
 

 

Lyssna till sagan om en förtrollad plats, djupt inne i skogen i Kopparbo, i den del av landet som 
kallas Bergslagen…   

Ända sedan 1400-talet har de som bor här levt gott på naturens rikedomar. I gruvorna bryts 
malm ur berget; skogens träd förvandlas till kol i kolmilor och kolet blir bränsle i hyttornas 
masugnar; vattnets kraft driver pumpar i gruvorna, blåsbälgar i masugnarna och stora 
hammare i smedjorna. På så sätt förädlas malmen till det guld som gjort bygden så rik och 
blomstrande under många år.  

Här i området finns fortfarande kunskaperna om det gamla hantverket kvar, och människorna 
lever i samklang med naturen och alla naturens olika väsen. I skogen vandrar trollen vida ikring 
och i berget vaktar själva gruvfrun. Vättar gömmer sig i hålorna, skogsrået vakar i skogen och 
har man tur kan man få syn på näcken som spelar i forsen eller älvorna som dansar på ängen.  

Men allt är inte frid och fröjd. På senare tid har mystiska gruvarbetare dykt upp i området. De 
har papper som hävdar att de äger platsen och de talar om nya metoder för att gräva upp allt 
guld som kan finnas i berget. De vill hugga skogen, bränna marken och spränga upp stora 
dagbrott, som sår i berget - och de är inte nådiga mot de som vågar gå dem emot.  
Finns det någon räddning för området?  

I de gamla sagorna fanns andra sätt att hävda rätten till skogen och marken. De berättar att 
enligt folkets lag ska den som kan visa sig värdig äga området för evig tid. I Kopparbo berättas 
om de egenskaper som krävs hos den som är värdig, det talas om ärlighet och pålitlighet, om 
vänlighet och hjälpsamhet, om kännedom och omsorg om naturen. Därutöver nämner sagorna 
en vågskål som ska fyllas till brädden med guld.  

Är sagorna sanna? Finns den mytomspunna vågen? Och i så fall, hur skulle man kunna samla 
tillräckligt med guld? Denna saga är en som fortfarande utspelar sig, och slutet är inte avgjort. 
Finns det någon chans för området att överleva? I sommar kommer allt att avgöras. Vi behöver 
dig!     

 

29 juli - 5 Augusti 2023. (29 juli – 3 augusti för Bäver och Spårare)

Kopparbo utanför Söderbärke i södra Dalarna 

Samtliga scouter från Upplandsslättens scoutdistrikt

 Preliminärt 2500 kr för helvecka 

Senast i april 2023

Fler lägerbrev kommer under våren och frågor kan ställas till 
guldfeber@scoutuppland.se 

/Guldfebers lägerkommitté
 

 


