
Inledning

Nu har vi n1.tt 6r och den viirsta vinterminaden har redan g6tt sA nu ser vi an virens ankomst
med tillfrirsikt. En del smifiglar har redan b<irjat sjunga "vir" och f<irhopppningsvis har 6ven
vi miinniskor brirjat ana ett slut pi den hiir trikiga "vintem" som inte vet om den ska vara eller
inte vara. Snart blir hela naturen en enda barnkammare och dA vet viil alla hundiigare att den 1
mars iir det hundftirbud vilket innebiir att inga hundar fir springa losa i skog och mark,
fcirresten hundar far endast vara l<isa i skog dlir du har jaktr2itt under <ivriga 6ret, si egentligen
fir inte en siillskapshund vara l<js i skogen nflgon del av 6ret.

Om man har tur kan man kanske si spir efter nigon'Nalle" som snart vaknar, enligt
Bondepraktikan vaknar bjornarna pi Tiburtiusdagen, men hanbjornar kan vakna lite titigare.

I 6r har vi ett flertal ginger haft besok av ett lodjur i niirheten av husen i byn,
Backg6rdsviigen, Kyrkbacken och gamla stationsomridet, dZir det dridat ett ridjurskid.

Pi Kuppdammen var det2 vargar som sprang civer en morgon i bcirjan av februari och det var
flera miinniskor som lyckades se dem. Dagen fdre var det ett lodjur som ocksi passerade vir
badsjci sA de vilda djuren har vi runt omkring oss. Den 28 februari var det en varg som pi
morgonen d<idade ett ridjur pi Dormens is. Det gdller attvara uppmiirksam vid promenader
si kan man fA se spir efter b6de klol.vilt, rlivar och rovdjur, det iir ju ett skogslandskap som vi
bor i och inte nigot storstadsomride.

I sntin pi isen pi dammarna vid viigsk?ilet vid Kyrkan har det i 6r ocks6 funnits spir frin en
utter.

Vi pensioniirer som passerat 65 6r och har postadress 776 98 har mcijlighet att dta lunch pi
matsalen i Centrum och det iir flera som utnl.ttjar denna ftirmin ibland. Jiittegod mat (2 olika
rdtter) samt ett flertal olika sallader att viilja p6.

Pensioniirerna har ocks6 mojlighet till liittare styrketrdning i Garpenbergs Atletklubbs lokaler
pA Folkets Hus pi onsdagar kl. 10.00.

Ndsta blad ska helst vara ute i god tid ftire midsommar si material till det vill jag giirna ha
senast den 1 juni.

Glad Pisk och en trevlig var cinskar jag till alla liisare och ett stort tack till de som l?imnar
material till "Virat eget Blad", det finns plats ftir fler att skriva nigot, samt naturligtvis till
Hans Jcinsson, Boliden Mineral som bekostar tryckningen av750 ex samt alla de som delar ut
bladen p6 ett eller annat siitt och Stig som ser till att bladen kommer ut pa
Garpenbergsbladet. webs. com

Barbro Jansson, ansvarig utgivare.
barbroj ansson@bredband.net eller vir postlida pi Backgirdsviigen 1 9



Bolidennytt

SA var vi inne i ett nytt Ar igen och nya utrnaningar vdntar. Metallprisernas
utveckling har inte varit till fordel for vAr bransch. En ldgre tillviixttakt dn tidigare i
Kina har lett till stdrre tillgAng dn efterfrigan pA mAnga metaller. Detta har lett till
en press pi metallpriserna. Priserna styrs av den globala ekonomin och dr inget vi
kan p6verka. Det vi kan pAverka dr vAr produktion och v6ra kostnader.

Boliden har en fordeljaimfort med de flesta andra gruvbolag i och med att vi har
sAvdl gruvor som smdltverk. Ndr gruvorna 96r sdmre sA gir smdltverken oftast
bdttre ekonomiskt. Totalt fdr 2015 blev resultatet for Boliden trots fallande
metallpriser en vinst pA drygt 4 miljarder kronor. Av alla enheter i koncernen dr
Garpenbergsgruvan den mest lonsamma. Vi bidrog med drygt 1,4 miljarder till
vinsten. Det visar ocksA att vi har goda marginaler fdr att klara prissvdngningar.
Fantastiskt att en gruva som var ndsta nedlagd for ca 15 Ar sedan nu iir juvelen i
Bolidenkoncernens krona.

En anledning till de goda resultaten i Garpenberg dr den hdga produktiviteten.
Bolidens ledstjdrnor har alltid varit att l igga i framkant ndr det gdller modern teknik
och att ha fokus p6 kostnader. I dag efter utbyggnaden dr Garpenbergsgruvan
den gruvan som har h6gst produktivitet av alla vdrldens zinkgruvor
(underjordsbrytning). Den positionen har vi ndtt bl.a. genom en hog grad av
automation, men ocksA tack vare det siitt vi organiserar vAr verksamhet. Jdmfdr
man med gruvforetag i andra ldnder har vi oftast en plattare organisation med
fdrre mellanchefer. Vi har i Sverige ocksA tillgAng till viilutbildad arbetskraft och
medarbetare som vill och fAr ta ett stort ansvar.

Upprampningen av produktionen gir enligt plan, vilket for 2015 innebar knappt
2,4 miljoner ton malm genom verket, Under 2016 5r det tanken att vi skall klara av
mAlet med expansionen, en genomsdttning pA 2,5 miljoner ton malm.

Under sista helgen ifebruari hordes och kdndes en kraftig bergsmdll i runt om i
Garpenberg. Detta skedde inte i samband med sprdngning. Det var vad som
kallas en seismisk hdndelse och den skedde inte i direkt anslutning til l vAra
bergrum utan nAgonstans i sidoberget. I berget finns lagrade spdnningar. Ndr
man Oppnar upp rum sA omfdrdelas dessa spdnningar och det kan leda til l sm6
rorelser som kan orsaka allt frAn knakningar ti l l smdllar som denna. Vi har
installerat ett stort antal mdtutrustningar som mdter denna typ av hdndelser for att
kunna folja vad som sker i berget ndr vi 96r vidare med brytningen i olika
omriden. Det dr iforsta hand vAra brytningsrum som kan pAverkas och finns det
minsta osdkerhet utifr6n risker med bergrorelser sA stdnger vi av rum eller
brytningsomrAden.

PA nya industriomrAdet byggs det igen. Nu dr det en ny "Grindstuga" som skall
upp. Hittills har vi haft provisoriska utrymmen f6r att ta emot besdkare. Till
sommaren skall den nya besdksmottagningen stA klar.

Om man dr intresserad av Garpenberg forr i tiden sA finns det en film som lagts
upp pa YouTube (www.voutube.com). Om ni gAr in ddr och soker pA Garpenberg
s6 hittar ni filmen " Gruvdrift vid Garpenbergs odalfdlt".

Hans Jdnsson



lnfo frdn Folkets Hus och Byologet.

Finns det ndgro eldsjalar som kan tiinka sig att voro med i
en orbetsgrupp pd Folkets Hus?
Det tir ju mest dagtid det goller, sd det iir bra om du kan dd.
Vi behover hjolpos dt,om vi ska kunna bevora Folkon.
Det iir bro om vi kon fd in lite yngre personer ocksd.
Mer info. fdr ni pd tel.nr: 0761-L20L8L.

Vod det gciller vdrmarknaden ,sd cir det inget bestcimt onnu.

Frdn o med i dr sd tir det Kommunen som sktiter badet vid
Kuppen.

Hdlsningar Styrelsen i Folkets Hus och Byolaget.

Kallelse ti l l  6rsmiite med Garpenbergs Hembygdsftirening
Itirdagen 12 mars kl 15.00 i Fiirsamlingshemmet, Dala-Finnhyttan

Arsmiitesfi irhand lingar, u nderhAllning, servering
vAlrouruRt

Planerade aktiviteter vid Gammelgirden 2016
30 april kl 20.30 Tal t i l l  viren p6 tunet. Ddrefter fackelt6g ti l l  brasan
21 maj kl 19'30 Samling vid Gammelg6rden fi ir bilfdrd ti l l  Trefaldighetskii l lan
6 juni kl 13-15 Nationardagsfirande med fragghissning och servering
24 juni Midsommarafton pA Gammelg6rden

kl 10.00 Barnen 6ker traktor f i ir att plocka blommor
kl 14.00 Vi binder kransar ti l l  majst6ngen
kl 16.00 Dans kring st6ngen samt uppvisning

25 juni kl 15.00 Friluftsgudstjdnst p6 tunet
Stindagarna i juli serveras kaffe kl 13_1G

6 aug kl 12.00 Hemvdndardagen inleds i kyrkan.
.iLS aug kl 14.00 Surstri immingsfest
19 aug k l  10.00 Mi lan tdnds
20 aug k l  20.00 Kolmi lekvdl l  med underh6l ln ing
15 okt kl 15.00 Hiistmijte i Fiirsamlingshemmet
Mai la gdrna d in mai ladress t i l l  Kerst in  Gasslander,  kerst ing@hotmai l .com, om du v i l l  ha moj l ighet  at t  f i
aktuel l  in format ion.

Britta Jakobsson fiidd Riinnegird diid

Garpenberg har fcjrlorat en varrn viin i och med Brittas bortging. Jag kan fbrtfarande hora
hennes blida stiimma som med humor och klarsyn over sakers tillstind kommenterade ett och
annat. Garpenbergsbladet foljde hon med intresse. Sommarstiillet vid Gruvsjdns strand var
under minga ir en viktig retriittplats frin vilken hon kunde Aterknyta till barndomens och
uppviixtens platser och vtinner. Garpenbergs kyrka var viktig. Under mlnga 6r smyckade
Britta altaret infor Hemviindardagen som en service till Hembygdsforeningen, men jag tror
ocksi som en efterliingtad iterkomst till sin barndoms kyrka.
Minga med mig kommer att sakna Britta och vi siinder deltagande tankar till maken Sture,
barn och barnbarn, syskon och niira vdnner.
Birsitta Bloom
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Viilkommen till Garpenbergs kyrka i vir!

Piskveckan
Inftir pisken finns fler saker att uppmiirksamma. Det ena
iir att vi har bytt dag ftir vir piskmlssa. Tidigare har vi
haft m?issa pi piskdagen, men efter dnskemil har vi nu
justerat till Annandag pflsk kl. 17. Vi hoppas att den
dagen och tiden ska passa fler.
Pi Annandagen kommer vi ocksi att hdgtidligt ta emot
och visa upp den matta som Doris Ruth har vdvt till
orgelliiktaren. Varmt v?ilkomna !

Gruvkapellet
Under hdsten 2015 kontaktades vi av iittlingarna till Per
Vilhelm Villner som var bergsingenjdr i Garpenbergs
gruva pL 1940-talet. De ville skiinka sin samling av
tavlor med gruvmotiv, samt lite gruvlyktor och
kompasser mm, till Garpenbergs gruvkapell.
Vir ftirhoppning [r att vi nigon ging under viren eller
sommaren ska kunna ha en vernissage med enkel
gudstjiinst i gruvkapellet. Det finns iinnu inget datum ftir
detta, di vi hoppas att familjen som skiinkte samlingen
ska kunna medverka, och vi planerar di efter deras
mdjlighet att komma till Sverige (de dr bosatta i
Frankrike).

Familjegudstjiinst m ljustiindning fiir nyfiidda 17l4
Alla, oavseff ilder, dr varmt vllkomna till
familjegudstjiinst den 17 april. Vi kommer att tiinda ljus
ftjr de barn som ftitts sedan ftirra viren, och gudstjiinsten
?ir anpassad ftr de minsta.

Kiirmusikgudstj iinst 29l5
Precis som ftirra viren avslutar Garpenbergskdren och
Hedemora kyrkokdr sin termin med en musikgudstjiinst i
Garpenbergs kyrka. Kl. 17 pil Mors dag ses vi vid
Stockenstrdmska graven fdr traditionsenlig samling, och
sedan fortsiitter vi med musikgudstjiinst inne i kyrkan.

Cruising 5/6
I griinslandet mellan vir och sommar ?ir det iintligen dags
fdr Cruisinggudstjiinst i Garpenberg. Det blir mycket
musik, fina bilar och ftirhoppningsvis hiirligt
sommarviider. Mer information om vilka som deltar.
finns pi affischerna nlr det niirmar sig. Viilkomna!

En fin pisk och en hiirlig vir dnskar jag er!

Tisdag 22 marskl.12
Piskdrama ftir alla 6ldrar, i kyrkan

Torsdag 24 april kl. l8
Skiirtorsdagsmiissa

Mindag 28 mars kl. l7
Piskmdssa

Garpenbergskdren
Mottagande av matta

Sdndag 17 april
Familjegudstjiinst

med ljustiindning ftr nyfddda

Torsdag 5 maj kl. 8
Gdkotta

Thomastorp/Bensisen

Sdndag 29 maj kl. l7
Kdrmusikgudstjiinst
Garpenbergskdren

Hedemora kyrkokor

Sdndag 5 juni kl. 1 I
Cruisinggudstj[nst

Med resewation fi)r rindringar.

Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
se Annonsbladet, h€msidan

Anna Jonsson, prdst i Garpenberg
eller vira affischer.
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Vi mots i salongen dir guiden sedan informerar om vad som ska ske.
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Pf,skafron pe slottet
26 mars

Eftermiddagsfika 15.00
Vi serverar kakfat och kaffe i salongen en trappa upp.

Stor piskbufft
Senreras kl. 17 .00 -19.00

Dessertbord och kaffe finns en trappar.rpp i Blisalongen. Sitt garna ner i salongerna och
pi samma vining finns baren oppen for den som onskar ni.got att dricka.

For information och bokning kontakta oss!
T eI: 0225 -22207, info@ garpenbergsslott. se



Garpenbergs Vdvstuga, ligger i Folkets hus Garpenberg.

Dit dr du si vdlkommen! Vitrdffas mindagskvdllar,

vdver och 16r av varandra, fikar och har trevligt!

Kontakt: Doris Ruth tel: 073-941.9904

a t

MUSIKLARARE
50KE5,,'.'. ANNASKOLAN

Annaskolan vdxer for 4:e iret i rad och 6r over 70 elever och 16
medarbetare. Men vi saknar en musikldrare.

Ar du musikalisk och bra med barn eller kdnner nfrgon som dr det Weka inte
att kontakta kansliet pfl 0225-231 10 eller kansli@annaskolan.se
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45 min 400 kr

Helrenovering med eterisk olja

65 min 600 kr

Pensiondrsrabatt LOO kr

Htijen 13, Olshyttan
Mbria Erik55on ,
a72-566 AO 66

Garpenberg sockenfilm kommer snart att f innas ti l l  forsdljning hos Hembygdsforeningen.
VHS kopian som funni ts at t  kopa hartagi t  s lut .  Pi  den fanns dven nyproducerat  mater ia l

frin 2003 som ocksi kommer att f innas med, nu dd fi lmen gdrs om ti l l  DVD format.
Doku mentatio nsgru ppen Garpen bergs H em bygdsforen i n g/ Do ris Ruth

')?hni"a, 
SuA, 9tr;|ren



www.slutagrav.se

Fredrik Eriksson
072-526 61 05

f redrik,eriksson@slutagrav.se
Af 1 Dalarna

Hej, hiir pi Asylboendet hdnder det mycket roligt for gdsterna. En av vira giister har kartlagt
kompetenserna hos de som bor pi Asylboendet, det f inns m6nga hantverkare, ldrare,
kockar, chaufforer. Det f inns dven tandldkare, arkitekter, f i lmregissorer och labanalytiker.

Vi  harf i t t forstdrkning idet  gym som inreddes ihostas nu f inns det skivst6ng med vikter
och hant lar .  Vi  kommer dven fA t i l l  et t  grupprum med pingis och bi l jard.

Til l viren tdnker Sgarna ti l l  Asylboendet anldgga gril lplatser och kokstrddgSrdar med hjdlp av
prakt ikanter som har s in prakt ik hos Hedemora Garpenbergs forsaml ing.
Kontakta Lars Brandt pii telefon 022525707Lfdr mer info.

Fr in och med 29/2 kommer Hedemora Garpenbergs forsaml ing husera i  en del  av gamla
skogis med Gron Kraft under tre 5r. Kontakta Karin Byl6n pA O225257076 f6r mer info.

Mobi la Hi i lsningar
Lars Brandt

"Ndr du funni t  st igen bakom snSren.
Beriitta om den, Inte vart den leder
bara at t  den f inns."
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Lite smitt och gott frfln Svenska Kyrkans unga i Garpenberg

Solen strilar och virfbglarna sjunger vacket och det droppar fr6n taken. Det andas vir iiven
fast jag iir fullt medveten om att det kommer bakslag.

Tycker att jag knappt hunnit ta bort julen innan pisken iir strax hiir.

Grupperna rullar pi och fcirra veckan akte jag och virpriist Anders Berglund och Garpenbegs
Juniorgrupp till Asylboendet pi studiebescik och samvaro.

Jag hade bakat en massa bullar och det var si uppskattat bide bland flyktingarna och
Junioerna som tyckte att vi skulle 6ka dit varje onsdag. Vi ska i alla fall 6ka dit ett par ginger
per termin.

Att jobba pi Asylboendet iir jiitteroligt och sA givande iiven fast min arabiska fortfarande iir
lika med noll.

Snart ii det dags for virt Aterkommande Pflskdrama i vara tre kyrkor. Hiir i Garpenberg blir det
tisdagen den22 mars kl. 12.00 i kyrkan. Se de hoppas jag ni som kan, kommer och tittar.

Det 5r mycket spiinnande pi gang och gemensam avslutning fdr terminen den22 maj kl.
14.00 i Hedemora Kyrka med bl.a. hoppborg och korvgrillning.

Vi komme iiven att ha en vardagsgudstj?inst hiir i maj, se kommande info.

VAr populiira Crusinggudstjiinst blir den 5 juni kl. 1 1.00 i Garpenbegs Kyrka. Varmt
viilkomna!

Sommarkollot blir som vanligtv.25-26 och man kan anmiila sig direkt till mig pi mail:
elisabeth.hedlund@svenskakyrkan. se

Rockmiissan bokar ni in redan nu i almanackan, fredagen den I juli kl. 18.00!

Med hopp om en riktigt Glad Pisk med tid ft)r gliidje, gemenskap och eftertanke!

Manga kramar fin Bettan! Barn&Ungdomsledare och Husmor i Hedemora-Garpenbergs
ft)samling.

Jesus sa: Lit barnen komma till mis!



Ki5p dina vdrblommor hos

Frisilrboa
BlomstertiSrsdlj ni ngen tippnar fi5r sdson gen
ndr vdren dr hdr och jag bi5rjar med att ta hem
pensder. Vdlkomna de!

Marianne
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vi som varje hr i anslutning till trettonhelgen med
och dans kring granen.

Fisketiivlingen pa Dormen gick battre i hr an
forra iret. Isen bar och solen lyste pd ivriga
prmplare. Man grrllade och ht matsd"ck med god
aptit.

Storst fiskelycka hade Karin Gruvsjo. Hon
belonades med Toblerone.

Arsmotet blir sondag 13 mars, 1O.OO. Yr rapporterar dadfrhn i nd.sta nummer.

Vhren hiilsas vrdvalborgsmdssoelden i Ingelsbo,litrdagendenSO apnlr 19.30.
Traute och Gunnar, 0225-230 23, vlll garna att man forbestiiller korv till
grillning. Brasan tdnds klockan 27.00.

Vill du delta i Dalkaflsvandringen, I maj, mellan Fline och Folkdrna, ta
kontakt medUlla-Brttt Aura,0T0-269 31 14.

Midsommardagen, 25 jwti 16.00, reser vi majsthng, dansar och leker. Ta
gdrna med blommor till stAngen.

Bitutflykten till Hiilsingbo holme sker sondagen den 3 jtAr, l2.oo. Ta med
lunchkorg, sh dter vi och leker lite tillsammans. Grillplats finns. Vi samlas vid
Hzilsingbo brygga.

Sommarkrziill i Ingelsbo blir fredagen den 29 juli, 19.00. Forfattaren och f d
kommunarkivarien Le if Olofs son kdse ra r om ortsn amn I tr akten.

Mer om sommarens aktiviteter (bl aTrubadurkveill och Speedwayafton) r ndsta
nttmmer av G arpenber gsbladet.

Ha en skon virl

Om du vill veta mera) ring gdrna

Susanne Sjostrom, 0225-237 27,eller Gunnel waerner,O22|-zgo rG, rzg oo

Vi ses i sommarl

Hemsida: www.bygdegardarna.se/ingelsbo/ e-post: ingelsbo.bygdegald,@8mail.com

THGELsBo  avcoeeEcos -
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GIad, Pesk alla gcdaldsarcl

Julgransplwrdringe n hade
shv aI tomtebesok, dockspel



Lilla Vasaloppet eller Bar-
nens Vasalopp genomfor_
des den 3 mars pA Kupp-
dammen i Garpenberg. Alla
deltagare fick pris samt det
var jdttegoda korvar med
brod som Roland och Ben-
ny ordnade med. Byalaget
ordnade denna fina Sport-
lovsaktivitet.
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Hej igen kiire liisare av Garpenbergsbladet,
Ett kvartal har redan svunnit htin och vi drabbas av var, kanske tvi minader tidigare iin
vanligt. Talgoxarna iir iging med virsingen, ljuvligt att h<ira. Dagsljuset ger mer energi, det iir
sant. Viivkamrnmaren som legat avgldmd sedan i hostas, kiinns iter inbjudande. Fast
bakslagen kommer med en irriterande frekvens. Ena dagen sol och faktiskt begynnande grdna
griismattoq niista dag snilblflst frin norr och landskapet tiickt av snti igen. Di lockar det mer
att grotta ner sig i bOcker framfor brasan iin att ge sig ut i naturen.

Just nu studerar jag en "Dagbok cifver en resa igenom de, under Stora Kopparbergs
hdfdingeddme lydande Liihn och Dalarne ttr 1757 afAbr. Abrah.son Hulphers"-
Gammalsvenska och frakturstil iir en utmaning men det iir m<ijligt att med t6lamod ta sig
igenom och forsti det mesta. Besriket i Garpenberg skildras pi tio sidor med stor noggrann-
het.
Fcirst placerar han Garpenberg i geografin. Sedan f6r jag veta att Garpenberg iir ungel?ir 2 mil
i liingd och 1,25 mil i bredd. Eftersom han kommer resande fr6n Avesta iir kungsgirden som
d& innehades av baron Gustav Funk och koppartillverkningen det f<irsta han bes<jker.

Beskrivningen av det senare ger bilden av en rykande och hamrande industri. Reseniiren blir
allt imponerad av verksamheten som han ser: 3 Suluugnar, Rosthus, Kopparhytta,
Girmakarverkstad och Kopparhammare, i vilka all malm hanteras som bryts i gruvorna. Den
blir inte endast smiilt till rikoppar utan iiven renad (garad) och utsmidd. Forst smiiltes malmen
i Suluhyttan till skiirsten, 90 till 100 lass per ging. Diirefter gir den genom Rostugnens "14,
15 eldar" som renar den frin det mesta av svavel och andra orenheter. Sedan iir det mojligt att
smiilta resten i Kopparugnen till rikoppar. En del av detta blir koppar for kopparslagare att
hantera till diverse nyttosaker men en del smides ut till plitar som fdrs till Avesta for att
stiimplas. (Sidan kopparplit stiimplad med Funks stjiirna finns fortfarande att ses pi
Myntmuseet i Avesta).

Diirefter beger han sig till Gruvsjcin ftir att bfltledes ta sig till gruvorala. Han noterar att diir
ligger flera flatbottnade bitar som under sommartiden fraktar malmen frin gruvorna till
Herrgirden.

Resan <iver sjdn blir dock mindre angeniim eftersom en "Orcan" med stora hagel, dunder och
blixtar drog fram. Vi skulle viil kalla det en kraftig 6skby. Nigon dag senare kunde han liisa i
Posttidningen nr 50 att en olycka drabbade Falu gamla kyrka i samma ovrider den 23 juni
1757. Nair han senare p6' sommaren kom till Falun fick han detaljerna redogjorda for sig.
Kyrkan hade ett torn mitt pi taket. Tornet triiffades av blixten och fattade eld. Man lyckades
rlidda sjiilva kyrkan.
Niir jag fir historiska hiindelser beriittade av en som var diir, blir jag fangad och vill fortsiitta
samma resa. Hoppas att det kan intressera liven dig som liisare.

Nu 96r vi med snabba steg mot niista stora helg sA jag vill onska alla liisare en riktigt Glad
Pisk!

Skommarbo i mitten av februari
Birsitta Bloom


