Datum: 2015-05-14
Start: 11:00
Hemma: 15:15
Utflyktsmål: Långban-Lesjöfors
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Anne och Jouko
Jonas
Volvo Amazon 1969
Åsa
Tommy
Volvo P1800S 1966
Ulrika
Åke
VW 1303S 1973
Raimo
Ford Mustang Fastback 1967
Peter
Väder: Tre och en halv av fem. Sol, med blåste kallt. En jacka till hade varit bra.
Info: Fem bilar, fem medlemmar och fem stödmedlemmar. Bra med så kort varsel. Rolf tog initiativet. Vi åkte till John
Ericsson gården och intog lunch; potatis, lingonsylt, gräddsås, köttbullar och skink- och sparrispaj. Kaffe och kaka.
Mycket gott. Inget tillstånd starköl!! Efter det gick vi runt i lite ostrukturerad trupp och kollade in det gamla gruv
området. Man blir lika fascinerad varje gång hur mycket folk slet förr i tiden. Började bryta järnmalm 1711, sen
manganmalm 1870 och dolomit 1891. Malmbrytning upphörde 1952 och dolomiten 1972. Djupaste gruvgången är 365
meter, alla vattenfyllda idag. Alla gruvgångar är förbundna med varandra. Tibergs Udde som vi inte hann med, där ska
tydligen Guckosko växa (orkide´). John Ericsson föddes på denna gård 1803, välkänd uppfinnare. Konstruerade bl.a
pansarskeppet Monitor. Schemat ändrades eftersom kvällen innan fick vi reda på att Lesjöforsdagen är denna dag, typ
hemvändardag. Marknad, jippon och veteranbilar. Vi åkte dit och tillbringade ett par timmar. Trevligt arrangemang.

Bild1: Framme vid John Ericssongården. Många Hälleforsare festat runt i Långban typ 80-talet, många gröna knän.
Bild2: Åke,Åsa,Jonas,Ulrika,Tommy,Jouko,Anne,Raimo. Rolf fotar. De flesta backade, vissa rejält….Lättöl från Kristinehamn.
Bild3: Långbans gruva med laven som gjordes högre 1915. Malmfickor i norr. Skrädhuset (malm sorteras).
Bild4: På väg in till lunch. Peter,Åsa,Anne,Jouko och Raimo. Sjön ligger fint men det drar kallt när vinden ligger på.
Bild5: John Ericsson Minnessten, avtäcktes 1867-09-03. John Ericsson gården bakom, har byggts ut i etapper såklart.
Bild6: Framme vid IP i Lesjöfors, fick ta hjälp av lokal guide för att hitta dit!! Mysigt arrangemang som vi får ”komma ihåg”

