var satt till 
klockan 08.00. Vandrarna var ivriga att komma iväg, så de flesta kom iväg tidigt. En hel del 
dagsvandrare gick denna sträcka. Marschvägen var Nybyn-Jularbo-Veddarsbo-Lund/Folkärna-Utsund-
Utsundsboda-Digeränget-Mats Jons över Sonnbo hed till Brunnbäcks färja och Brunnbäcks-
monumentet. Slutmålet för årets vandring var Karlfeldtsgården, där Avesta kommun bjöd på lättare 
förtäring. Vid Brunnbäcksmonumentet samlades alla militära fanor, inklusive Dalregementets fana 
som dagen till ära vaktades av tre officerare från Dalregementsgruppen i Falun. Avesta kommun hade 
planerat en pandemisäker ceremoni som inkluderade en digital sändning med panelsamtal, 
musikinslag och en historisk tillbakablick. Hedersgäster var försvarsminister Peter Hultqvist, 
landshövding Ylva Thörn, arméchef generalmajor Karl Engelbrektsson, chefen för mellersta 
militärregionen överste Thomas Karlsson och chefen för Dalregementsgruppen överstelöjtnant Daniel 
Banck. Vandringsledare Torsten Johansson intervjuades tillsammans med landshövdingen i 
direktsändningen. Kommunen släppte in upp till 100 personer på området. Flera ättlingar till 
härföraren Peder Svensson var på plats. Kransnedläggning följde vid monumentet. Kransen bars fram 
av två tongivande hemvärnsveteraner Major Olle Jonsson och kapten Lasse Vainionpää. Statsrådet 
Peter Hultqvist rättade sedan till kransbanden och bugade framför monumentet och den vackra 
kransen. Trumpetsignaler och fanor ramade in ceremonin vid monumentet. Sändningen kan ses i 
efterhand via länk på Avesta kommuns hemsida. 

 

Ordförande föreningen Dalkarlsvägen, Jan-
Olof Montelius, Hemvärnsveteran Sören 
Forsling och Försvarsminister Peter 
Hultqvist. 
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Ordförande föreningen Dalkarlsvägen, Jan-
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Överstelöjtnant Daniel Banck, chef Dalregementsgruppen, Överste Thomas Karlsson, chef Mellersta 
militärregionen, Generalmajor Karl Engelbrektsson, arméchef och Överste Ronny Modigs (ev. 

blivande chef nya Dalregementet) 

 
En värdig hyllning till våra förfäders insatser för att grunda nationalstaten 

Sverige, som nu fyller 500 år. 

 

Börje Forslund 



HJÄLP GÄRNA TILL OCH HÅLL 
RENT I NÄROMRÅDET 

 
TACK FÖR DIN INSATS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta gärna med en påse för skräpplockning nästa gång du ska ut på promenad 
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Ta gärna med en påse för skräpplockning nästa gång du ska ut på promenad 

Cafekvällar i Vibberbo Bystuga kl 19-21 
30/6 Tängerpojkarna m Karin 
7/7 Allsång med Lena, Per, Örjan o Bosse 
14/7 Peter L m fl blandat m blues, pop, swing 
21/7 Irländskt med Elisabeth Lindell och Jan 
28/7 Ferieorkestern  Amazing Grass  
 
Entré 150 kr inklusive fika, Utomhus 
 

Välkomna! Vikbygdens Intresseförening 
Frågor? Kontakta Lena Borgs 070-625 89 85 eller Anita Östman 0730-471 886 

Vill du välja tapet?

Funderar du på att sälja din villa?
Vi har några lägenheter som ska renoveras 
i Garpenberg. Går du i tankar om att sälja 
eller byta bostad? Hör av dig till våra 
uthyrare. 
Du bestämmer tapeter och vi ser till att 
lägenheten blir inflyttningsklar. 

Ring för mer information

Gun-Britt Janbjer, 0225 - 343 32
Anki Åberg, 0225 - 343 33
www.hedemorabostader.se

 
 

  
  
  

  
  

ÄÄvveenn  ii  ssoommmmaarr  ffyyllllss  GGaarrppvviillllaann    
mmeedd  kkoonnsstt,,  hhaannttvveerrkk  oocchh  ffiikkaa..  

PPrreelliimmiinnäärrtt  ööppppeett    
llöörrddaaggaarr  33  jjuullii--77  aauugguussttii  kkll..  1111--1155  

  
RReeddaann  bbookkaaddee  uuttssttäällllaarree::  HHeelleenn  DDrruummmmoonndd  ((GGaarrppeennbbeerrgg)),,  

LLiinnddaa  WWiilllliiaammss  ((WWiibbbbeerrbboo//PPaarriiss)),,  AAnnnniiccaa  AAnnddeerrssssoonn  &&  
MMiicchhaall  YYaakkoorr  ((NNääss//AAvveessttaa))..    

FFöörr  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ssee  GGaarrppvviillllaannss  FFaacceebbooookk--ssiiddaa..  

  

VVäällkkoommnnaa!!  



 
Information om föräldragruppen 

på Garpenbergs skola 
 

Föräldragruppen består av föräldrar som har elever på Garpenbergs skola-, och 
barn på förskolan och vi arbetar med att försöka få flera elever till skolan. 

 

Vi är ambassadörer för skolan och annonserar bland annat i Garpenbergs bladet 
och gör utskick till barn i Garpenbergs området. 

 

Vi är behjälpliga med olika saker som rör skolan. 

 

Mvh 

Föräldragruppen i Garpenberg 

 

Kontaktinformation: annika.kristine.ruth@gmail.com 
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och gör utskick till barn i Garpenbergs området. 

 

Vi är behjälpliga med olika saker som rör skolan. 

 

Mvh 

Föräldragruppen i Garpenberg 

 

Kontaktinformation: annika.kristine.ruth@gmail.com 

 

 

 

Inge Steel i midsommar  
 

Om vädret tillåter och det inte är någon som helst risk att man ska få 
regndroppar på sig, så tänkte vi repa utomhus även i år på midsommarafton. Vi 

har ju inte fått spela något på ett helt år så vi är lite ringrostiga och behöver 
därför öva. Vi tänkte hålla till på gräsplätten vid Backgårdsvägen och starta runt 
tvåtiden. Och så hoppas vi ju förstås att vi inte stör allt för många som bor där 

runtomkring. 
 

Med vänlig hälsning 
Inge Steel 

 

 
 

 
Midsommarnatt. 

 

Midsommarsolen nu gjort sin rund 
kring blåa valvet, och än en stund 
hon dröjer vid himlaranden. 
Än några gyllene stråler hon ger, 
se’n blodröd hon sjunker i fjärran ner, 
och natt är i nordanlanden. 
 
Men ifrån hagen vid insjöns strand 
hör jag gökens kuku; det låter ibland 
likt klockljud, stilla och lena. 
Och trasten han sjunger i furutopp 
sin enkla visa om kärlek och hopp. 
- Mig fröjda de toner, rena. 
 
Och unga, älskande människopar, 
de lyssna och finna i hjärtat svar 
på sången, som ljuder i skogen. 
I ljusa drömmar om lyckotid 
de vandra och viska i nattens frid, 
viska om kärlek, så trogen 
 

I skymningen borta vid skogssjöns strand 
gå älvorna dansande, hand i hand, 
i slöjor av månsken och dimma, 
och tysta de sväva på böljan blå. 
Vid stranden de åldriga furor stå 
och drömma, vid midnattens timma. 
 
Då uppstiger i norr vid himlens rand 
midsommarsolen, och bärgen i brand 
de gyllene strålarna tända. 
Och allt underbart, som i dunklet satt, 
försvinner, - då är vår midsommarnatt, 
som ej var någon natt, till ända. 
 
Udd Vilhelm Johansson, Hummelbo 
 
Från skog och sjö, Dikter av Garpe 
 
Stockholm 1914 
Bokförlaget Nutiden 
A.B. Siösteens boktryckeri 

 



Amerikabreven hem 

Våren 1910 lämnar Hjalmar Johansson Simasgården i Kaspersbo och beger sig till Anaconda, 
Montana. Han kommer tillbaka till Garpenberg minst två 
gånger. 1913 då han reser tillsammans med Karl ”Kalle” 
Nordström och i juni 1917 återigen med Kalle Nordström men 
också med Frans Emil Trogen. Frans och Karl lämnade 
Garpenberg redan september 1908. Det var året efter Frans 
förlorat sin fru Selma Karolina Stork i barnsäng samt sonen 

Sven Emil en månad senare. Frans lämnade Garpenberg som gruvarbetare, och jobbade sedan 
i koppargruvan i Anaconda. Han verkar aldrig ha gift om sig och dör den 8 mars 1949. Frans är 
begravd i Missoula City, Montana. 

Monica Ohrmér Gustavsson har skrivit av ett par av Hjalmars amerikabrev. Hon berättar att 
han gifte sig med en norska. De fick aldrig några barn. Vi vet inte när han går bort, eller var 
han är begraven. Hjalmar var bror till Monicas mormor Helga. 

 

Atlanten den 27 mars 1910 

Kära i hemmet, 

När ni fått dessa rader har ni väl redan sett i 
tidningen att vi välbehållna landat. Om allt går bra 
kommer vi fram i natt. Det har varit en jäkla resa. 
Storm och tjocka hela tiden som vi varit på Nordsjön, 
inte för att jag varit så värst sjuk. Bara ett par 
kräkningar. Men ändå en sådan rullning att man 
tänker sig ligga eller bo på en karusell, då förstår ni 
lite hur det är. 
   Kalle och jag har klarat oss bra i förhållande till 

de andra, en del smakade inte en bit mat mellan Göteborg och England. Maja var 
inte uppe på hela vägen hon har varit svårt utsatt. 
   I dag har dom vaccinerat oss. Jag slapp ty koppan syntes bra på mej. Ni får 
ursäkta slarvet men det rullar mycket nu.  Vi är 1800 tredjeklass passagerare 
utom 1a och 2a klass. Besättningen är 227 man så det är ett litet regemente 
ombord på den här båten. 
   Vi kommer inte fram till frukost, vi har dröjt för länge på vägen. Jag får väl 
sluta mitt slarviga brev med de käraste hälsningar till Er alla i hemmet från 
Hjalmar 
Kalle ber om en hälsning till Er alla. Samt att ni hälsar till hans hem att han 
mår bra. 
   Vi skriver när vi kommer fram och då får ni även vår adress. 
 



Anaconda 5/4 1910 
 
Kära i hemmet 
   Ja nu kan jag skriva och tala om att vi äntligen kommit fram dit vi skulle och 
mår bra, fast betydligt sönderskakade efter en sån lång resa. Vi har åkt tåg – 
eller trämott som dom säger här – i sex dygn sedan vi landat i Newyork. Ni kan 
hälsa Johan från oss att vi fick resa uppåt Montreal genom kanada för då vet 
han vilken jäkla väg vi fick, men det gör detsamma för vi är i alla fall framme 
nu och här är det vinter ännu, uppe i skogen lär det vara en sju, åtta fot djup snö.  
   Julius och Isidor var nere i stan och mötte oss när vi kom och skulle göra oss 
sällskap upp i skogen igen. Det finns mycke arbete neri stan här. Kalle och Signe 
vill att vi ska stanna här men vi trivs nog bättre uppe i skogen, vi ska i alla fall 
försöka där först. 
   Här hos Signe är vi som hemma vi har legat och sovit till middan i dag. Dom 
har det bra här, kalle han tjänar en 90-100 dollar i månaden och Signe hon har 
en massa matgäster. Jag skulle hälsa från dom så mycket. 
   Vi har idag köpt en såg och en yxa, men det värsta är att det inte finns några 
små bågsågar här att kapa med utan dom kapar med stocksågen och det går ju 
sämre än med en bågsåg, hade jag tänkt någonting sådant skulle jag ha tagit 
med mej sågen hit, om ni får veta någon som far hit så försök om ni på något sätt 
kunde få skicka en sådan, om ni fäller ihop den, går den ner i en skuff, samt köp 
ett vikblad till som det jag hade och sänd det med sågen. Ni kommer väl att 
skriva så får jag höra hur det går. 
   Det börjar väl bliva sommar där hemma när ni får det här. Vi är nio timmar 
efter den Svenska tiden här så när ni går och lägger er går vi upp. 
   De hjärtligaste och käraste hälsningar från oss till er alla där hemma från 
Hjalmar 
Min adress är: Hjalmar Johansson Box 75 Anaconda Montana USA 
 

När Hjalmar hälsade på 1913 hade han 
med sig gåvor till familjen. Hans far 
Simas Jan-Erik fick ett guldur med 
ädelstenar. Hans syster Helga fick ett 
svart sidentyg. Bror Sven fick en 
guldklocka med kedja, en björn inristad 
på baksidan. Sven gav Monica 
guldkedjan i konfirmationsgåva och den 
har hon kvar. 

Baksidan av ett julkort från Hjalmar 1917 

 



Garpissan	Stina	Olsdotters	bakgrund	

Min	pappas	mormor	Karolina	var	ett	och	ett	halvt	år	när	hennes	mamma	Johanna	avled	i	
barnsängsfeber.	Johanna	och	hennes	man	Anders	var	in;lyttade	till	Garpenbergs	bruks	gård	
Hässlen	från	ett	kolartorp	under	Malingsbo	några	år	tidigare.	Min	pappa	var	med	och	bildade	
Hässla	släktförening	för	ättlingarna	till	de	tolv	barnen	i	Hässlen.	Nu	är	de	mer	än	fem	hundra.	

Johanna	Andersdotter	dog	den	3	mars	1866	efter	att	ha	fött	en	dödfödd	pojke.	Anders	
Andersson	stod	nu	ensam	med	fem	barn	(äldsten	Karl	Adolf	hade	;lyttat	hemifrån),	fyra	pojkar	
och	minstingen	Karolina.	På	den	tiden	kunde	en	man	inte	klara	hushållet	utan	hustru,	om	han	
inte	hade	någon	dotter	eller	annan	kvinna	som	kunde	sköta	barn,	hushåll	och	djur.	Hässla-
sonen	Fredrik	Hasselkvist	berättar:	”Det	gällde	för	far	att	få	en	kvinna	i	hemmet	som	tog	hand	
om	de	små	och	skötte	hushållssysslorna	ute	och	inne.	Men	vem	skulle	våga	åtaga	sig	ett	sådant	
jätteuppdrag?	det	måste	vara	en	’Garpissa’,	en	med	mod	och	krafter,	oförvägen.”	Namnet	
Garpenberg	sägs	komma	från	de	tyska	yrkesmän,	garpar,	som	togs	in	för	att	utveckla	
gruvnäringen	i	Sverige.	Garpissa	blev	i	folkmun	benämningen	på	kvinnliga	garpenbergsbor.	

Anders	;ick	kontakt	med	Anna	Stina	
Olsdotter	i	Jämtbo,	strax	utanför	gruvbyn	
Finnhyttan	vid	Garpenbergs	kyrka.	Hon	
arbetade	fortfarande	som	piga,	fast	hon	var	
fyllda	35.	En	orsak	till	detta	var	nog	att	hon	
hade	två	barn	utom	äktenskapet,	August	tolv	
år,	och	Johan	som	skulle	fylla	två.	Stina	
;lyttade	snarast	in	som	piga	på	Hässlen	och	
hade	nu	sju	barn	att	ta	hand	om.	Fredrik	
fortsätter:	”Mor	blev	den	som	skulle	träda	i	
den	fallnas	ställe.”	På	gården	fanns	också	
Anders	Jansson,	en	kusin	till	husfar	Anders	
pappa.	Han	var	drygt	femtio	år	och	beskrivs	i	
kyrkböckerna	som	”kringströvande”.	

Det	verkar	som	att	tycke	mellan	Stina	och	Anders	uppstod	ganska	snabbt.	De	tog	ut	lysning	i	
slutet	av	januari	1867	när	Stina	redan	var	i	åttonde	månaden.	Paret	gifte	sig	den	23	februari	
och	tre	veckor	senare	kom	sonen	Karl-Erik.	Ytterligare	två	år	senare	föddes	berättaren	
Fredrik.	

Innan	vi	går	in	på	Stinas	liv	och	arbete	på	Hässlen	kan	det	vara	intressant	att	veta	något	om	
hennes	bakgrund.	Sonen	Fredrik:	”Hon	var	av	Garpenbergssläkt	och	enligt	släktforskningar	
hade	hennes	förfäder	ända	tillbaka	till	1600–talet	haft	sitt	största	och	förnämsta	arbete	vid	de	
gamla	gruvorna.”	Stina	var	född	1830	på	gården	Långbro,	alldeles	norr	om	Finnhyttan	och	
nära	Dammsjön.		

Den	äldsta	kända	släktingen	som	föddes	på	Långbro	var	Anders	Persson,	som	döptes	två	
veckor	före	påsk	1678	(Dominica	Judica).	Han	står	i	husförhören	som	konstvaktare;	
vattenkonsten	var	gruvans	pumpsystem.	Fördämningen	vid	Kuppdammens	utlopp	ned	mot	
gruvområdet	;inns	fortfarande	kvar.	Samuel	Ugla	skriver	i	Näsgårds	län	i	Dalarna	(1768)	att	en	
sjö	vid	Jämtbo	(nu	Jämtbomossen)	hade	en	fördämning	med	en	kanal	ned	till	Kuppdammen.	
På	1750-talet	anlade	gruvbolaget	genom	Kaplansvreten	en	800	meter	lång	kanal	till	den	övre	
vattenkonsten.	Vreten	tillhörde	prästbostället	(se	nedan).	

Hässlen kring år 1900



Stinas	farfar	Erik	Olsson	var	gruvarbetare,	men	brukade	också	gården	Långbro.	Enligt	
lantmätaren	hade	han	vid	laga	skiftet	1813	knappt	tre	tunnland	(=	fotbollsplaner)	åker	och	ett	
tjugotal	tunnland	äng	och	hage.	Det	räckte	kanske	inte	så	långt.	Gården	är	borta	sedan	hundra	
år	och	åkrarna	ersatta	av	en	granplantering.	Enligt	kontakt	med	hembygdsföreningen	ska	det	
;innas	en	husgrund	kvar	i	skogen.	Jag	har	funnit	ett	stenkummel	och	några	stenar	på	rad,	men	
behöver	nog	mer	hjälp	för	att	hitta	rätt.	

Vid	skiftet,	som	gällde	Långbro	och	granngårdarna,	hävdade	Stinas	farfar	Erik,	tillsammans	
med	mågen	till	änkan	på	Kuppgården*,	att	deras	”skogsbrev”	visade	att	deras	gemensamma	
skogsmark	skulle	ha	gått	ända	ned	till	Gruvsjön	(som	ju	numer	är	delvis	torrlagd).	Brukets	
Gruvbacke	var	”efter	deras	tanka	belägen	och	innesluten	inom	deras	bys	område”,	vilket	de	
borde	ha	ersättning	för.	Inspektor	En	på	Garpenbergs	bruk	invände	och	förmodade	”att	om	
belägenheten	värkligen	varit	sådan	syntes	denna	ärsättningsfråga	redan	vara	afgiord	i	fordna	
tider”.	På	den	vägen	blev	det,	medan	prästbostället	däremot	;ick	ersättning	för	att	bruket	
anlagt	ovannämnda	kanal	över	kyrkans	mark.	Det	hade	varit	spännande	att	se	det	gamla	
skogsbrevet.	

Stinas	far,	Olof	Ersson,	började	som	gruvdräng	men	står	som	hemmansägare	från	det	att	hans	
far	Erik	Olsson	avlidit	1816.	Hennes	mor	Anna	Andersdotter	var	bara	19	år	när	hon	gifte	sig	
med	Olof	1813.	Hon	kom	från	gruvsamhället	Ryllshyttan	några	kilometer	från	Finnhyttan.	
Anna	och	Olof	var	halvkusiner.	Kusingifte	krävde	dispens	ända	till	år	1845,	men	det	gällde	inte	
halvkusiner.	Anna	födde	fem	barn	innan	Stina	kom,	men	två	av	dem	(och	en	senare	lillasyster)	
dog	redan	som	spädbarn.	Bröderna	Erik,	Jan	och	Karl	Olof	var	16,	11	respektive	8	år	när	Stina	
föddes.	Hon	döptes	dagen	efter	sin	födelse	den	17	augusti	1830	till	Anna	Stina.	Faddrarna	kom	
från	de	närmaste	gårdarna;	ett	gift	par	från	Dammen	och	några	ungdomar	från	granngården	
Jämtbo.	

Förutom	de	vanliga	dödsorsakerna	vid	den	här	tiden	-	barnsjukdomar,	lungsot,	infektioner,	
slag,	åldersdomssvaghet	och	drunkning	-	tillkommer	i	Garpenberg	minst	en	gång	per	år	
gruvolyckor	såsom	”vådeligen	fallit	i	koppargruvan”.	Men	som	liten	;ick	nog	Stina	höra	en	
ljusare	berättelse.	Hennes	farbror	Jan	föll	år	1821	från	Eriksgruvans	öppning	116	famnar	

Långbro gård vid 
skiftet år 1813

Garpissan	Stina	Olsdotters	bakgrund	

Min	pappas	mormor	Karolina	var	ett	och	ett	halvt	år	när	hennes	mamma	Johanna	avled	i	
barnsängsfeber.	Johanna	och	hennes	man	Anders	var	in;lyttade	till	Garpenbergs	bruks	gård	
Hässlen	från	ett	kolartorp	under	Malingsbo	några	år	tidigare.	Min	pappa	var	med	och	bildade	
Hässla	släktförening	för	ättlingarna	till	de	tolv	barnen	i	Hässlen.	Nu	är	de	mer	än	fem	hundra.	

Johanna	Andersdotter	dog	den	3	mars	1866	efter	att	ha	fött	en	dödfödd	pojke.	Anders	
Andersson	stod	nu	ensam	med	fem	barn	(äldsten	Karl	Adolf	hade	;lyttat	hemifrån),	fyra	pojkar	
och	minstingen	Karolina.	På	den	tiden	kunde	en	man	inte	klara	hushållet	utan	hustru,	om	han	
inte	hade	någon	dotter	eller	annan	kvinna	som	kunde	sköta	barn,	hushåll	och	djur.	Hässla-
sonen	Fredrik	Hasselkvist	berättar:	”Det	gällde	för	far	att	få	en	kvinna	i	hemmet	som	tog	hand	
om	de	små	och	skötte	hushållssysslorna	ute	och	inne.	Men	vem	skulle	våga	åtaga	sig	ett	sådant	
jätteuppdrag?	det	måste	vara	en	’Garpissa’,	en	med	mod	och	krafter,	oförvägen.”	Namnet	
Garpenberg	sägs	komma	från	de	tyska	yrkesmän,	garpar,	som	togs	in	för	att	utveckla	
gruvnäringen	i	Sverige.	Garpissa	blev	i	folkmun	benämningen	på	kvinnliga	garpenbergsbor.	

Anders	;ick	kontakt	med	Anna	Stina	
Olsdotter	i	Jämtbo,	strax	utanför	gruvbyn	
Finnhyttan	vid	Garpenbergs	kyrka.	Hon	
arbetade	fortfarande	som	piga,	fast	hon	var	
fyllda	35.	En	orsak	till	detta	var	nog	att	hon	
hade	två	barn	utom	äktenskapet,	August	tolv	
år,	och	Johan	som	skulle	fylla	två.	Stina	
;lyttade	snarast	in	som	piga	på	Hässlen	och	
hade	nu	sju	barn	att	ta	hand	om.	Fredrik	
fortsätter:	”Mor	blev	den	som	skulle	träda	i	
den	fallnas	ställe.”	På	gården	fanns	också	
Anders	Jansson,	en	kusin	till	husfar	Anders	
pappa.	Han	var	drygt	femtio	år	och	beskrivs	i	
kyrkböckerna	som	”kringströvande”.	

Det	verkar	som	att	tycke	mellan	Stina	och	Anders	uppstod	ganska	snabbt.	De	tog	ut	lysning	i	
slutet	av	januari	1867	när	Stina	redan	var	i	åttonde	månaden.	Paret	gifte	sig	den	23	februari	
och	tre	veckor	senare	kom	sonen	Karl-Erik.	Ytterligare	två	år	senare	föddes	berättaren	
Fredrik.	

Innan	vi	går	in	på	Stinas	liv	och	arbete	på	Hässlen	kan	det	vara	intressant	att	veta	något	om	
hennes	bakgrund.	Sonen	Fredrik:	”Hon	var	av	Garpenbergssläkt	och	enligt	släktforskningar	
hade	hennes	förfäder	ända	tillbaka	till	1600–talet	haft	sitt	största	och	förnämsta	arbete	vid	de	
gamla	gruvorna.”	Stina	var	född	1830	på	gården	Långbro,	alldeles	norr	om	Finnhyttan	och	
nära	Dammsjön.		

Den	äldsta	kända	släktingen	som	föddes	på	Långbro	var	Anders	Persson,	som	döptes	två	
veckor	före	påsk	1678	(Dominica	Judica).	Han	står	i	husförhören	som	konstvaktare;	
vattenkonsten	var	gruvans	pumpsystem.	Fördämningen	vid	Kuppdammens	utlopp	ned	mot	
gruvområdet	;inns	fortfarande	kvar.	Samuel	Ugla	skriver	i	Näsgårds	län	i	Dalarna	(1768)	att	en	
sjö	vid	Jämtbo	(nu	Jämtbomossen)	hade	en	fördämning	med	en	kanal	ned	till	Kuppdammen.	
På	1750-talet	anlade	gruvbolaget	genom	Kaplansvreten	en	800	meter	lång	kanal	till	den	övre	
vattenkonsten.	Vreten	tillhörde	prästbostället	(se	nedan).	

Hässlen kring år 1900



(drygt	200	meter)	”hvarifrån	han	upptogs	utan	att	af	detta	oerhörda	fall	hafva	skadat	sig	mera	
än	han	efter	3	veckors	förlopp	åter	kunde	börja	sitt	vanliga	arbete”.	Detta	enligt	Garpenbergs	
dödbok	1841.	Enligt	Samuel	Ugla	i	Näsgårds	län	i	Dalarna		var	den	redan	på	1760-talet	
”påfallande”	djup,	71	famnar,	och	en	”malmådra	av	yppersta	slag”.	

Farfar	Erik	Olssons	bouppteckning	från	1816	visar	att	familjen	nog	hade	det	förhållandevis	
gott	ställt.	Två	förgyllda	silverkoppar,	en	mässingskittel	och	en	bryggkittel	i	koppar	var	de	
dyrbaraste	metallföremålen.	Skänkskåp	och	en	hel	del	möbler,	dukar,	gardiner,	lakan	och	
fårskinn.	Köket	var	välutrustat,	för	att	inte	tala	om	alla	verktyg,	redskap	och	slädar.	Stinas	bror	
Erik	Olsson	Broström	står	som	vuxen	i	husförhören	både	som	snickare	och	slöjdare,	förutom	
att	han	var	hemmansägare.	Men	redan	hans	farfar	hade	vid	sin	död	ett	tiotal	hyvlar:	oxhyvel,	
foghyvel,	nothyvel,	släthyvel,	;lera	krushyvlar,	glasplog,	skrubbhyvel,	kimhyvel	och	en	
spanthyvel.	Någon	snickarkunnig	kanske	kan	reda	ut	vad	man	använde	hyvlarna	till.	

Erik	Olsson	hade	en	hel	del	kläder.	En	gråskinnspäls	(troligen	ekorre),	en	ljusblå	och	en	svart	
vadmalsrock,	några	långvästar	och	en	grå	kapprock	i	kläde.	Till	huvudet	hade	han	två	
hundskinnsmössor,	röda	mössor	och	;lera	hattar.	I	andra	ändan	ett	par	stövlar,	ett	par	gamla	
skor	och	tre	par	strumpor.	Som	skydd	mot	snön	hade	han	tre	par	snösockor	(damasker).	
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