
Bolidens veteraner

Alla 1r fodda 1.971. och lekte tillsammans som barn. De ldrde sig simma samma ir och bog'ade lekis i
sarruna grupp.De har foljts genom livet, frin klass 1 till klass 9 och dlrefter samma gymnasium. Samt-
liga pibog'ade sedan sitt arbete vid Boliden samma ir och nu har de fitt utmdrkelse efter 25 irs tjdnst.

(Fr v.) Sven-OveJohansson, Lars-OlovJansson, Conny Blom,Anders Lind och Mikael Lagin

kan dven ldsa Garpenbergsbladet

garpenbergsbladet. esy. es

Du

Trevlig sommar!

online:



Inledning

Vilken htirlig ftirsommar vi haft och grcinskan den spirar fort, undrar om det finns n6gra
blommor kvar till majstingen, men nhgraiir det viil som kommer att finnas.

Det biista med allt denna ftirsommar har allt varit Cruisinggudstjiinsten, som vara viinner fran
Stockholm sa, tiink om det vore si hAr Ande varje gudstjiinst, kyrkan var niistan fullsatt och de
flesta kunde psalmerna sedan vi var smi och det passade di mig bra med gitarrspelet frdn
Sven-Holger och Husbandet till psalmerna, nar jag tiinker efter si brukar orgelmusiken vara
lite ftir hogt i diskanten ntir man uppnitt mogen ilder si man tycker att man bara brummar lite
men nu gick det bra att ftilja med i psalmerna. Det iir ocksi bra med en priist, Anders
Berglund, som hdrs och pratar naturligt och leder gudstjiinsten pi ett naturligt siitt, det var
inget fel i fiol heller och det var bra att priisten di direkt ber?ittade hur lang han var si man
inte behdvde sitta och fundera pi det utan kunde koncentrera sig pi vad han sa. Sdren
Karelius underhillning fir ju hela kyrkan att gunga och klappa takten, samt Cecilia Kyllinge,
Solveig Bergqvist-Larsson och Jan-Olof Jonsson med bide pratet och de hiirliga s&ngerna var
jiittebra. Dessutom alla vacka bilar utanftjr forsamlingshemmet som man kunde titta pi och
beundra och tanka pi allt arbete som iigarna lflgger ned pi dem. Tack fdr arets hdjdpunkt i ar
igen alla som medverkade.

Pi kviillen 6kte min man och jag som vanligt och tittade efter 2ilgar och n?ir vi iindi var ute si
fortsatte vi lite liingre och kom de till Flinesjrin och tiinkte lyssna till en massa nattsiLngare
men jag tror att det var ftir kallt drirfor att tempen gled ned till +4 grader bara si vi fbr nog
forsdka nigon annan kv6ll, de kan viil inte ha sjungit ftirdigt frir i Ar redan hoppas vi. En
upplevelse som kan komma umera ar att det finns nigra vargar ibland nom virt omride si det
giiller att hilla riitt pi bide hundar, katter och andra tamdjur, vargen iiter endast k<itt, men
hittills ingen fara fdr miinniskor nigonstans i Sverige.

Nu till lite allvarligare saker som giiller virat eget "blad". Jag b<irjar bli trrltt ph att ringa runt
till de som eventuellt vill annonsera om nigot i bladet, iir dessutom skraj att glcimma nigon.
Alla ftireningar och f<iretag fbr ju annonsera gratis i bladet och alla Garpenbergsbor fdr skriva
vad de vill, med eget namn eller signatur men jag vill ha reda pi vem som skriver men jag har
tystnadsplikt som alla tidningar ocksi har. Jag ftirbehiller mig riittan att censurera i "bladet"
men hittills under alla 6r har jag inte behdvt ringa till en enda och friga vad de menar med sitt
inliigg.

Du som funderat pA att skriva nigot i bladet, det kan vara nigot du upplevt eller nigot du sett

eller nAgot du kommer ihig frin skoltiden och funderar p6. Alla ar hjrirtligt vtilkomna att

skicka sitt bidrag till: barbrojansson@.bredband.net eller min postlida. Niista Garpenbergsblad

iir planerad till i mitten av september sA jag vill ha bidragen senast den 1 september.

Trevlig sommar till alla lasare av vlrat eget "Blad"

Ansvarig utgivare Barbro Jansson



Bolidennytt

Sommaren har nu kommit till Garpenberg och snart bdrjar ordinarie personal ta ut
sin vailfortjdnta sommarsemester. Det innebdr att vi tar in ett antal
semestervikarier. Det dr en bra inkorsport och den vdgen har m6nga gAtt fdr att
senare kunnat fA en tillsvidare anstdllning. | 6r liksom tidigare Ar tar vi in ett antal
ungdomar pA sommararbete. Erbjudandet gir ti l l barn til l vAra anstdllda. Det skall
naturligtvis vara arbeten som behover goras, men av enklare karaktdr. De f6r pd
det sdttet lite arbetslivserfarenhet och fAr dessutom tjdna en liten slant. Alla
"sommarfAglar" har en handledare som tar hand om dem under deras tid hos oss.

Om man trivs hos oss, vilket m6nga tycks gora, sA kan man bli kvar sd ldnge som
25 Ar. Lyckas man med det sA blir man s.k. veteran. Detta firas med en h6gtidlig
och festlig tillstiillning i Skellefte6. I 61 6kte jag upp till Skellefte6 med 16 veteraner
och deras respektive. Det inleds med hogtidlighet i landskyrkan i Skellefte6 och
avslutas med middag, underhAllning och dans i Folkparken. | 6r var det fem herrar
i Garpenberg som blev veteraner som har en ganska unik historia. Det gdller
Conny Blom, Lars-Olov Jansson, Mikael Lagin, Sven-Ove Johansson och Anders
Lind. De vdxte upp i samma omrdde i Garpenberg och foljdes 6t genom hela
skolgAngen och fick jobb samma 6r hos Boliden och i 6r blev de veteraner alla
fem. Mdrkligt hur livet kan bli. En annan unik person dr Gdte Lundmark iAitik. Han
bdrjade som pinnpojke ndr man skulle staka ut var den nya Aitikgruvan skulle
ligga 1966. Pa den resan dr han fortfarande. Nu 50 6r senare jobbar han med
gruvplanering och blev nu rejiilt hyllad som "dubbelveteran". Fantastiskt.

Den 24 maj hade vi ett informationsmote for allmdnheten i Folkets Hus. Det kom
ca 20 personer for att lyssna pA lite allmdn information om verksamheten och lite
mer specifikt om Arets arbeten pA Ryllshyttemagasinet och dven om vArt arbete
med de miljofrAgor som dr relevanta. Vi kunde ocksA visa pA mycket positiva
resultat f6r milj6n ndr det gdller de vattenreningsanldggningar som vi byggt. Bland
annat sA har metallhalterna i det vatten vi sldpper ut till Gruvsjon minskat rejiilt.
Boliden dr ocksi engagerad i miljdprojekt utanfor vAra industriomrAden. Vi dr en
av flera intressenter i den "elvdg" som nu byggs utanfor Sandviken. Det dr en
strdcka ddr man skall testa eldrift f6r tung trafik. Det bygger pA samma princip
som for spArvagnar. Det hdngs upp elledningar 6ver ytterfilen pA vdgen och
lastbilarna utrustas med strdmavtagare som fdlls upp ndr man kdr pA s6dana
strdckor och ekipaget drivs dA helt pA el. Detta tir en teststrdcka och det blir nAgra
specialutrustade lastbilar som kommer att testas. DA vi har en hel del
lastbilstransporter till Gaivle hamn s6 dr vi naturligtvis intresserade av detta.

Pi det gamla industriomrAdet gir nedmonteringen av utrustning i gamla verket
vidare. En del av den utrustning som fanns ddr gor nu nytta pi andra stdllen inom
foretaget. Annat har vi s6lt till andra foretag, medan en del kommer att Atervinnas
som metallskrot. Som alla kan se har den s.k. Gruvsjdlaven rivits och ersatts med
en plAtstos. Gruvsj6schaktet anvdnds nu som frAnluftsschakt.

Trots lite svaga metallpriser sA kunde Boliden redovisa en vinst pA drygt 700 Mkr
for forsta kvartalet. Av det stod gruvorna f6r ca en tredjedel. Bland annat kunde
ledningen konstatera att for forsta kvartalet 2016lAg nu Garpenberg 2,5 Mtons
tempo, d.v.s. vi kOr nu pA den kapacitet som anldggningen dr dimensionerad f6r.
Hans Jonsson



Gruvkapellet

Ett av de mest handfasta och iildsta minnena av gruvhanteringen i Garpenberg utg<irs av

Gruvkapellet som idag ligger i utkanten av Odalftiltet. Tillsammans med de byggnader som

iterstir av den intilliggande Gruvgirdens bostiille, torde kapellet vara ett av bygdens iildsta.

Det iir dessutom det enda av sitt slag som finns bevarat i Sverige.

Att det iinnu finns kvar, har vi l92}-talets hembygdsromantiker att tacka. I bdrjan av 1900-

talet var kapellet dvergivet och hade ffitt ftirfalla sedan mitten av ftiregiende irhundrade. I

syfte att erhilla medel fcir att renovera byggnaden och bevara den 6t framtiden arrangerades

en riksomfattande insamling. Aven svenska kyrkan bidrog genom attlifiadelar av kollekten

anslAs till projektet.

Insamlingen resulterade i att Gruvkapellet grundligt kunde renoveras in- och utvtindigt. Vid

samma tillftille iterupphiingdes kapellets gamla klocka, som intill dess tjiinat som

Kapellet renoverades grundligt 1920 dA det fitt forfalla och var i uselt skick. (Fotografoktnd)
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viillingklocka vid Gruvgirdens bostiille.r Det museum som inrymdes pi kapellets <ivervining

flyttades troligen iiven det fran bosttillet, vars mang6rdsbyggnad vid detta tillftille var statt i

kraftigt forfall.

Under de fciljande 6ren expanderade gruvdriften i kapellets omgivningar, och i mitten av

1940-talet stod det inom ett viixande industriomr6de. Det besl<its darfilr att byggnaden skulle

flytas fcir att ge plats fcir gruvans behov av utrymme. Flytten genomfdrdes 1947, di den drygt

femtio ton tunga byggnaden rullades pi stockar till en plats omkring 110 meter s<iderut. Pi

denna plats stir Gruvkapellet iin i dag.

Enligt traditionen skall Garpenbergs gruvkapell vara uppftirt nigon gAng under Karl IX:s

regeringstid, under borjan av 1600-talet. Trots att det inte existerar nigra dokument som

styrker dessa uppgifter, iir det iinnu den allmiinna uppfattningen att kapellet som tronar pi en

varphcig i Odalftiltets utkant Zir just denna byggnad.

I 947 flyttade kapellet c. I | 0 meter langre soderut for aft bereda plats fdr industriomridets expansion (Fotograf okand)

' Blombers 2008
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Frigan iir om detta verkligen iir korrekt. Det finns niimligen en rad ftir denna uppfattning

irriterande omstiindigheter som indikerar att si inte iir fallet.

Den ftirste att antyda at det nuvarande kapellet inte iir identiskt med det ursprungliga iir Oliver

Haglund. Hans tolkning iir att kapellet tillkommit senars, iiven om han inte anftir nigra

argument.2

Misstankarna synes om inte bekrtiftas, si i alla fall stiirkas i hcig grad av den

byggnadshistoriska unders<ikning som genomfdrdes 61 2008. Pi uppdrag av kapellets iigare,

Boliden, sammanstflllde arkitekten Anna Blomberg en rapport att ligga till grund lor

byggnadens restaurering och bevarande. I sin noggranna studie av kapellets olika

byggnadstekniker och stilar, kunde hon inte notera nigot som var utmiirkande ftir tidigt 1600-

talsarkitektur. Hennes ftirsynta slutsats iir att kapellbyggnaden "har en karolinsk karaktiir och

kan vara byggd omkring ar 1700".3

Det finns dock ett antal otvetydiga kiilluppgifter som visar att det faktiskt funnits ett kapell i

Garpenberg tidigare iin pi 1700-talet. Haglund refererar till gamla arkivalier di han meddelar

att det under 1500-talet verkade "Capellaner eller Brukspriister" i bygden.o Detta stiimmer

dverens med de uppgifter som gclr giillande att ett kapell skall ha funnits pi orten innan

Garpenberg ir 1610 blev egen fdrsamling och fick en kyrka. I ett dokument kallat "Gambla

miins beriittelse" som skall ha nedskrivits ir 1638, framgir vidare enligt Haglund att detta

kapell fanns kvar vid denna tidpunkt.

Gruvkapellet siigs ha fungerat som gudstjiinstlokal eller btjnestuga ftir gruvarbetarna.

Kapellet Haglund niimner betjiinade d2iremot alla i trakten boende. Detta iignar ytterligare att

viicka misstanken om att det iir friga om tvi olika byggnader. Niir kyrkan byggdes efter

sockenbildningen, rymde den omkring drygt femtio biinkrader. Detta iir nog ftir att hysa flera

hundra personer. Denna miingd 96r inte med biista vilja i viirlden att fi plats ftir i

Gruvkapellet. Kapellet till vilket Garpenbergsboma hade att ftirriitta gudstjiinst i innan kyrkan

uppftirdes torde siledes ha varit betydligt mer omf6Lngsrik.

Mycket talar alltsi ftir att nuvarande Gruvkapellet inte iir identiskt med det kapell som fanns

pi 1600-talet. Frigan iir di niir Gruvkapellet byggdes, och vai det ursprungligen stod. Gamla

kartor civer Odalf?iltets gruvor kan ge en fingervisning hiirom. Det finns en del sidana

bevarade som iir viildigt tydliga i frhga om omridets byggnader och dess funktion. Dessviirre

2 Haglund 1914, s.201
3 Blomberg 2008, s.14 f.
"  Haglund 1914,  s . l8 l
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uppvisar inte nigon av dessa n6gon form av kapell. Det iir ftirst pA en karta fritn 1755-56 som

en bcinstuga dyker upp.5

Pi den plats diir Gruvkapellet stod fram till flytten 1947 finns tvi intressanta byggnader

utmiirkta pA kartor frin 1700-talet. Den ena av dessa bida kallas pit 17 56-itrs karta ftir just

"b{inehus", strax intill utvisar samma karta ett "bruks contoiro'. Drygt tio ir senare, hr 1767,

finns byggnaderna kvar, kontoret har samma funktion men bdnestugan tycks ha ftirlorat sin.
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noterats. Kartorna i frhga iir annars viil detaljerade och liimnar upplysningar om vad som alltsi

var kontor och gruvstuga, men iiven smedja, vaskhus och stall.

Det iir ftir rivrigt intressant att bdnstugan omniimns just pi en karta frin 17 56. Det var

niimligen samma ar det stadgades i en fdrordning att bdn skulle f<irriittas innan arbetet

pib<irjades.6

Med tanke pi de bida byggnademas placering iir det emellertid inte oskiiligt att arftaga att

det iir just nigon av dessa som idag iir Gruvkapellet. Frigan vilket det iir kompliceras dock av

att kapellet idag visar spir av att bide ha fungerat som brjnestuga och kontor. Troligt iir att en

av byggnaderna nigon ging rivits, byggts om eller flyttats, varvid dess funktion <iverfdrts till

den andra. Di ingen brinestuga frirekommer ph 1767-\trs karta, kan man f<irmoda att det var

kontoret som anpassades ftjr att iiven inrymma gudstjiinstlokal och inte tviirtom.

En detalj som indikerar att byggnaden haft ett annat iindamil innan det blev kapell iir dess

orientering. Den ph 1767 utritade kontorsbyggnaden, liksom b<inestugan ph I756-irs karta, 2ir

uppftirda i 45 graders vinkel i fdrhillande till nord-sydaxeln. Detta indikerar att b<inestugan

kan ha haft ett annat syfte niir den uppftirdes. Hade byggnaden ursprungligen varit avsett att

brukas som gudstjiinstlokal, iir det rimligt att frjrutsiitta att den byggts si att ftirsamlingen

suttit viinda mot 6ster, inte mot nordost vilket nu iir fallet.

Den mest rimliga slutsatsen miste bli att det inte fanns nigot Gruvkapell vid Odalftiltet,

itminstone innan b<instugan dyker upp. Diiremot iir det tiinkbart att n&gon annan byggnad

nyttjades ftir att ftlrriitta b<lnestunder i innan gruvarbetarna gick till arbetet. Det iir di inte

orimligt att gissa att kontoret eller gruvstugan, som finns utsatt pi 6ldre kartor, tjiinade detta

syfte.

En annan frhga in hur gammalt Gruvkapellet egentligen iir. Givet att nuvarande kapell iir

identisk med en av de pi l700-talskartorna fclrekommande husen, kan man dra vissa

slutsatser. Ingen av de bida ftlrekommer pi nigra tidigare kartor. Ar 1666 fanns pi dess plats

ingen bebyggelse, varftir man kan dra slutsatsen att bdnestugan och brukskontoret uppftirts

nigon ging efter dettaftrtal. Arkitekt Blombergs tolkning, att Gruvkapellet hiirr<ir frin bdrjan

av I7}}-talet, ftirefaller siledes som allt mer rimlig.

Det mesta pekar alltsi pi att Gruvkapellet inte, som tidigare antagits, uppftins i bdrjan av

1600-talet utan omkring hundra 6r senare. Uppenbarligen har man sedan blandat ihop eller

ft)rvdxlat det gamla kapellet med gruvkapellet. Frigan iir di vad som hiinde med det kapell

som sannolikt fanns i Garpenberg innan kyrkan byggdes och dvertog dess funktion.

o Karl Trotzig 1933 enl. Blomberg 2008
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En rimlig teori 6r att det gamlakapellet <ivergavs niir den nybildade frirsamlingen erhdll en

ny gudstjiinstlokal. I ovan ntimnda "Gambla miins ber2ittelse", siigs att "bref och andra saker

fltittes ur gamla kapellet" ph 1620-talet. Vilka dessa saker var anges inte, men i en

inventarieftirteckning frin kyrkan daterad 1740 anges att diir fanns "nigot gaml.

Bildhuggarverk, ibland annat liirer nigot vara efter en altartafla i gamla kapellet".T I min av

att dessa pistAenden iir korrekta, tdmdes det gamla kapellet pi sakrala ftiremil och dokument,

fcir att lAta dessa inhysas i den nya kyrkan.

Sjiilva byggnadens 6de 5r okiint, men en kommentar av Abraham Hiilphers som besdkte

Garpenberg ph 1750-talet, kan ge en ledtr6d. Han pflstod att det i Kapellantiikten, beliigen norr

om Gruvgirdens g8rd (dagens Giistvillan), fanns liimningar efter det gamla kapellet. Det

skulle alltsi antingen ha rivits eller flyttats frin platsen for att tjiina andra iindamAl.s

Hiilphers uppgifter liter oss iiven ana var det gamla kapellet var beliiget. Sam Rdnnegird

meddelar dock en awikande uppfattning betriiffande det gamla kapellets liige. Han menar att

det lig i sddra iindan av Finnhyttans by, en uppfattning som ocksi den befordrats av den

muntliga traditionen men som saknar stod i krillmaterialet. Det har ?iven pist6tts att det vid

denna plats iinnu i b<irjan av 1900-talet gitt att sk<inja liimningar av gamla gravar.

I ljuset av k?illmaterialet, gamla kartor och Anna Blombergs analys av Gruvkapellet, torde

det sti klart att den ridande uppfattningen om kapellets 6lder och historia b<jr revideras. Detta

oaktat kvarstir det faktum att Garpenbergs gruvkapell ?ir unikt, sitillvida att det iir det enda i

sitt slag som bevarats till vira dagar. Oavsett 6lder har det en intressant historia att beriitta om

livet vid Bergslagens gruvor och bruk.

Jan-Olof Ncisman

'  Haglund 1914, s.183
o Hulphers 1757, s.



HBOLItrEN
Planerade ljushuggningar 2O1 6/2017
Boliden hat for avsikt att awerka skog notr om Hedemoravdgen vid
omridet gruvgirden under vintetn 2016/2017 (se karta - betcirda
omriden fu inringat med roda linler).

I vister planetas awerkning av zll grzn- lovtrid sparas om mojligt.
Ostra delen gallras och prioriterade tridslag som kiv och tall limnas kvat.
Omridena dr insnitslade med todgula band, si t falt at det g'dligt att se
hur det 

'at 
plznetat.

Fot met information eller svnounkter kontakta:
Andets Asttom, Skog- och mitksamordnare,
Telefon: 070 370 90 13, E-mail anders.asftom@boliden.com



Sommaraktiviter pA Hembvqdsgirden i Garpenberg.

6 Juni kl 13.00 - 15.00 Nationaldagsfirande med
flagghissning och servering.

24 Juni Midsommarafton pA GammelgArden
Kl 10.00 Barnen 6ker traktor f6r att plocka blommor.
Kl 14.00 Binder vi kransar til l Majst6ngen.
Kl 16.00 Dans runt stAngen samt uppvisning.

25 Juni kl 16.00 Friluftsgudstjinst pi tunet.

Alla Sdndaqarna i Juli serveras kaffe kl 13.00 - 16.00

6 Aug kl 12.00 Hemvdndardagen inleds i kyrkan.
Program senare.

13 Aug kl 14.00 Surstrdmmingsfest.

19 Aug kl 10.00 Milan tdnds.

20 Aug kl 20.00 Kolmilekvdll med underhdllning.
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15 Okt kl 15.00 Hcistmcite i Fdrsamlingshemmet.



Udd Vilhelm Johansson
Hantverkare, uppfinnare och fcirfattare
Av tngrid 6stberg, Vilhelms sondotter

Vilhelm Johansson floddes pi girden Udden vid sjrin
Dormen. Han levde mellan 2818 1868 och 2713 1939.
Modern, Stina Jansdotter, hZirstammade frfln girden
Backikers i Hummelbo by och var syster till Erik, som
skrivit de berdmda dagbdckerna. Fadern kom frin byn
Scivringsbo. Han hette Jan Jansson, en skicklig yrkes-
man, som i det tringa kciket tillverkade kiilkar, l6ngsl6-
dar, skrindor mm. Lagret av hyvelspin llir ibland ha bli-
vit n2istan meterhogt trots moderns ideliga sopande,
skriver Vilhelm, som sjiilv frin tidiga ir liirdes upp i yr-
ket av fadern.

Kciket blev naturligtvis for litet si Vilhelm blev tvungen att uppftira en liten
snickeriverkstad, som byggdes om flera ginger.

Fadern gick bort 1899 och Vilhelm tog river ftiretaget. Trots mflnga motg8ngar
och besvtirligheter lyckades han producera drygt 6000 hyvelbiinkar, vilka fann
kcipare runt om i landet.



De forsta hyvelbdnkarna levererades
till Finnhyttans skola troligen 1883 -
1884. Fcirsta annonsen om hyvelb?in-
kar inftirdes i Svensk Liirartidning 6r
1886, varefter forfrigningar och be-
stiillningar bcirjade stromma in (Obs
priset mellan 14 och 24 l<ronor bero-
ende pi storlek).

Eftersom frakten av hyvelb?inkarna
fr6n Udden over sjon eller liings den
smala grusviigen genom Hummelbo
beredde stora bekymmer, uppkom
tanken att ftirsdka kcipa ett indgoskifte,
som iigdes av Stora Kopparbergs AB.
Efter flera resor till Hedemora och Fa-
lun for att traffa representanter ftir
dgama, lyckades Vilhelm kcipa tigan,
som heter Garptiigten. Aret var 1911.

Verksamheten flyttades frin Udden
till Garptiigten diir med tiden tvi fa-
briker eldhiirjades. Den tredje bygg-
naden finns fortfarande kvar, nu som
fritidshus, och byggdes 1931 - 1932.
Boningshuset med tillhorande uthus
och ladugird, byggdes i borjan av
1920 - talet.
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Vilhelm var en rikt begivad
man och mycket kreativ. Bland
annat konstruerade han en viiv-
stol, den s.k. X-viivstolen. Ut-
fiilld sig den ut som ett X, hop-
fiilld tog den mycket mindre
plats. Han byggde ocksi 8 - 10
fioler.

Slutligen bor niimnas att han
skrivit ett antal bocker: Dikt-
samlingen "Frin skog till sjci"
19 | 4, "Hcigbergagubbarnas iilg-
jakt " 1917, romanerna "Vackra
Ingrid" 1929 och "Ndmnde-
mannens bam" 1933, "Hiilsing-
t6sen" 1936- "Frin s<idra Da-
larnas finnbygd" 1933, "Jul-
och bygdehistorier" 1934 samt
"IJr en hantverkares liv" 1938.

Han publicerade sig ocks6 med
artiklar i flera tidningar bl.a.
Norrlandsposten och Sinings-
mannen under pseudonymen
"Garpe" eller "W.J:son".

Niir Vilhelm blev mera etablerad genom
sina bdcker undertecknade han sina artiklar
med sitt eget namn.

Han drevs av ett starkt samhZillspatos och
engagerade sig politiskt i siviil kommun
som landsting.



5 Vecka 42

Mlndag

Tisdag

Onsdag

MAltiderl$ Torsdag

Dag =

Fredag

6 Vecka 43

MAndag

Tisdag

Hedemora kommun
Kostenheten, 0225 - 341 93
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l1/10 -2Ut0

Vasas currygr'.ta, ris

Grdnsakswok med nudlar
Lasagne Pomodoro
Kriimig potatis- och purjolOkssoppa

Grekisk ftlrsbiff, tomat-basilikasis, ugnspotatis

Grdnsaksp}tt, rddbetor

Ugnstekt fiskfile. 0rtsAs, potatis

Blodpudding, lingonsylt
Varm pastasallad, dressing
Majssoppa

24/10 -28n0

Kassler, fransk potatissallad/potatisgrathng

Broccolimedaljong, potatissallad/potatisgratang

K0ttftirs-och gronsaksfriis, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur med lax och limedressing
Kycklingsoppa med sting, mjukt brdd
Het ktittfarssoppa. mjukt brod

Apelsin- och chilibakad fiskfil6, potatis

Pytt i panna, rodbetor

HOSTLOV !!!

1lrr -rlnl
Kdttbullar, makaroner / stuvade makarooner
Rotfrukts gratang, falafel
Fiskgratlng med curryremoulad, potatis

Raggmunk, lingonsylt
Kokets val
Kdkets val
Tunnpannkaka, sylt
Laxpaj

Kyckling Suprdme, ris
Kikiirtsgryta med vitldkskeso

l4nl - l&/tl
Falukorv med chilitacke, potatismos
Laxnuggets, potatismos
Farsbiff, stekt lok, sas, potatis
Broccolimedaljong, potatis

Gulasch, ris, vitloksyoghurt
H0stgul fisksoppa
Annas fiskgratiing, potatis

Kycklingsallad, dressing
Kottldrssis, spagefti

:Den har raften lagas frAn grunden

2 Yecka 47 2llll - 25lll

Mdndag Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Tisdag Ugnsstektfiskfild,remouladsds,potatis
Broccolipaj

Onsdag Het kottfarssoppa

Couscouspfl
Torsdag Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Fredag Lasagne

Majssoppa

3 Vecka 48 28/ll - 2ll2

MAndag Tunnpannkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

Tisdag Kdttbullar, sis, potatis

Sojabullar, sas, potatis

Onsdag Pastases med rOkt kalkon, pasta

Gronsaksas, pasta

Torsdag Kottftirsgratang

Gr6nsakssoppa

Fredag Fisk- och riikcurry, potatis

Risgrynsgrot

4 Vecka 49 5/12 - 9/12
Mindag Varmkorv, potatismos

Fiskbullar, dillsAs, potatismos

Tisdag Kdkets val
Kokets val

Onsdag BiffStroganoff,ris

Gryta Anamma, ris
Torsdag Laxpanett,OrtkryddadfilsAs,potatis

Pastagratang, vegetarisk
Fredag Kottftirssas, spagetti

Veggiesis, spagetti

5 Vecka 50 l2ll2 - 16/12

Mindag Vasas currygryta, ris

Grdnsakswok med nudlar
Tisdag Lasagne Pomodoro

Kramig potatis- och purjolOkssoppa

Onsdag Grekiskftirsbiff,tomat-basilikasfis,ugnspotatis

Torsdag

Fredag

Gronsakspyft, rOdbetor
Ugnstekt fiskfild, Ortsas, potatis

Blodpudding, lingonsylt
Litet j ulbord

6 Vecka 5l 19/12 - 20112
MAndag Kokets val

Tisdag Julavslutning
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Onsdag

Torsdag

Fredag

7 Yecka 44

8 Vecka 45
Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

I Vecka 46
MAndag

l  lsoag

Onsdag

Torsdag

"dog s ery erAS s affart 6uffe,
och mjdf0

Me d r es erv at ion for ev entue I I a for cindr ingar

d;fe:*

Hiistterminen 2016

Hemsida: vwvw. hedemora. se/Barn- och utbildn ing/M6ltidsverksam heten
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EM i fotboll Sverige -ltahen
Viti t tar p6 matchen p6 storbi ldsski irm och hejar
ti I lsa m ma ns. Knytka las fciren kla r fcirtd ringen.

Midsommarfest
Majstingsresning, dans, lekar, servering mm
Ta med blommor t i l l  st ingen

Bitutflykt till Hiilsingbo holme
Vi leker och f ikar t i l lsammans
Saml ing i  Hdls ingbo
Ta med kaffekorg, grillplats finns

Sommarkv?ill i Ingelsbo - I€if Olofsson
Fcirfattaren och f d kommunarkivarien Leif
Olofsson k6serar om ortsnamn i trakten.
Musika l isk  inramning.

GLAD MIDSOMMAR kdra ld,sare av Garpenbergsbladet!

Foreningens drsmote gick av stapeln i mars. YaI av styrelse
och andra f6rtroendeposter medforde inga f6rdndringar.
Bhde tradrtionella och nya aktiviteter st6r ph programmet.

Den 23 apfil deltog vi i Kulturmdssan i Hedemora Folkets Park. Detvar ett 30-
tal ideella forenrngar, som hade chansen att i olika former visa upp eller berdtta
om sina aktiviteter. Mdssan var vZilbesokt och var ett mvcket lvckat
attanSemang.

N6gra av vhra medlemmar deltog i drets Dalkarlsvandring, som skedde iborlan
av maj. Bjorn Waerner berdttar ph en egen sida om sina upplevelser och
vedermodor.

Sommaren fortsiitte r med toll arrde aktiviteter:
(Observera att alla, iiven icke medlemmar, dr hjdrtlig! v2ilkomna.)

Eredag 17 jum kJ 14:45

l,nrrdagzlIffii kl 16:OO
(Midsommardagen\

S6ndag 3 juli kl 14:OO

tudag29 jali kl 19:OO

Itudag 24 septnmber H 17:OO VM-deltlivling i Speedway ftinEnends Arena
Matchen ses pi storbildsskiirmen.
Underhil lning, servering.

Om du vill veta mera)nng gdrna

Susanne Sjostrom 0225-231 21
Gunnel Waerner 0225-ZgO 16 eller OZZ\-IZT OO

Hemsida: www.bygdegardarna.se/ingelsbo
e-post: ineelsbo.b),edegard@ gmail.com
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Dalkarlsviigen 2016 -200 kilometer i f?irdens spir

Under ftjrsta halvan av maj arrangerades en vandring liingst Dalkarlsviigen, med start i Mora
alternativt Orsa och milging i Stockholm, totalt 350 kilometer som avverkades pfl elva dagar. Efter
att fcir tvi ir sedan ha genomftirt en av dagsetapperna beslutade jag mig fcjr att i 6r prova pi en nflgot
liingre str?icka; 200 kilometer pi sex dagar liit som en lagom utmaning. Fd,rsta etappen frin hemmet i
Orebro till stugan i Hiilsingbo avklarades med tig och bil, lcirdagen innan avmarsch iignades bland
annat 6t ftirebyggande tejpning av fcitter och genomging av packning. Sdndag morgon ringde
viickarklockan tidigt, det var bara att dra pi sig kllder och klngor och bege sig till Fline (tack Auras
ftir liften!).

Pi plats i Fline v?intade registrering och Aterseende av flera bekanta ansikten. Av ett totalt hundratal
vandrare var vi ett trettiotal som genomft)rde vandringen som soldatprov, vilket innebar marsch i
uniform, kiingor och l0 kg packning pi ryggen. Efter korum och allmiin information av dagens tur
var det bara att ge sig iviig, jag tog siillskap med ett par hemviirnsm?in frin Avesta. Vi hdll ett lagom
hcigt tempo, si redan vid kvart 6ver elva kom vi fram till Garpenbergs Hembygdsgird och en
efterlflngtad lunch. Nlsta depistopp var hemma hos Runar Tommila, som hade dukat upp med
skaffning i olika former, trevligt! Sedan var det bara att kiimpa vidare mot milet i Sjdviks
Folkhdgskola. Tack vare bra viider och vllorganiserade rastplatser llngst v[gen fltit vandingen pi i
bra fart, strax efter fyratiden siktades milet. Soldatprovsmdrke delades ut till oss milit?irer, det blev
ett trevligt eftersnack i skuggan. De flesta militiirerna gick bara pi scindagen, och 6kte diirftir hem.
Fcir oss som skulle fortsiitta vandringen viintade dusch - trodde vi... Det visade sig att duscharna hd,ll
pi att renoveras, varfcir vi i stiillet fick hilla tillgodo med bad. Ingen fara med det, tack vare det fina
viidret var vattnet inte alltftjr kallt, utan bara uppfriskande. Framit niotiden var det bara att gi och
liigga sig - masslogi i gymnastiksalen, tack vare den fysiska anstriingningen under dagen och
madrasserna som arrangdrerna bestod med somnade vi gott.

Kommande dagar fortsatte i samma stil. Viickning vid 0630, frukost, korum och sedan i vlg. Viidret
visade sig frin sin biista sida, runt 20 grader och liitta vindar hela veckan. Pi tisdag kv6ll tilltog dock
vinden rejiilt, vilket ledde till strdmavbrott - inget vatten heller! Turligt nog kom bide strdm och
vatten tillbaks efter nigra timmar, frukosten var riiddad!
Ndr man gir l6ngt hdnder det emellanit att man blir lite less pi vandrandet. Pi onsdagen var striickan
37 kilometer, den liingsta etappen under vandringen. Di var humdret kanske inte alltid pi topp - men
om man passerar en skola och ett 50-tal skolbarn i itta-tioirsildern glatt hejar ndr man gir ftirbi, di
hdjs humdret pi en ging! Tiink att si lite kan g6,ra si stor nytta! Likasi gjorde den trevlige bagaren
som visade viigen sista biten till forliiggningen i Bro pi torsdagen susen fcir viilbefinnandet, siirskilt
n[r man fbr hdra att man barahar en kilometer kvar till mil...

Pi ldrdagen - sista dagen! - var ftirberedelsema lite annorlunda. Eftersom vi pi eftermiddagen skulle
gi parad frin Skeppsholmen till Stortorget i Gamla Stan var vi ett fyrtiotal vandrare som hade
folkdriikt frin olika platser i Dalarna, det var verkligen f?irgglatt! Eftersom vi var pi en milit?ir
anliiggning leddes korumet av Livgardets bataljonspastor Lisa Mobrand, iiven hon en van vandrare
om dn inte frin Dalkarlsviigen. Fdrsta turen gick till Wasahof, diir vi bjdds pi dryck. Efter god
ftirpliignad tog vi oss till Skeppsholmen, ddr Hemvdrnets Musikkir Borliinge och spelmdn frin
Dalarnas Spelmansfcirbund viintade. Pi exakt tid stiillde vi upp ftir avmarsch - musikkiren tog tlten,
ddrefter socken- och kompanifanor, spelmiin och slutligen dvriga vandrare. Det var en miiktig klnsla
att gi med Hedemoradriikt och Hedemoras fana pi Stockholms gator! V[l framme pi Stortorget
stiillde vi upp prydligt, publiken bjdds pi bide kulning, folkmusik, marscher och tal. Efter avslutad
uppvisning var det bara att avthga och byta om till vanliga kliider fcir att sedan ta tiget hem till
Orebro. Pi kviillen somnade jag tidigt, och vaknade tolv timmar senare!
Sammanfattningsvis kan jag se tillbaks pA en mycket lyckad vecka. Vandringen var mycket bra
organiserado arrangdrerna hade full koll, allt ldstes utan problem. Det blev minga nya bekantskaper,
den ena gladare och galnare iin den andra. Man kan bara konstatera att vandrare iir ett segt och
positivt sliikte! Vflren 2018 genomfcirs niista storvandring - hiing pi d6, vettja!

Bjdrn Waern6r
Hiilsingboi Orebro



Da f ka rlsva ndringe n 2OL6

Sdndagen den 8/5 passerade Dalkarlsvandrama Garpenberg.
Man stannade till vid hembygdsgirden ftjr att'dta lunch, kaffe intogs hos Runar Tommila i
Hesshyttan.
Pi fiireningen Dalkarlsviigens hemsida www.dalkarlsvagen.se kan man hitta etappbroschyrer
med kartor och beskrivningar av etapperna.
Varftir inte prova att gdra en tur liings etappen Fline-Folkflrna?
Vandrama brukar alltid mdta viren i Kristinedal - havet av vitsippor i Fransbo - men tyvln
iir de flesta alldeles fiir trdtta attnjuta av Bollsjdns skdnhet ndr man vandrar in mot Sjdvik.
Varftir inte ta en provtur? Man kan dela etappen pi fler turer och passa pi att njuta vir vackra
hembygd och dess sev?irdhet.

Laila Danielsson
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Tv6 nya prdster t i l l  forsamlingen, vdlkomna Cecil ia och Josefine!

Hej! Jag heter Cecilia Dresch och kommer frin Avesta. Jag har
tidigare haft praktik i Hedemora - Garpenbergs forsamling och
trivts bra si det ska bli extra roligt att fd komma tillbaka. Nu
senast har jag haft en presttjenst i Kungscirs forsamling. I min
tjinst si kommer jag att jobba med konfirmander, ungdomar
och alla kyrkliga handlingar och gudstjinsten och sdkert n6got
som jag inte vet dn. Jag ser fram emot att  t i l lsammans med er
f i  dela l ivet och t i l lsammans fd vdxa i t ro och ansvar.

Tills vi ses cinskar jag er all lycka I
Ceci l ia Dresch

Mitt namn i ir Josefine Franzdn och jag kommer ursprungligen fren
Viister6s. De senaste sju 6ren har jag bott och studerat i Uppsala.
Jag kommer fr in den L4:e juni att t jdnstgcira i  Hedemora-
Garpenbergs frirsamling. Detta dr min frjrsta tjdnst som prdst. Jag
har t idigare gjort praktik i  fr irsamlingen och ser nu verkl igen fram
emot att fd komma ut och jobba som pri ist i  fdrsamlingen. Jag
hoppas att vi ses i  sommar!

Varma hdlsningar, Josefine

Pd gdng:

Garpenbergs kyrka:

Midsommardagen25l6
15.00 Sommargudst j inst i  Gammelgdrden, Ceci l ia Dresch.

Siindag 2616
15.00 Gudst j6nst i  Mi lhagen, Ceci l ia Dresch.

FredagtlT
18.00 Rockmdssa, Cecilia Dresch.

Onsdagl3lT
17.00 Gri l lkvdl l ,  Birgi t ta Persson, Tina Flander

SiSndagtTlT
15.00 Friluftsgudstjdnst vid Smdltarmossen/Dammsjon vid gapsjulet,
Pontus Gunnarsson

S6ndag 7/8
15.00 Gudst jdnst i  Gruvkapel let ,  Anna Jonsson.
19.00 Pilgrimsgudstjdnst, Anders Berglund, Josefin Franz6n.

Mindag 8/8
08.00 Sdndning Pi lgr im.

Siindag 1418
15.00 Friluftsgudstjdnst i Hdsslen.



Nu gr<inskar det i dalens famn
Och allersin fl<idar.. men det far man leva med.

Lite smitt och gott frin Svenska kyrkans unga i Garpenberg

Vi skriver dagen fcire mors dag och avslutningarna ft)r barngrupperna
korvgrillning och hoppborgar och trevlig Gudstjiinst.

Nu st6r Sommarkollo pi schemat, ftirst jobbar jag en vecka pA kollo i
v.25-26 hiir i Garpenberg med avslutande Rockmtissa i kyrkan kl. 18

Viilkomna ALLA!

Svirt att skriva mer med kraschad dator si denna ging blir det kort.

Barngrupperna startar igen v 35.

En viilsignad och hrirlig sommar rinskar jag er alla!

Varma sommarkramar kommer frin Bettan Barn- & unsdomsledare och Husmor i Hedemora-
Garpenbergs ftirsamling.

Jesus sa. Lit barnen komma till mis

har varit med

Hedemora sedan blir det
fredagen den 1 juli.

Fundering vid en grav

I det vackra varviidret gcir jag en visit pi vir vackra kyrkogird. Jag tycker det iir si rofyllt,
varftir det blivit ndstan en vana ftir mej. Mina ftir?ildrar och flera av mina syskon vilar diir
samt m6nga av mina viinner och bekanta. Niir man dA gir fdrbi en grav minns man dem som
levande miinniskor. Pi si vis passerar iiven ens eget liv revy.

Under denna min vandring kom jag att bli stiende frapfrir tvi stycken exakt lika gravstenar,
35 ggr 35 cm och liiser Oskar Bystrcim pi den ena och Edvin Bystrdm pi den andie. Jag
undrar ftir mej sjiilv hur minga Garpenbergsbor vet vilka dessa tvi miinniskor var. Jag ika
med nigra fa ord beskriva dem. Oskar, Backstugsittare i Junkarbo. Minns honom som en liten
man med yvigt skiigg, han gick omkring i byarna och silde kvastar, ftirmodligen bundna utav
ljung. Han kallades Lubbis Oskar.

Hans son Edvin minns jag tydligt. Fcirsta gangen jag sig honom, det var pi en midsommarfest
vid Hengirden. Jag var di lI - 12 ar. Han hade nyligen kommit hem frin Spanien, diir han
deltagit i inbdrdeskriget mellan hdger- och viinsterkrafterna. Han var som sin fader liten och
niitt, ikliidd svart basker med hammaren och skiiran hiingande i en liten kedja. Utan nigra
politiska aspekter miste man se storheten i detta skeende. En fattig arbetarpojke ej fyllda 30
ir iir beredd att offra sitt liv fcir sin idealism. Med facit i hand blev det ej som han ttinkt.
Franco segrade i Spanien och Stalins skriickvfllde i Ryssland kom fram i dagern.

Funderare av detta iir Ivar Kronbers



Info frin Folkets Hus

Hej alla Garpenbergsbor.

Vi g<ir ett nytt ftirs<ik att viirva nya eldsjfllar till Folkan. Ntigra av oss tiinker l?imna <jver vira
itaganden vid niista irsmtite, till ft)rhoppningsvis nya krafter och friska id6er. Det vore bra
med nigra yngre och nigra "daglediga". Det har varit en tid av hirt arbete, stora kostnader
och mycket engagemang som har givit resultat. Efter att huset varit rivningshotat, si har
Garpenberg nu kommunens finaste Folkets Hus, enligt minga besdkare. Diirftir vore det
sorgligt om det mAste stdngas och frjrfalla igen. Det finns flera aktiviteter diir, som m6ste fa ha
sina lokaler kvar. Virt ftirslag iir att intresserade tar kontakt med oss och kommer upp och ser
vad vi g<ir. Har man varit med ett tag, si vet man om man vill fortsatta och di blir valet till
styrelse mycket liittare i April 2017. Det ska tilliiggas att det iir den enda samlingslokalen som
finns i niiromridet.

Sa ......... kom igen nu Garpenbergsbor och stiill upp si vi kan behilla Folkan.

Hiilsningar Styrelsen i Folkets Hus
Te l  076  1120181

Mera info frin Folkets Hus

Vi har nu tagit civer "hotelldelen" efter Boliden. Rummen gir fortfarande att hyra. Per minad
eller kortare och liingre period. Det kan vara sA att man behtjver nigonstans att sova, om man
kommer till Hemviindardagen eller kanske vill hyra in sig en helg pi vintern ftr att 6ka skidor
i var fina slalombacke. Vi har 7 st rum och gemensamt kdk. Det finns 2 toaletter och2
duschar. Tviittmaskin och torktumlare. Man fir sjiilv ta med lakan och handdukar. Vi har
nyinkdpta tiicken och kuddar i alla rum. Det finns ocksi radio pi alla rum, handfat och en
liten sarderob.

Viilkomna! Tel 076 I 1201 81

BARNCYKLAR SALJES

12tum 150kr vit svart orange fcir kil le/t jej
16tum 150kr silver for kil le/t jej
20tum 150kr s i lver for  k i l le
26tum 600kr rosali la for t jej mountainbike, bra skick

Al la dr i  fungerande men sl i tet  skick och kan behova l i te omvdrdnad.

Solomon tel nr 0733 897 897

Annaskolan vdxer fortfarande och soker ytterrigare medarbetare.

Just nu behciver vi en bildldrare och frit ispedagog.

Hdr av dig till kansliet pit 0225 23LLO



}W PRrsLrsTA Fnrs6nsoA
Ktippning Herr o l)am

Klippning Pensionfir, Barn rrnder ro iir

Ktippning olfiry;ertury

Elggnfng irrkL schamPonering

Permanent tr'

Permanet rengf hiir tr

Fflrgntrlfr,

fAirgntrg fengG hiir fr.

Sllngor tr.

Stingor liingt hiir fr.
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