
GH Stormidsommar Medlemsmöte 141213 
Närvarande: 
Emma Jansson-Hjerdt (EJH), Tobias Amnell (TA), Anders Ekman (AE), Celina Hongslo (CH), 
Roland Tjerneld (RT), Gunilla Carlsson (GC) och Erik Bohlin (EB). Sonny Jacobsson (SJ – lite 
roligt eftersom han kom med tåg från Gävle) anslöt efter en timme. 
 
Upplägg: 

• Förstudiegruppen presenterar de tre alternativen till område (1: Prylkompaniet, 2: 
Gyllbergen samt 3: Flät). 

• Mötet diskuterar alternativen – möjligheter och brister samt tänkbara upplägg i sagan. 
• Rangordning av områden. 
• Hur går vi vidare inför Medlemsmötet i samband med Årsmötet? Framåt? 

 
Presentation: 

• Först fastslog mötet att informationen om tid, plats och agenda borde ha gjorts bättre. 
Hemsidan strular och alla har inte Facebook. Ett mail till alla medlemmar hade varit ett 
bra sätt att få ut budskapet. 

• EB presenterade kort område 1: Prylkompaniets ställe utanför Avesta. Förstudiegruppens 
förslag var att det området skulle strykas från listan över tänkbara ställen, vilket 
medlemsmötet höll med om. 

• EB presenterade lite mer utförligt område 2: Gyllbergen utanför Borlänge (rekprotokoll 
finns efter anteckningarna från Medlemsmötet i detta dokument). 
Efter en stund avbröt EJH och föreslog att vi skulle hoppa över presentationen av 
område 3: Flät (som hon och AE arrangerat på och nästa alla närvarande spelat på), och 
fokusera på Gyllbegen. Förslaget antogs enhälligt. 

 
Diskussion: 

• Skalbarhet. Det behöver inte vara så speciellt många deltagare för att ”Gården” och 
”byn” ska kännas trovärdiga – kanske kan funka på 20-25 pers. I den mån det går att 
förlägga spelare i läger utanför byn går det att fylla på med ganska mycket folk. Terrängen 
är ganska kuperad, men nog borde det gå att hitta lägerplatser… 

• Tänkbart upplägg. Eftersom det blir svårt att få till en känsla av permanentboende i byn 
(och på gården) även om det då skulle finnas hus på alla tomterna är ett förslag följande: 

o Myrmalmstäkten nere vid bäcken har gjort att man uppfört en blästerugn (för 
järnframställning) i en glänta strax ovanför. Under den sommarperiod då åkrarna 
nere på slättlandet inte behöver så mycket daglig tillsyn och myrmalmen samtidigt 
är lättåtkomlig råder febril verksamhet vid ugnen. Till platsen kommer då också 
en smed för att färska järnet och i viss mån även forma det till användbara 
föremål. Aktiviteterna vid blästerugn och ässja drar till sig såväl andra hantverkare 
som inköpare av järn etc som gör platsen under denna korta period till en livlig 
marknadsplats (tänk IKEA-effekten). Byn skulle då kunna jämföras med de 
norrländska kyrkstäderna – de som bodde för långt från kyrkan för att hinna resa 
dit på morgonen innan Högmässan uppförde små trånga pörten som var deras 
bostad för en natt/vecka. Ett permanent provisorium, typ. 
Den lokala ”Makten” (vem det nu är som styr beror ju i stor utsträckning på var i 
Erborigien detta utspelar sig) har låtit uppföra några hus på höjden precis intill för 
att markera närvaro och (kanske) driva in skatt. Gården är också det enda hushåll 
som är bebott året om av någon av ”Makten” utsedd person. Kanske dyker 
”Makten” själv upp under spelet för att visa upp sig inför sina undersåtar, kanske 
är det hemliga samtal med andra högstatuspersoner i området som behöver föras 



långt bort från städernas många nyfikna öron. Kanske är det jakten i bergen som 
lockar. 

 
• Åtgärder på området: Eftersom det fortfarande är en del tid kvar och Clas (som äger och 

har skapat området) är en möjligheternas man finns det nog hyggligt goda möjligheter att 
åstadkomma förändringar på området som är till gagn för såväl Clas som GH. Listar 
några tänkbara saker nedan: 

o Ytterligare ett dass. Det är redan på gång. Clas har virket ligger och väntar, men 
har ännu inte hunnit få upp dass två. 

o Anders Fridborg (AF) önskar sig en jordkällare för att kunna förvara mat på ett 
fränt (eller i alla fall hyggligt fränt) sätt under en längre tid. 

o EB vill göra något åt ”bra-att-ha-gatan”. 
o Vore trevligt med fler hus i byn… 

 
• Rangordning. Mötet beslöt att sätta område 2: Gyllbergen, på plats ett. Område 3: Flät, 

kan väl funka som reserv medan område 1: Prylkompaniet helt avförs som tänkbar 
spelplats för Stormidsommar 650. 
 

• Framåt. Hur gör vi för att ta detta vidare? Några tankar: 
o Förstudiegruppen fortsätter kontakterna med Clas för att kunna ge en uppdaterad 

och mer detaljerad bild av läget på medlemsmötet i samband med årsmötet. 
o En idé om en typ av miniäventyrshelg på området i sommar (helst under 

motsvarande period som vi tänker oss själva SM 650) – rekturer i omgivningarna 
och fixande med området på dagarna samt kortare lajv på kvällarna (på området 
och/eller i naturreservatet). Idén gillades av mötet. 

o EB föreslog att uppmana medlemsmötet i samband med årsmötet att vänta med 
några beslut kring upplägg, plats i Erborigien etc tills efter sommarens 
miniäventyrsarbetshelg så att upplägget finns klart innan de som ska dra det 
tyngsta lasset utses. AE var orolig för att vi på så vis skulle tappa en massa tid, 
men vi enades snabbt om att våren kan användas till att skissa på olika scenarion, 
möjliga intrigvävar etc. 

 
Vid protokollet för Förstudiegruppens räkning: 
Erik Bohlin 

 
 

Rektur 141122 Gyllbergen 
http://www.gyllbergen.se 

Medverkande: 
Anders F, Celina, Roland, Gunilla och Erik. 
 
Avstånd med bil från Uppsala: 
C:a 2 timmar och 20 min. 
 
Parkering för många bilar/Offläger 
Ja. Stor parkeringsplats med vindskydd och värmestugor c:a 1 km från byn. El finns. 
 
Laddstolpe för elbil 
Max i Borlänge - 20 min bort. 
 



El 
Ingen el i byn, däremot vid fritidshusen, ca 500 m bort och vid stora parkeringsplatsen. 
 
Kommunikationer (tåg, buss) 
Borlänge. Ev buss första milen från B. 
 
Affärer 
Allt finns i Borlänge, c:a 20 min med bil. 
 
Husen/miljöerna 
”Kungsgården”: 

• Stora huset: 6x5 m. Frän kåk (timmer, torvtak). Öppen spis. Bra överhäng vid entrén. 
• Köket: 4x2 m. Timmer. Diskbänk med infiltrationsbädd. Kamin. Skulle möjligen gå att 

fixa till för boende. 
• Öppen yta: Bord och bänkar. Ställning för att helsteka. Trefot med stekhäll. Möjlighet att 

spänna rep/wire över gläntan för att få upp ett segeldukstak. 
 
”Mellanmiljöer”: 

• Smedjan: Tak över ässja. Liten tältplats innanför. 
 

• Blästerugnen: Har haft tak som nu har rasat. Ugnen fungerar. Myrmalmstäkt nere vid 
bäcken. 

 
• Bra-att-ha-gatan: Träställningar med plåttak för förvaring av material och materiel. Inte så 

fränt… 
 
”Sigtuna”: 

• ”Värdshuset”: 5x5 m. Frän kåk (timmer). Öppen spis. Taket ska torvtäckas, men är nu 
täckt med platonmattor. 

• ”Skomakeriet”: En rest stomme, en skiftesverksvägg med blyinfattade fönster. Sovloft 
med två sängar. 

• ”Bageriet”: Består endast av en ugn murad av gult eldfast tegel. 
• ”Stenhuggeriet”: Består endast av en hög sandstenar att hugga. 
• ”Tvätteriet”: Består endast av en ”grytkamin”(en kamin som värmer vattnet i grytan”. 
• ”Kyrkan”: Syllvarvet ligger, men ska nog flyttas längre ut från gläntans centrum. 
• ”Torget”: Just nu ojämt, en massa stubbar som är upprivna. Stubbarna ska till våren eldas 

upp och marken jämnas till 
• Förutom Värdshuset finns fem tomter som förmodligen ska bli sex. 

 
”Klosterberget”: 

• 5 min promenad upp för backen, tyvärr på ett hygge, ligger en liten kulle som kallas 
”Klosterberget”. Planer finns på att bygga ett litet kloster där uppe, men just nu finns 
inget utom en förförande utsikt. 

 
Toaletter/dass 
Dass vid vändplanen. Ett till på gång! 
Finns också ett tvättställ i anslutning till dasset. 
 
Tvättmöjligheter 



Badbara dammar (uppdämd bäck) med tråkig botten. Brygga. 
 
Barnvänlighet 
Dammarna är ju potentiella faror, liksom alla eldar som kommer att brinna. 
 
Handikappvänlighet 
Det går att komma nära både Kungsgård och Sigtuna med bil, och ända fram med fyrhjuling. 
 
Dricksvatten 
1 st 1m3-dunk finns. Går att dricka bäckens vatten. Finns dricksvattenkran vid fritidshusen. 
 
Ved 
Ved hugger vi själva – gärna året innan. Endast björkved i stugorna p.g.a. sprättrisk med andra 
träslag. 
 
Mobiltäckning 
Dålig, men befintlig. 
 
Festäng 
Saknas. Torget i Sigtuna och den öppna platsen framför Kungsgården är alternativen i dagsläget. 
 
Tältplatser 
Ganska backig terräng – svårt att få upp större paviljonger (typ ”Stora Rosa”). 
Mossig mark – ganska lätt att finna platser för mindre tält. 
 
Badsjö 
Dammarna är badbara. 
Tråkig botten. 
Brygga. 
Vid bryggan är det drygt en meter djupt. Går utmärkt att simma. 
 
Fiske 
Regnbågsforell och öring. Små aborrar 12-15 cm. Köper från en fiskodlare. 
 
Mygg 
Inte så mycket mygg, mer knott vid vindstilla… Värst i början av juni. 
 
Närmiljön (ruiner, husgrunder, äventyrsmöjligheter) 
Har ställt frågan till Clas, som ska fundera och återkomma. 
 
Fjärmiljön 
Har ställt frågan till Clas, som ska fundera och återkomma. 
Naturreservatet i nära anslutning till området finns med vacker natur, leder och vindskydd. 
 
Ekonomi 
Det finns inte någon fast taxa. Direkta utlägg vill ju Clas ha betalt för samt en slant för det arbete 
han gör specifikt åt oss. Och så lite hyra för stugorna. Magkänslan är att vi kommer att hitta en 
bra lösning. 
 
Kontakt 
Clas Jacobsson 



Södra Gyllegatan 58 
784 36 Borlänge 
clas@gyllbergen.se 
0705-653146 
 
Feeling 
6 (av 8) cylindrar (miljövänliga). EB:s omdöme. 
6 (av 8) cylindrar (miljövänliga). AF:s omdöme. 
 
 
Överlag 
 
Pluslista: 

• Positivt inställd ägare. 
• Fräna hus. 
• Clas äger marken – inte någon som hyr av någon annan. Korta beslutsvägar. 
• Trevligt med det rinnande vattnet. 
• Roligt med hantverksmöjligheterna (järnframställning, smide, skomakeri, stenhuggeri, 

växtfärgning, lavendeltvåltillverkning etc). 
• Möjlighet att få till en stig från ”Stora parkeringen” direkt till miljöerna, söder om 

dammarna (norr om dammarna går en bilväg som slutar i en vändplan vid fjärde 
dammens slut). Stig finns på andra sidan körvägen. 

• Möjlighet att påverka området innan. 
 
Minuslista: 

• Kraftledning precis bakom både Kungsgården och Sigtuna som man måste passera under 
för att komma till Klosterberget. 

• Hygget precis bakom Sigtuna. 
• Avsaknad av festäng. 
• Avsaknad av jordkällare/matförvaring. 

 
Frågor till Clas: 

• Vad finns det för roliga miljöer i närområdet som skulle kunna fungera som spelplatser 
för kortare scener? 

• Fjärområdet? 
• Hur ser det ut med allmänna kommunikationer? 

 
Frågor till oss själva: 

• Var i Erborigien skulle detta kunna vara? 
• Vad skulle kunna hända? 
• Hur fungerar skalbarheten? 
• Hur ska vi befolka byn? Bybor? Ordensroller? 

 


