
 Första resan efter sommaruppehållet gick till Taberggruvan, där vi fick en mycket fin   
 föreläsning och guidning av Hans Johansson om bergets uppkomst, hur brytningen av 
 malm började på 1400 talet och i samma veva flyttade Bergfrun in i berget. Sedan dess 
 har Bergfrun vaktat berget, men under andra världskriget lyckades hon inte stå emot 
 längre. Stora delar av berget skövlades och det mesta såldes till Tyskland för deras 
 krigsföring. 
 Numera kan Bergfrun ta det lugnt igen, nu är berget naturreservat och det har ett EU 
 skydd, så kallat Natura 2000. 

 

 
    Hans Johansson visar oss hjälmar och ficklampor, för användning för att gå in i gruvan. 

 



  Han fick oss att sitta andäktigt och lyssna på hans berättelser om gruvan och Tabergs 
utveckling  från skapelsen för 1200 miljoner år sedan till dagens datum. 



 Här är vi riggade för att följa med in i berget, hjälm och ficklampa var det som gällde. 
  Vi fick dela upp oss i två grupper så att det inte skulle bli för trångt inne i gruvan. 



 Efter en stund i gruvgångar kom vi fram till en större sal, där vi fick musik från berget. 



 Vi såg inga fladdermöss, de kommer inte förrän senare på året när det blir kyligt ute. 



  Efter gruvbesöket var det dags för lunch uppe på Tabergstoppens restaurang, 
 343 m över havet. Försök att kolla utsikten gick fort, bara dimma.   

  Vi ser lite spända ut över alla upplevelser i gruvan. 



 Lunchen bestod av varmrökt lax, potatis, kaffe och kaka. 



 Efter lunchen ställde vi kosan till Husqvarna Industrimuseum. 

 Här väntan på guide utanför. (Ska prova att göra ett kollage av guidens bildvisning) 



Här fick vi se mycket av tidigare tillverkning och en del från dagens grejer.

 Lite modernare motorcykel. Symaskiner fanns det också gott om. 

  Det som går bäst nu.       Automower. 



 Efter besöket på Husqvarna museum gick färden vidare till Rudenstams gårdsbutik.

 Där bjöds vi på kaffe med kardemummabullar innan vi besökte deras butik. 

   På hemvägen åkte vi på järnvägsbanken efter Trådrullabanan Jönköping till 
   Gripenberg. Den blev bara klar till Vireda. Den var i bruk 1894 till 1935. En 

 otroligt vacker väg att åka. 

   Ordf. Jan-Åke tackade Lasse för en trevlig resa och chauffören Göran. 

 Solbritt tackade Hasse Ek för hjälpguidningen vid gruvan och påminde om månadsmöte 
 8 september och pubafton senare i höst. Husqvarnas tillverkning
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