HOFORS KOLARE 1999 till 2009

Kaffepannan. Ett av kolarnas viktigaste verktyg.
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Ung intresserad åskådare.
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Timring på eldpallkojan
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”Tio år med Hofors Kolare.”
1998
Allt
började
1998
med
att
Studiefrämjandet, på Kjell Forsbergs
initiativ, startade en studiecirkel om
kolning i mila och de aktiviteter som
hörde till kolningen. Vi var 12 män
som träffades i Studiefrämjandets
lokaler efter Faluvägen den 9/12 1998.
Sju av de som var med då är fortfarande
med i föreningen.
Planeringen för bygge av kolarkoja

Foto:: Stig G

1999
Cirkeln pågick under vintern. Vi letade fram litteratur, såg någon film samt pratade kring
vad vi själva visste om kolning. Några hade, som barn eller i ungdomen, själva deltagit vid
kolning. Några har varit med på någon mila, som kolats på senare år.
Det diskuterades även hur vi skulle
kunna göra en mila i Hofors. Lokaliseringen och tillgång till kolved var
heta ämnen. På förslag fanns områden
kring Stollgången, vid Edske masugn
eller vid Kolgår´n. Valet blev Kolgår´n
vilket visade sig vara en mycket bra
lösning.
Kjell Forsberg kontaktade
AssiDomän för diskusioner om hur det
praktiskt kunde lösas. Den 22/3 skrevs
ett avtal (handskivet) om “upplåtelse
om lämplig plats på Kolgår´n för
Milor på Kolgår´n 1952
kolning av mila“ mellan AssiDomän via
Kjell Kallin och Kjell Forsberg.
Under våren och sommaren byggde vi
kolarkojan. Alla gjorde en stor insats,
så kojan stod klar då det var dags att
tända första milan. Kolveden stod
AssiDomän för.
Den första milan restes under
eftersommaren. Ett styvt arbete då alla
var nybörjare på området. Efter några
försök blev resultatet helt okej. Milan
tändes den 28 augusti och annonsen i
Hoforsbladet hade rubriken “Nytändning på Kolgår´n” och i texten stod
bland annat,“tänds åter en kolmila på
Kolgår´n, årtusendets sista”. För under- Första milan rest.
hållningen svarade trubaduren Lennart
Eriksson och Folke Karlsson framförde dikter av Dan Andersson.
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Kolningen gick utan större problem och gav bra utbyte. Kolet såldes på marknaderna i
Hofors och Torsåker. Det kol som inte såldes under året fick vi lagra i källaren under
Kyrkskolan. Det har visats sig vara en bra lösning så här långt. Kojbygget och milan
uppmärksammades mycket både lokalt och i Gävletidningarna.
Då vi ägde kolarkoja, kol som gett
pengar i kassan samt ett arrendeavtal
med AssiDomän, bedömdes det som
viktigt, att vi bildade en ideell förening.
Ett möte hölls i Studiefrämjandets lokal
den 21/10 1999. Där beslöts att bilda en
förening
med
namnet
HOFORS
KOLARE. En interimstyrelse valdes.
Därefter hölls ett konstituerande möte
den 27/10 1999. Till ordförande valdes
Kjell Forsberg. Övriga styrelsemedlemmar var Gunnar Halvars, Kenneth
Händel, Erik Holm kassör och Stig
Gustavsson sekreterare. Inträdesavgiften Utrivning. Bra resultat.
sattes till 100 kr och medlemsavgiften 80
kr per år.

Foto: Stig Gustavsson

2000
Verksamheten fortsatte i form av studiecirkel kring kolning och tjärbränning samt
användbara verktyg som hör till verksamheten. Första april gjorde föreningen en
kombinerad studie- och familjeresa till Snöå bruk. Där hade vi ett möte för att planera den
framtida verksamheten. Sedan tittade vi på deras anläggningar. Eldpallkojan fastnade
många för. Middag på restaurang Trollskogen på hemresan. Föreningens första riktiga
årsmöte hölls den 18/5 2000. En verksamhetsplan för år 2000 beslutades. Kassan
balanserade på 6000 kr. Bra för en så ny förening.
För att ha möjlighet att mellanlagra kolet
före paketering i säckar byggdes ett
mindre kolhus. Det kom även att fungera
som scen vid ”Milans Dag”. Även ett
dass påbörjades under året. Kolningen
och ”Milans Dag” genomfördes med gott
resultat och kan väl därmed betraktas
som tradition. Kolet såldes som vanligt
på de lokala marknaderna.
Diskussionerna om att bygga en bastu vid
Acktjärn pågick under året. AssiDomän
gav under hösten klartecken och i slutet Kolförsäljning, höstmarknad i Hofors.
av november påbörjades fällning och
Foto: Stig Gustavsson
barkning av timmer för ändamålet. Att
göra en tjärdal ligger också i planerna och ett område med tjärstubbar har lokaliserats.
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2001
En ny tradition startades med att vi kring nyårs- eller trettonhelgen, träffas vid Kolgår´n för
att avnjuta ärtsoppa och varm punsch, oavsett hur vädret ser ut.
”Milans Dag” med miltändning hölls den 25/8. Det kom många besökare och kolbulleförsäljningen gick bra. Åke Edvardsson stod för underhållningen på kvällen. Kolmilan
gick fort i år, men utbytet blev ändå normalt. Föreningen sålde kol och kolbullar på
Bessemerfesten, vid Torsåkers marknad, samt på Julmarknaden vid Hembygdsgården. Lite
speciellt var det att grädda kolbullar i folkets park, när man där visade filmen “Pearl Habor”
utomhus på jättestor filmduk.
När kolningssäsongen var slut startades bygget av rökbastun vid Acktjärn. Ingmar Källberg
från Rexbo i Dalarna hjälpte till med tekniken och med de första varven. Sedan fortsatte
föreningens medlemmar timringen på egen hand.
Året avslutades som det började med ärtsoppa och varm punsch en mycket kall
nyårsaftonförmiddag.
2002
Årets aktiviteter startade med en pimpelträff på Acktjärn den 17/3. Under våren
genomfördes en slöjdcirkel om sex träffar.
Vid årsmötet den 12/3 kunde inte ordförandeposten tillsättas efter Kjell, som avsagt sig, av
hälsoskäl. Ett nytt datum bestämdes till den 11/4. I den nya styrelsen valdes Lennart
Eriksson till ordförande , Stig Gustavsson blev kassör och Carl-Henrik Lindgren valdes in
som sekreterare.
Upptakten
för
huvudverksamheten
kolmila, tjärdal och bastubygge hölls 4/5.
Kolveden levererades i mitten av maj.
Det visade sig att den var grov och
vresig, vilket kvävde mycket arbete för
att klyva den grövsta veden. Inköp av
motorsåg till föreningen har börjat
diskuteras. En het fråga skulle man
kunna säga. Resning och tändning av
milan fungerade väl och utbytet blev bra
(150 stora säckar och 35 små). ”Milans
Dag” besöktes av minst 150 personer.
Lättarbetad ved 2004.
Foto: Sten-Erik Hansson
Åke Edvardsson underhöll med Dan
Anderssontolkningar i aftonskymningen.
Även gruppen ”Tonfiskarna” med Thure Wiklund i spetsen, var en del i underhållningen
under några år.
Redan från start har vi haft stöd av ett antal för oss viktiga sponsorer, som inte fått så stor
uppmärksamhet, förutom sponsortavlan intill milan. Därför bjöds alla sponsorer in till en
träff den 22/5, där serverades kolbullar och en del andra aktiviteter förekom. Det var
uppskattat.
Föreningen hade en mycket uppskattad medlemsträff i MC-klubbens stuga med god mat
och som vanligt bra stämning. Förening har nu 23 medlemmar.
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2003
Pimpeltävlingen på Acktjärn den 15/3 startade årets aktiviteter. Fyra abborrar miste livet.
En slöjdcirkel med 8 träffar genomfördes under våren. Upptaktsträff på kolgår´n den 8/5.
Årets mila är vår femte, dessutom var det 50 år sedan “Bruket” kolade sista milan här. Lite
av ett jubileumsår. Förberedelserna gick bra, med mera kolved i år, och en större mila som
resultat. Möjligheten att i år göra en tjärdal föll på brist på arbetskraft, men förberedelserna
fortsatte.
Föreningen Norden i Hofors hade ett vänortsbesök från Fladså kommun i Danmark den 7-8
juni. Besökarna kom med buss. En del ungdomar var förlagda i tält vid Kolgår´n.
Minimilor kolades och många andra aktiviteter pågick. På söndagen gjorde föreningen
kolbullar till hela gruppen (150-200). En av ledarna var Flemming Vaergman, som
verkligen tände på detta med kolning och blev medlem i vår förening. Han och vår CarlHenrik Lindgren började planera för ett samarbete, samt att även starta en mila i Danmark.
Vi inbjöds att delta vid kolningen av deras första mila.
Milans dag fungerade bra även i år. Huvudattraktion var trubaduren Björn Jadling. Det
kom omkring 250 besökare. Milan gick bra och var utkolad efter tre dygn. Flemming kom
upp från Danmark och deltog i kolningen för att få erfarenhet. Vi sålde kol och kolbullar på
sex platser i år. Mest udda var vid invigningen av Stattins järnhandel i Sandviken.
Diskussionen, om vi skall köpa motorsåg till föreningen eller inte, fortsätter. Frågan om
ansökan om EU-bidrag har påbörjats. Höstfesten avhölls i MC-klubbens stuga och året
avslutades med ärtsoppa och punsch vid Kolgår´n den 28/12.
2004
Året startade traditionellt med slöjdcirkel
och pimpeltävling. Föreningen köpte in
en 20-fots container, som gjordes om så
att den blev lämplig att förvara verktyg
och annan utrustning i. Även motorsåg
med tillhörande utrustning köptes in
under året. Tyvärr råkade vi ut för ett
inbrott i containern strax efter milans
dag, varvid en mängd värdefull
utrustning stals.
Stor del av våren ägnades åt att
verksamheten.
förbereda för vår resa till “kolsvier- Kaffepaus, en viktig del av Foto:
S-E Hansson
festivalen” i Eskilsdrup i Danmark 1116 juni. Vi var 40 personer , kolare, sångare och musiker, som intog bussen tidig
fredagsmorgon. Vi togs emot av glada danskar när vi sent på kvällen anlände till
Eskilsdrup. Inkvartering i scoutstugan en km från milan. Milan var redan rest och hade,
som vi tyckte, en något annorlunda form. Hofors Kolare hjälpte till med tändning och med
vakt vid milan. På marknadsplatsen sålde hantverkare sina alster,
För musikalisk
underhållning svarade Hagakören, Inge Carlén på durspel, Stig Gustavsson och Mette
Tamborg spelade svensk folkmusik och Lejlighetsorkestern många glada låtar. Ganska
förvånad blev Carl-Henrik när Hagakören ändrade texten i en av sångerna, som blev till en
hyllning på hans 60-årsdag. Våra danska vänner guidade oss i Praestö och Köpenhamn. Ett
fantastiskt arrangemang.
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Förberedelserna för vår mila samt för en
tjärdal startade i Maj. Milan blev på hela
40 kubikmeter ved och tändes sista
helgen i augusti. Tjärdalen orkade vi inte
med i år heller. ”Milans Dag” besöktes
av 400 personer som fick avnjuta,
förutom milrök och kolbullar, även ett
sex timmar långt program med musiker,
manskör och trubadurer. Milan kolades
klar på fyra dygn och gav 14 kubikmeter
kol.. Kol och kolbullar såldes på de vanliga evenemangen samt på ett arrangemang för Sveaskog. Föreningen har av
. Foto: S-E Hansson
Sveaskog erhållit förvaltningsrätt för ett Bastun klar för invigning.
område runt rökbastun, samt för hela kolgårdsområdet. Ett visst uttag av virke får görs i
områdena. Efter flera års arbete har rökbastun vid Acktjärn blivit klar och invigdes med
bad den 30/10. Resultatet kan betecknas som succé.
Under hösten gjordes ett studiebesök hos Kjells kolarkompis “Knallis” i Grangärde.
Föreningen sökte EU-bidrag för att utveckla verksamheten kring kolnig och milans dag,
bastubygge vid Acktjärn samt för att anordna tjärdal. Resultatet blev att vi kan disponera
40 000 kr under en tvåårsperiod mot uppvisande av kvitton och redovisning av nedlagt
arbete.
2005
Aktiviteterna startade som vanligt med
ärtsoppa och punsch 2/1. Även pimpeltävlingen genomfördes som vanligt och
på slöjdcirkeln tillverkades publikbänkar
och fågelholkar. Inge Alm med hästen
Sölve har gjort ett dagsverke med
framforsling av timmer vid bastuområdet.
Årsmötet genomfördes på Ålandsfärjan.
Det var 17 medlemmar närvarande och
det fungerade alldeles utmärkt. Under
våren kunde ett uttag på 30 000 kr göras
Sölve.
från våra EU-pengar, vilket gjorde livet Framkörning av timmer med
Foto: Lena Gustavsson
lättare för styrelsen.
Sten-Erik Hansson och Erik Holm deltog i resa med
representanter för Hofors kommun och Föreningen Norden
till Hofors vänort Kontiolahti i Finland. Avsikten var att
kolla om intresse fanns för samarbete även i Finland. Det
har dock inte lett till något fortsatt samarbeta.
Kolveden kom tidigt i år. Även tjärveden för tjärdalen
fanns framme i tid. Milbygget gick bra. Även den så
länge planerade tjärdalen byggdes i år. Ett garage för
kolstigen byggdes, golvet i kolhuset lades om, bräder och
plank sågades med en inlånad Solo-såg, dessutom kläddes
containern in med “bakar” från sågningen.
Tjärdalen igång.
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Planeringen av årets ”Milans Dag”
gjordes i samarbete med Hagakören, då
det även innefattade ett återbesöket från
Danmark. Fyrtio kolare, musiker och
hantverkare anlände med buss på fredagskvällen. Välkomstfest i sportstugan
med sång och musik. “Den Russiske
Björn” dök upp för första gången och
har sedan varit med på alla träffar med
våra danska vänner. Både kolmilan och
tjärmilan tändes tidig lördagsmorgon.
Kolmilan krånglade en hel del speciellt
under söndagen. Ur tjärdalen kom den Pileslöjdare, Milans Dag.
Foto: Stig Gustavsson
första tjäran först under natten. Under
eftermiddagen bestod underhållningen av Linda och Frank Duelund, Lejlighetsorkestern
och Spelikanterna, alla från Danmark samt våra lokala Hagakören, Inge Carle´n och
Torsåkers spelmanslag. Publiktillströmningen var stor hela dagen till sen kväll. Säkert
publikrekord. Under söndagen besökte våra gäster Stollgången samt OVAKO. Fram emot
kvällen bjöd de medverkande musikerna upp till konsert i sommarteatern i Folkets park, dit
även allmänheten var inbjudna. Även här avslutades konserten med att vi gemensamt sjöng
“Den Russiske Björn” på danska. En ganska mäktig avslutning. Efteråt bjöd Hofors
kommun samtliga på middag.
Tjärdalen gav c:a 20 liter tjära och milan c:a 9 kubikmeter kol. När milan kolat ut
introducerade Brynolf Frisk metoden att “dämma milan”. Det innebar att milan tätades
totalt från syretillförsel genom att vattenbegjuta den samtidigt som ytan packades ihop
genom att trampa eller slå med en klubba. Milan fick vila ett par veckor och var sedan kall
när vi rev ut kolen. Det var arbetsbesparande vid utrivningen, eftersom vi inte behövde
släcka så många bränder och kunde paketera kolen utan mellanlagring i kolhuset.
Vid
Acktjärnsområdet
påbörjades
byggandet av en bastukammare, dessutom reparerades bryggan. Bastukammaren kommer att bli viktig för att kunna
byta om på vettigt sätt. Den utnyttjas
även som utflyktsmål och plats för
möten. Den ombyggda bryggan gör
doppet efter bastun lättare. Bastun har
använts ganska flitigt och har även varit
uthyrd vid ett tillfälle. I samband med
bastuns dag skrevs det en hel del positivt Bygge av bastukammare. Foto: Lena Gustavsson
om bastun i lokalpressen.
2006
Årsmötet hölls redan 13 januari. Det anordnades som en medlemsfest med mat och dryck.
Även vår mest långväga medlem, Flemming Vaergman från Eskilsdrup, var närvarande.
Ärtsoppan och punschen serverades i år den 6 januari. Årets slöjdcirkel ägnades åt att
tillverka inredning till bastukammaren. Senare under året färdigställdes bastukammaren så
att den kunde tas i bruk. Årets prestigefyllda pimpeltävling på Acktjärn genomfördes 26
mars. Föreningen har haft en del problem med skadegörelse i kolarkojan samt
inbrottsförsök i containern.
I början av juni åkte en buss med 30 kolare ned till Eskilsdrup för att delta i
kolsvierfestivalen. Även denna gång blev Danmarksresan en succé.
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Arbetet med mila och tjärdal gick utan problem.
Arrangemangen kring ”Milans Dag” fungerade
också bra. Många börjar få rutin. Underhållningen
startade kl 15.00 och pågick till långt in på kvällen.
I år var det bara lokala artister som Inge Carle´n
och Janne Andersson ( som även var konfrensier),
Hagakören, Torsåkers spelmanslag, CABEs
strängaspel samt Pekka Takula som spelade
dragspel med finsk “brytning”. Hantverkare visade
och sålde skinn- och textilprodukter, trådslöjd,
smide och knivmakeri. Kolbullarna gick åt som
smort, så mera smet måste framställas under
eftermiddagen. Publiktillströmningen uppskattades
till mellan 500-600 personer. Milan tuffade på och
revs, efter dämning under Brynolfs överinseende.
Flera deltog i arbetet i år varför kunskapen nu
börjar spridas. Årets mila gav drygt 200 säckar kol. Miltändning.
Även tjärdalen kolade ut till belåtenhet och gav 1520 liter tjära.

Foto. S-E Hansson

Planeringen för byggande av en eldpallkoja har framskridit. Vi har gjort ytterligare ett
studiebesök i Snöå bruk för att hämta inspiration. Diskussioner har förts med Sveaskog
och andra berörda om planerna. Placering och utformning har diskuterats i många
sammanhang och är i det närmaste beslutad. Sveaskog har gett oss ett utökat arrendeavtal
som även innefattar området kring rökbastun.
Föreningen tog ut de sista pengarna på EU-bidraget (10 000 kr) vilket gör att ekonomin
fortfarande är god trots att flera stora investeringar gjorts de senaste åren och resorna till
Danmark kostat en del.
2007
Året startade som vanligt med ärtsoppa
på trettondagen, slöjdcirkel med ett tiotal
träffar samt pimpeltävling på Acktjärn.
Vid årsmötet gjordes vissa förändringar i
styrelsen. Stig Gustavsson avgick som
kassör och ersattes av Roger Nordlöf. I
samband med planeringen av eldpallkojan söktes, på inrådan av Sveaskog,
bygglov för samtliga byggnader inom
området. Bygglov söktes även för de
byggnader som vi planerat framöver.
Detta beviljades också välvilligt, och
utan kostnad, av Hofors
kommun. Årsmöte med smörgåstårta. Foto: Sten-Erik Hansson
Timmer till eldpallkojan sponsrades av Sveaskog. Vi fick ta stormfällen på ett område vid
Edsken samt ett vid Hohällan. Efter hårt arbete fick vi ihop tillräckligt med timmer, som
förhoppningsvis skall räcka till eldpallkojan. Inge Alm ställde upp med traktor vid
grundläggningen. Även timringen har kommit igång. På kolgårdssidan har två vedbodar
byggts och på Acktjärnssidan ett mycket unikt dass, dessutom har grundläggning gjorts för
ännu en bastubyggnad.
Milveden var i år extra vresig, men bekämpades effektivt med hjälp av Inge Alms
7

specialtillverkade traktordrivna vedklyv. En del extra stubbrytning och tjärvedklyvning
blev det också, då vi hade lovat tjärved till våra danska vänner. Resning av tjärmilan och
kolmilan gick bra. Tjärmilan tändes fredag kväll, för att få fram tjära ur tappen under
”Milans Dag”. Kolmilan tändes som vanligt på lördag förmiddag. Kolningen förflöt i
lugnets tecken. Efter dämning gav rivningen ett mycket bra resultat, med över 300 säckar
kol. Tjärdalen dämdes, efter en brandincident, men gav ändå 15 liter tjära.
”Milans Dag” präglades i år av besöket
från
Danmark.
Mottagandet
på
fredagskvällen på Edskevallen innebar
många glada möten. Under lördagen var
det full fart på kolgår´n.
Förutom
milorna, som tuffade på, visades hantverk
i form av trådarbeten, smide, täljning av
kåsor/slevar, läderarbeten, pilekorgar
samt inte minst kolbullegräddning med
vändning i luften. Musikunderhållning
bjöds av “Balladmakarna“, “Spelikanterna , “Inge och Janne“, “CABE:s SrängaSamling vid Edskevall. Foto: Stig Gustavsson
spel“, ”Pekka Takula“ samt “Torsåkers
spelmanslag med Mette Tamborg“ och pågick till sent på kvällen. På söndagen framförde
Balladmakarna några nummer vid högmässan i Torsåkers kyrka. Bussen med samtliga
deltagare for sedan vidare till Hedesunda för att besöka Brynolf Frisk och hans kolmila. En
fin anläggning, där vi även bjöds på en lätt lunch i Brynolfs eldpallkoja. Sedan gick färden
till Mackmyra för whiskyprovning och guidning i destilleriet. På kvällen blev det grillfest
med musik i ladan vid Edskevall.
Vid rökbastun har det badats vid sex tillfällen under året. Bastukammaren har även använts
för övernattning och styrelsemöten. Ekonomin är stabil vilket ger goda förutsättningar för
fortsatt utveckling av föreningen. Medlemsantalet är nu uppe i 36 betalande.
2008
Midvinterärtsoppan vid Kolgår´n på trettondagen fick åter inleda verksamheten för året. Ett
femtontal medlemmar var på plats. Annan vinterverksamhet var pimpeltävlingen på
Acktjärn och slöjdcirkeln vid Värnaskolans slöjdsal. I samband med Bessemerfesten
ordnade vi en visafton på Kolgår´n. Det var ett djärvt experiment som slog väl ut. Åke
Edvardsson stod för sång och musik och kolarna gjorde kolbullar till ett hundratal
betalande besökare, som alla verkade trivas.
Vår tredje resa till Danmark hade 25
deltagare och avgick den 6 juni. Resan
sponsrades av TIM till stor del. Vi hade
med oss 50 säckar kol till försäljning samt
en hel del tjärved, som gav ett bra tillskott
i kassan. Både milan och tjärdalen tändes
på kvällen när vi anlände. Lördagen
ägnades åt milbevakning, hantverk och
musik. Den viktigaste gruppen var De
Dysted Spillefolk. Under hela dagen
pågick grillning av en hel gris. Den
avnjöts senare på kvällen tillsammans
med nödvändiga tillbehör och, som Helstekt gris på gång.
8

Foto: Stig Gustavsson

vanligt, danskt gemyt. På söndagen gjorde vi en utflykt till Möns Klint och Klinthamns
fiskeläge. Båda platserna klart sevärda. Ett mycket lyckat evenemang. Återresa måndag
morgon sedan vi vinkats av av våra danska vänner.
Milveden kom tidigt på plats och kunde göras klar inför ”Milans Dag”. Även i år var Inges
hjälp vid klyvningen ovärderlig. Likaså preparerades tjärved både för egen räkning och för
Danmarksexport. Under Augusti färdigställdes både mila och tjärdal och ”Milans Dag”
firades den 30 augusti. Tjärdalen tändes i år redan på fredagen, vilket gjorde att
produktionen av tjära redan var igång när publiken kom till ”Milans Dag”. Besökarna
började strömma till tidig som vanligt. Under dagen uppskattades besöksantalet till
omkring 700 personer. För underhållningen stod Inge och Janne, CABEs strängaspel,
Hofors blandade kör, Pekka Takula, Torsåkers spelmanslag och Bacci Bagage. Den
gruppen var dagens huvudnummer och framförde både visor av Bellman och en del
modernare nummer. Även en del hantverkare, med Jensens i spetsen, fanns på plats.
Kolbulleförsäljningen gav bra brutto. Tjärdalen gav tjära hela dagen och milan gick lugnt
och stadigt. Kolning och tjärbränning avbröts efter fyra dygn och dämdes efterföljande
helg. Utrivningen gjordes två veckor senare med gott resultat. Strax över 200 säckar.
Föreningen har deltagit med försäljning av kolbullar vid Torsåkers marknad, ett evenemang
vid Gammelgården i Torsåker och vid Gammelstilla marknad.
Eldpallkojan har avancerat till fyra färdiga varv av sex, innan det är dags att börja med
gavelspetsarna. Vid Acktjärn är en “vanlig” vedeldad bastu under uppförande. Vår
rökbastu har deltagit i en tävling om Sveriges bästa rökbastu. Juryn gav dock segern till en
bastu i Hällefors med motiveringen att den hade bättre tillgänglighet. Tävlingen har
medfört att vår bastu har blivit ännu mera omtalad.
Styrelsen har, förutom årsmötet, haft sju protokollförda möten. Ekonomin är mycket
stabil, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt bra verksamhet. Vi har nu 40 registrerade
medlemmar.
2009
Året
var
föreningens
tionde
verksamhetsår. Trots det gjordes inga
extra arrangemang, men uppmärksammades vid ”Milans Dag” samt i
samband med avskedsmiddagen för våra
danska gäster. Annars inleddes året som
vanligt med ärtsoppa vid kolgår´n på
trettondagen. Ett 15-tal medlemmar lät
sig väl smaka. Vid pimpeltävlingen på
Acktjärn måste lottning tas till för att
kora en segrare. Slöjdcirkel pågick både
under vinter och senhösten. Bl.a. har Timring på eldpallkojan.
Foto: Per-Håkan Sjudin
man börjat snickra inredningsdetaljer till
eldpallkojan.
En hel del byggnads- och anläggningsarbete har gjorts under året. Vi har sågat fram virke
av det timmer som inte behövs för timring. Vi har byggt en slogbod och en ny
välkomstskylt. Timringen av Eldpallkojan har nått fram till takläggning. Timringen av en
till bastu har fortgått och den fina stybbringen, från en gammal kolbotten vid Acktjärn, har
börjat friläggas. Parkeringen vid Kolgår’n har utökats. Ekonomiskt underlättas dessa
arbeten mycket av att vi under året beviljades ett EU-stöd kallat LEADER.. Det är pengar
som får användas för inköp av byggmaterial och dylikt mot att vi kan redovisa kvitton och
arbetstimmar och ett resultat av det hela.
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En söndag under försommaren upplät vi
Kolgår´n till kyrkan för en friluftsgudstjänst. CABE.s strängaspel spelade,
prästen predikade och församlingen sjöng
med i psalmerna.
Årets höjdpunkt
utgjordes som vanligt av ”Milans Dag”.
I år med besök av Eskilstrups Kulsvier
och De Dysted Spillefolk. Gästerna
anlände
till
Fjäll-bergsstugan
på
fredagskvällen och bjöds på ärtsoppa.
Under lördagen deltog danskarna aktivt i
både underhållning och övrig verksamhet. På söndagen spelade De Dysted De Dysted Spillefolk vid Milans Dag. Foto: Sten-Erik Hansson
Spillefolk först vid högmässan i kyrkan.
Sedan avgick bussen till Jädraås för en tur med ångtåget. Flemming blev skjutsad dit redan
på morgonen för att bli lokförare för en dag. Han körde alltså tåget med ett glatt gäng
spelande spelemän genom Jädraåsskogarna.
På kvällen var det grillmiddag i
Fjällbergsstugan. Flemming med vänner bjöd på en överraskning i form av en ganska
blodig teaterpjäs i sjukhusmiljö.
”Milans Dag” blev en folkfest som troligen slog tidigare rekordriktig. Besökarna började
strömma till tidigt (som vanligt) Först kom ett gäng MC- och mopedåkare som hade
kolbullerast på Kolgår’n i sitt veteranrally. För underhållningen stod Inge och Janne,
Hofors blandade kör, Pekka Takula, Torsåkers spelmanslag,Shamrocks från Storvik och De
Dysted Spillefolk från Danmark. Familjen Jensen och smeden Ing-Britt Holm deltog med
sina respektive hantverk. Milan gick bra. Den var klar på tisdag eftermiddag. Utbytet blev
220 säckar kol och ovanligt lite bränder.
För tjärdalen gjordes en expedition i stubbskogen under sommaren och när tjärdalen var
rest och exporten till Danmark avklarad så har vi nog tjärved kvar även till nästa år.
Under året har vi deltagit med kolbulleförsäljning vid Torsåkers marknad och vid
Gammelstilla julmarknad.Bastubad har avnjutits vid 6 tillfällen av medlemmar och vänner.
Styrelsen har haft 10 protokollförda
möten under verksamhetsåret. Årsmöte
har hållits. Föreningen har för närvarande
c:a
45
registrerade
medlemmar.
Ekonomin är stabil vilket ger goda
förutsättningar för verksamheten. Föreningens första tio år måste betraktas som
innehållsrika och spännande.
Med
gemensamma krafter och gott stöd av
vänner och sponsorer har vi åstadkommit
mycket och det har blivit många fina
upplevelser och minnen både för oss
själva och andra runt omkring oss.
Till sist vill vi tacka alla som stöttat oss i Våra viktiga sponsorer.
handling och tanke genom åren. Ingen
nämnd och ingen glömd.

Foto: Carl-Henrik Lindgren

Sammanställt, enligt uppdrag från styrelsen, av Stig Gustavsson med stöttning framför allt
av Carl-Henrik Lindgren, Sten-Erik Hansson och Kjell Forsberg.
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Sölve, en stark medarbetare

Två kolare. Rivning av mila 1999.

Foto: Lena Gustavsson

Foto: Stig Gustavsson
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