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Elov Danielsson, till vänster, med 26:orna John Larsson, Arne Nyström och Tage Östmark. Bakom vykortet som konstnär Göran Segergren gjorde under protesterna mot gruvnedläggningen i
Blötberget 1979.FOTO BOO ERICSSON
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Elov Danielssons Blötbergsutställning visar ett framväxande gruvsamhälle med dess människor, skola, affärer, idrottsförening och Folkets hus. Samhället uppstod när Bergverks
AB Vulcanus i början av 1900-talet köpte Fredmundbergsgruvor och startade första gruvepoken, som varade till 1979.
- Gruvepoken inleddes tack vare holländskt kapital, säger Elov.
Vilket kapital tror han ska skapa en ny gruvepok från kanske år 2015 i Blötberget?
- Ska väl bara kinesiskt då, spekulerar Elov Danielsson kring vars bild- och textutställning det mesta kretsade på Blötbergets hemvändardag.
Han samspråkade med en trio 85-åringar, John Larsson från Falun, Arne Nyström från Örebro och Tage Östmark från Skinnskatteberg, som just funnit varandra på klassfoton.
- Vi är 1926:orna, säger Arne, men tyvärr är många från klassfotot borta.
Började i gruvan
Alla tre började sin yrkesbana i eller vid Blötbergsgruvan, nästan den enda arbetsplats som funnits i byn. Vad har de för känslor kring nystart av gruvan?
- Farsan dog i silikos, vi visste inte att bära munskydd där vi stod i borrdammet.
- Det var på med gruvhjälm och lampa och ner i underjorden. Ingen sol på hela arbetsdagarna, det var ett märkligt jobb.
- Fast det är säkrare och bättre jobb idag. Vi önskar de som vill starta gruvan på nytt all lycka, säger trion 26:or.
Fler föreningar
Elov Danielsson var nöjd med intresset för hemvändardagen, men ändå vill han se en utveckling:
- För när vi bara var en hembygdscirkel så var det verksamhetsrådet i skolan som anordnade den här dagen. Vi i nybildade kulturföreningen mäktar inte med mera än utställningen, lite
album- och filmvisning. Om vi hade idrottsföreningen, skolan, folkets hus och kanske fler som skulle vilja vara med kunde den här dagen bli en riktig Blötbergsdag med mera aktivitet.
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