
11 – 13 aug til Ädelfors i Småland.
Tur med Östfold geologiförening.



Turen började här på Ädelfors gruvmuseum

Vi fick själva gå runt i museet och lära oss om Ädelfors guldgruva och hur 
det var att leva på den tiden.















Ädelfors guldgruva

Fanns inga maskiner på den tiden så brytning fick göras med handkraft



Nere i gruvan

Det var ett tungt och slitsamt jobb.



Ringarna i muren

En sommardag 2006 hittar en sexårig pojke två gömda guldringar gömda i en 
stenmur. Skatten låg i en svart juvelask i en jordnötsburk bakom en lös sten.

Ringarna tillhörde ursprungligen gruvarbetaren Sven och hans fru Caroline 
som hade gift sig i Alseda kyrka 1886 men utvandrade till USA 1887. De fick 
många barn och barnbarn. 

Ett av dessa barnbarn återvände till Ädelfors tillsammans med sin dotter 1992 
för att lämna tillbaks ringarna där paret Sven och Caroline hade bott. Men den 
stugan var sedan länge borta så de gömde ringarna i muren där torpet hade 
legat.

Guldet var då tillbaks till Ädelfors där det hade kommit från



Dags för guldvaskning?





Ädelfors guldvaskning

Resan gick vidare till guldvaskningen i Ädelfors där vi fick en liten guidad 
tur på området. Vi kom hit senare än beräknat så vi nöjde oss med en 
rundvisning. Kanske blir det en heldag nästa gång?





Guldvaskning pågår, ja här var de flera som suttit hela dagen sen de öppnar 
klockan tio. Vi kom hit runt klockan fyra.





Även de mindre guldvaskarna fanns här.



Guiden visade oss en fin spade som var specielt bra för att gräva fram sand att 
vaska efter guldet.









De som inte är rädda för vatten kan leta guld såhär





Guiden visade oss hur man kunde vaska fram guld med en guldvaskarränna.









Och se där. Ett litet korn kunde vi se. Efter rännan blev det finvaskning i 
pannan för att inte missa några korn.







Så var det dags att söka upp Kvarndammens B&B där vi skulle bo första 
natten.





Oj Oj Oj

Ja så kunde man ju säga om min packning, det var en hel del saker som 
jag hade med. Man kunde tro att jag skulle bo här en vecka.

Men så var det inte. Jag hade ju med allt man kan tänka sig för våran 
grillning på kvällen. Sen ting for konkuranse og hygge.

Fick bruk for allt!



Grillmiddag.

Var och en hade med det som skulle grillas. Stor grill fanns det på platsen 
och ett stort partytält hade monterats upp till oss ifall det skulle bli regn.

Men kvällens väder var fint och vi mådde så gott och njöt maten.



Trångt vid grillen, alla ville ha mat NU!



Så var det dags för ena konkuransen. Vannbalong skyting.



Vannbalong: Antal meter                                                 _________ m

Vannbalong antal träffade doser:                                + _________ st

Vannbalong antal missade doser gir minus:               - _________ st

Brett et fly, kast den. Hur många cm kommer den?    + _________ cm

Ta en fyrstikkeske, legg den på bordskanten, slå till den med ett finger.

landar den platt i ringen = 5P                                                        
landar den på kanten i ringen =10P
Landar den på högkant i ringen =20P   
Utanför ringen  = - 15P                                                 ________ p

Kjör stenen fortest mulig runt banen.     + ________  sekunder
Her må dere tenke lit Max to minuter

Konkuransen på denne tur. 













Thor



Grattis till Björgunn som var best



Vandrarhemmets ägare
Vi tackade för oss och gav beröm för ett fint boende, trevligt bemötande och 
en god frukost.

Innan vi reste vidare mot nya mål.  Kleva Nickelgruva.



Så var det dags för Kleva gruva. Vi kom ju innan de hade öppnat och ingen var där som 
tog emot oss. Fick försöka ringa till han som hade hand om gruvområdet men 
mobiltäckningen var nästan noll. 

Men på en plats stående på ett ben gala som en tupp…. Nä inte så illa, men ja fick 
mottagning och kunde ringa. Och vi blev visade var varpen var. Och vi letade efter 
Nikelmalmen. Jag har med ett par bitar att visa



Kleva gruva upptäcktes 1691 och bearbetades först i flera omgångar för 
utvinning av koppar, till dess Jöns Jacob Berzelius 1838 påvisade, att nickel 
förekom där, varefter utvinningen av denna metall blev huvudsak. Gruvan 
avsänktes 1914–19 till 109,6 meters avvägning. Förutom koppar- och nickel-
produkter tillverkades av vittringsprodukter från varpen även rödfärg. 
Fyndigheten utgörs av utskiljningar av nickelhaltig magnetkis samt koppar-
och svavelkis ur diorit. 



Innan gruvan öppnade tog vi oss en tur i varpen och vi hittade fina bitar med 
Nikelmalm. När gruvan öppnade köpte vi oss biljetter till gruvan och vi fick 
låna lampa stövlar och kläder som vi skulle ha på oss ned i gruvan.





Redo för ett besök i Kleva gruva



Den 250 meter långa gången in i gruvan





















Bra att ha en karta så 
man vet var man ska 
gå. 



Fel väg???



Och här kommer den långa trappan upp mot ytan.







Snart var vi igen ute ur gruvan



Väder sten

Stenen blöt     = Regn

Stenen vit        = Snö

Stenen varm   = Sol

Stenen gungar starkt = Storm

Stenen osynlig  = 

Dimma eller stenen stulen



Mot Huseby bruk och Lunch på 
Frökens Café och Restaurang







Att komma till Huseby är som att kliva tillbaka i tiden och landa i en 
annan värld. 

Här snurrar vattenhjulen i Kvarnen, brukshandeln säljer gammaldags 
karamellstrutar, påfåglarna stoltserar i trädgården och husan fejar på 
slottet.

Tiden stannade här för 100 år sedan och du som besökare kan kliva in 
och uppleva epoken då Joseph Stephens var patron på bruket, då 
hästarna arbetade tillsammans med statarna och då allt var en egen 
värld där det som odlades togs tillvara i slottsköket.



Mätta och belåtna med maten skyndar vi nu runt i bruksmiljön för att hinna 
med att se mesta möjliga innan de stänger. Ja vi kom lite sent hit också. 
GOOGLE maps er bra men ikke helt bra…..











Efter min snabba visit på slottet sprang jag fram och tillbaks runt hela 
området för att hinna få så många bilder som jag bara hann med. Övriga tog 
det lugnt på slottet.





















Här sprang jag in för att ta kort och hamnade mitt i ett bröllop.
Ok hmm sorry… Vidare till nästa bild









Kvarnarbetarnas boende på bruket







Vidare mot Haga vertshus der vi skulle bo natt nr 2. Ingen personal fanns på 
platts så vi fick hela vertshuset for oss själva.

Hyggelig aften på verthuset. 
De har stengt men tillater oss å bruke 
spisesalen til sosialt samvær 
inkl. medbrakt drikke.



Så till mat blev det pizza

• Och här var det lätt att missforstå pizza menyn

Pepperoni Peperoni



Och senare på kvällen var det igen dags for en konkuranse, 
brett et fly og se hur långt det kommer.

Koncentrationen er på topp!



Skulle satt en grens för hur länge man fick vika ett fly tror jeg….



Og så var de Jan som gjorde en katt



Ännu en natt med god sömn.
Vidare mot slutet av våran resa. 

Det «hemmelige» programmet søndag

Vi tackar Haga Vertshus for oss



Fästningen har en fascinerad historia där blodiga belägringar varvas med 
myter och sägner och våra kunniga guider under cirka en timme kan 
svara på dina frågor. 

Vet du vem som startade bygget på Bohus fästning och varför? 

Vem var Thomas Leopold och varför hölls han inspärrad här i över 30 år?

Har det verkligen suttit personer anklagade för häxeri inne på fästningen 
och är två troll den egentliga anledningen till varför tornen Fars hatt och 
Mors mössa heter som de gör?

Ja det får vi veta en annan gång.

Bohus festning fick vi hoppa
över då tiden rann iväg, de 
får bli en annan tur.



Så videre til Flatøn



Og hit

http://www.handelsmanflink.se/miljomarkt-svanen.asp


TIL EVERT TAUBES sommerperle og 
Handelsmann Flinks handelsbod og restaurant



Även här var det mycket god mat. Efter detta så var våran resa snart slut, bara 
ett stopp till innan vi åker hemåt





Marsipanladan
Kutterkonfekt i Fiskebeckkil



Etter en fin tur gjennom landskapet på 
Tjørn og Orust, takker vi for turen og 
håper deltakerne var fornøyd med 
årets utgave av 

Østfold geologiforenings auggusttur!



Då var denna resa slut för den här gången och jag, Kenneth tackar alla som 
var med och gjorde denna resa till en lyckad tur.


