Bolidens veteraner
Alla 1r fodda 1.971.och lekte tillsammanssom barn.De ldrde sig simma sammair och bog'adelekis i
sarrunagrupp.De har foljts genom livet, frin klass1 till klass9 och dlrefter sammagymnasium.Samtliga pibog'adesedansitt arbetevid Boliden sammair och nu har de fitt utmdrkelseefter25 irs tjdnst.

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

Du kan dven ldsa Garpenbergsbladet online:
garpenbergsbladet.

esy.es

Trevlig sommar!

Inledning
Vilken htirlig ftirsommar vi haft och grcinskanden spirar fort, undrar om det finns n6gra
blommor kvar till majstingen, men nhgraiir det viil som kommer att finnas.
Det biista med allt dennaftirsommar har allt varit Cruisinggudstjiinsten,som vara viinner fran
Stockholm sa, tiink om det vore si hAr Andevarje gudstjiinst,kyrkan var niistan fullsatt och de
flesta kunde psalmernasedanvi var smi och det passadedi mig bra med gitarrspeletfrdn
Sven-Holger och Husbandet till psalmerna,nar jag tiinker efter si brukar orgelmusikenvara
lite ftir hogt i diskantenntir 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 gudstjiinstenpi ett naturligt siitt, det var
inget fel i fiol heller och det var bra att priistendi direkt ber?ittadehur lang han var si man
inte behdvde sitta och funderapi det utan kunde koncentrerasig pi vad han sa. Sdren
Karelius underhillning fir ju hela kyrkan att gunga och klappa takten, samt Cecilia Kyllinge,
Solveig Bergqvist-Larssonoch Jan-Olof Jonssonmed bide pratet och de hiirliga s&ngernavar
jiittebra. Dessutomalla vacka bilar utanftjr forsamlingshemmetsom man kunde titta pi och
beundraoch tanka pi allt arbetesom iigarnalflgger ned pi dem. Tack fdr aretshdjdpunkt i ar
igen alla som medverkade.
Pi kviillen 6kte min man och jag som vanligt och tittade efter 2ilgaroch n?irvi iindi var ute si
fortsatte vi lite liingre och kom de till Flinesjrin och tiinkte lyssnatill en massanattsiLngare
men jag tror att det var ftir kallt drirfor att tempen gled ned till +4 graderbara si vi fbr nog
forsdka nigon annankv6ll, de kan viil inte ha sjungit ftirdigt frir i Ar redanhoppasvi. En
upplevelsesom kan komma umera ar att det finns nigra vargar ibland nom virt omride si det
giiller att hilla riitt pi bide hundar,katter och andratamdjur, vargen iiter endastk<itt,men
hittills ingen fara fdr miinniskor nigonstans i Sverige.
Nu till lite allvarligare sakersom giiller virat eget "blad". Jagb<irjarbli trrltt ph att ringa runt
till de som eventuellt vill annonseraom nigot i bladet, iir dessutomskraj att glcimmanigon.
Alla ftireningar och f<iretagfbr ju annonseragratis i bladet och alla Garpenbergsborfdr skriva
vad de vill, med eget namn eller signaturmen jag vill ha redapi vem som skriver men jag har
tystnadsplikt som alla tidningar ocksi har. Jag ftirbehiller mig riittan att censurerai "bladet"
men hittills under alla 6r har jag inte behdvt ringa till en endaoch 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 nAgotdu kommer ihig frin skoltiden och funderarp6. Alla ar hjrirtligt vtilkomna att
skicka sitt bidrag till: barbrojansson@.bredband.net
eller min postlida. Niista Garpenbergsblad
iir planeradtill i mitten av septembersAjag vill ha bidragensenastden 1 september.
Trevlig sommar till alla lasareav vlrat eget "Blad"
Ansvarig utgivare Barbro Jansson

Bolidennytt
personalta ut
Sommarenhar nu kommittill Garpenberg
ochsnartbdrjarordinarie
sin vailfortjdnta
sommarsemester.
Detinnebdratt vi tar in ett antal
semestervikarier.
Detdr en bra inkorsport
ochdenvdgenharm6ngagAttfdr att
senarekunnatfA en tillsvidare
| 6r liksomtidigareArtar vi in ett antal
anstdllning.
pAsommararbete.
gir tillbarntillvAraanstdllda.
ungdomar
Erbjudandet
Detskall
naturligtvis
varaarbetensombehovergoras,menav enklarekaraktdr.De f6r pd
det sdttetlitearbetslivserfarenhet
ochfArdessutom
tjdnaen litenslant.Alla
"sommarfAglar"
haren handledare
somtar handom demunderderastid hososs.
Om mantrivshososs,vilketm6ngatycksgora,sAkanmanbli kvarsd ldngesom
25 Ar.Lyckasmanmeddet sAblirmans.k.veteran.Dettafirasmeden h6gtidlig
ochfestligtillstiillning
i Skellefte6.
I 616ktejag upptillSkellefte6
med 16 veteraner
och derasrespektive.
Detinledsmedhogtidlighet
i landskyrkan
i Skellefte6
och
avslutasmedmiddag,underhAllning
| 6r vardetfem herrar
ochdansi Folkparken.
i Garpenberg
somblevveteraner
somharen ganskaunikhistoria.Detgdller
ConnyBlom,Lars-Olov
Jansson,
MikaelLagin,Sven-Ove
Johansson
ochAnders
Lind.De vdxteupp i sammaomrddei Garpenberg
ochfoljdes6t genomhela
skolgAngen
ochfickjobbsamma6r hosBolidenoch i 6r blevde veteraner
alla
fem.Mdrkligt
hurlivetkanbli.En annanunikpersondr GdteLundmark
iAitik.Han
bdrjadesompinnpojke
ndrmanskullestakaut vardennyaAitikgruvan
skulle
ligga1966.Pa den resandr hanfortfarande.
Nu 50 6r senarejobbarhanmed
gruvplanering
och blevnu rejiilthylladsom"dubbelveteran".
Fantastiskt.
Den24 maj hadevi ett informationsmote
for allmdnheten
i FolketsHus.Detkom
personer
pA
ca 20
for att lyssna liteallmdninformation
och lite
om verksamheten
merspecifiktom AretsarbetenpARyllshyttemagasinet
ochdvenom vArtarbete
medde miljofrAgor
Vi kundeocksAvisapAmycketpositiva
somdr relevanta.
resultat
f6r milj6nndrdetgdllerde vattenreningsanldggningar
somvi byggt.Bland
annatsA har metallhalterna
i detvattenvi sldpperut tillGruvsjonminskatrejiilt.
Bolidendr ocksi engagerad
i miljdprojekt
utanforvAraindustriomrAden.
Vi dr en
av fleraintressenter
i den"elvdg"somnu byggsutanforSandviken.
Detdr en
strdckaddr manskalltestaeldriftf6r tungtrafik.DetbyggerpAsammaprincip
pAvdgenoch
somfor spArvagnar.
Dethdngsuppelledningar
6verytterfilen
lastbilarna
utrustasmedstrdmavtagare
somfdllsuppndrmankdrpAs6dana
strdckorochekipagetdrivsdA heltpAel. Dettatir en teststrdcka
ochdet blirnAgra
specialutrustade
lastbilar
somkommeratt testas.DAvi haren heldel
lastbilstransporter
till Gaivlehamns6 dr vi naturligtvis
intresserade
av detta.
Pi det gamlaindustriomrAdet
gir nedmonteringen
av utrustning
i gamlaverket
vidare.En del av den utrustning
somfannsddrgor nu nyttapi andrastdlleninom
foretaget.
Annatharvi s6lttill andraforetag,medanen del kommeratt Atervinnas
som metallskrot.
Somallakanse hardens.k.Gruvsjdlaven
rivitsochersattsmed
en plAtstos.
Gruvsj6schaktet
anvdndsnu somfrAnluftsschakt.
Trotslitesvagametallpriser
sAkundeBolidenredovisa
en vinstpAdrygt700 Mkr
for forstakvartalet.
Av det stodgruvornaf6r ca en tredjedel.
Blandannatkunde
ledningenkonstatera
attfor forstakvartalet2016lAgnu Garpenberg
2,5 Mtons
pA
tempo,d.v.s.vi kOrnu denkapacitet
somanldggningen
dr dimensionerad
f6r.
HansJonsson

Gruvkapellet
Ett av de mest handfastaoch iildsta minnena av gruvhanteringeni Garpenbergutg<irsav
Gruvkapellet som idag ligger i utkantenav Odalftiltet. Tillsammansmed de byggnadersom
iterstir av den intilliggande Gruvgirdens bostiille, torde kapellet vara ett av bygdensiildsta.
Det iir dessutomdet enda av sitt slag som finns bevarati Sverige.
Att det iinnu finns kvar, har vi l92}-talets hembygdsromantikeratt tacka. I bdrjan av 1900talet var kapellet dvergivet och hadeffitt ftirfalla sedanmitten av ftiregiende irhundrade. I
syfte att erhilla medel fcir att renoverabyggnadenoch bevaraden 6t framtiden arrangerades
en riksomfattande insamling. Aven svenskakyrkan bidrog genom attlifiadelar av kollekten
anslAstill projektet.

Kapellet renoveradesgrundligt 1920 dA det fitt forfalla och var i uselt skick. (Fotografoktnd)

Insamlingen resulteradei att Gruvkapellet grundligt kunde renoverasin- och utvtindigt. Vid
sammatillftille iterupphiingdeskapelletsgamla klocka, som intill desstjiinat som

2
viillingklocka vid Gruvgirdensbostiille.rDet museumsom inrymdespi kapellets<ivervining
flyttades troligen iiven det fran bosttillet,vars mang6rdsbyggnadvid detta tillftille var statt i
kraftigt forfall.
Under de fciljande6ren expanderadegruvdriften i kapelletsomgivningar, och i mitten av
1940-taletstod det inom ett viixande industriomr6de.Det besl<itsdarfilr att byggnadenskulle
flytas fcir att ge plats fcir gruvansbehov av utrymme. Flytten genomfdrdes1947,di den drygt
femtio ton tunga byggnadenrulladespi stockartill en platsomkring 110 meter s<iderut.
Pi
dennaplats stir Gruvkapellet iin i dag.

I 947 flyttadekapelletc.I | 0 meterlangresoderutfor aft beredaplatsfdr industriomridets
expansion(Fotografokand)

Enligt traditionen skall Garpenbergsgruvkapell vara uppftirt nigon gAngunder Karl IX:s
regeringstid,under borjan av 1600-talet.Trots att det inte existerarnigra dokument som
styrker dessauppgifter, iir det iinnu den allmiinna uppfattningenatt kapellet som tronar pi en
varphcigi Odalftiltets utkant Zirjust dennabyggnad.

'

Blombers 2008
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Frigan iir om detta verkligen iir korrekt. Det finns niimligen en rad ftir dennauppfattning
irriterande omstiindighetersom indikerar att si inte iir fallet.
Den ftirste att antydaat det nuvarandekapellet 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 synesom inte bekrtiftas,si i alla fall stiirkasi hciggrad av den
byggnadshistoriskaunders<ikningsom genomfdrdes612008. Pi uppdragav kapelletsiigare,
Boliden, sammanstfllldearkitektenAnna Blomberg en rapport att ligga till grund lor
byggnadensrestaureringoch bevarande.I sin noggrannastudie av kapelletsolika
byggnadsteknikeroch stilar, kunde hon inte noteranigot som var utmiirkandeftir tidigt 1600talsarkitektur. Hennesftirsynta slutsatsiir 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
Garpenbergtidigare iin pi 1700-talet.Haglund refererartill gamla arkivalier di han meddelar
att det under 1500-taletverkade"Capellanereller Brukspriister" i bygden.oDetta stiimmer
dverensmed de uppgifter som gclrgiillande att ett kapell skall ha funnits pi orten innan
Garpenbergir 1610 blev egenfdrsamling 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 dennatidpunkt.
Gruvkapellet siigsha fungerat som gudstjiinstlokaleller btjnestugaftir gruvarbetarna.
Kapellet Haglund niimner betjiinaded2iremotalla i trakten boende.Detta iignar ytterligare att
viicka misstankenom att det iir friga om tvi olika byggnader.Niir kyrkan byggdesefter
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 Garpenbergsbomahadeatt ftirriitta gudstjiinsti innan kyrkan
uppftirdes torde siledes ha varit betydligt mer omf6Lngsrik.
Mycket talar alltsi ftir att nuvarandeGruvkapellet inte iir identiskt med det kapell som fanns
pi 1600-talet.Frigan iir di niir Gruvkapelletbyggdes,och vai det ursprungligenstod.Gamla
kartor civerOdalf?iltetsgruvor kan ge en fingervisning hiirom. Det finns en del sidana
bevaradesom iir viildigt tydliga i frhga om omridets byggnaderoch dessfunktion. Dessviirre

2
Haglund 1914,s.201
3
Blomberg2008, s.14f.
" H a g l u n d1 9 1 4 ,s . l 8 l

4
uppvisarinte nigon av dessan6gonform av kapell. Det iir ftirst pA en karta fritn 1755-56som
en bcinstuga
dyker upp.5
Pi den plats diir Gruvkapellet stod fram till flytten 1947 finns tvi intressantabyggnader
utmiirkta pA kartor frin 1700-talet.Den enaav dessabida kallas pit 1756-itrskarta ftir just
"b{inehus",strax intill utvisarsammakarta ett "bruks contoiro'.Drygt tio ir senare,hr 1767,
finns byggnadernakvar, kontoret har sammafunktion men bdnestugantycks ha ftirlorat sin.
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Detaliur I 755-Ars
karta

Om en byggnad, avseddatt uteslutandebegagnassom brinestuga,funnits niir de niimnda
kartoma ritades, iir det rimligt att antagaattdennaskulle ha markeratsoch dessfunktion
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Nordn 1963

5
noterats.Kartorna i frhga iir annarsviil detaljeradeoch liimnar upplysningarom vad som alltsi
var kontor och gruvstuga,men iiven smedja,vaskhusoch stall.
Det iir ftir rivrigt intressantatt bdnstuganomniimnsjust pi en karta frin 1756. Det var
niimligen sammaar det stadgadesi en fdrordning att bdn skulle f<irriittasinnan arbetet
pib<irjades.6
Med tanke pi de bida byggnademasplacering iir det emellertid inte oskiiligt att arftagaatt
det iir just nigon av dessasom idag iir Gruvkapellet.Frigan vilket det iir kompliceras dock av
att kapellet idag visar spir av att bide ha fungerat som brjnestugaoch kontor. Troligt iir att en
av byggnadernanigon ging rivits, byggts om eller flyttats, varvid dessfunktion <iverfdrtstill
den andra. Di ingen brinestugafrirekommer ph 1767-\trskarta, kan man f<irmodaatt det var
kontoret som anpassadesftjr att iiven inrymma gudstjiinstlokaloch inte tviirtom.
En detalj som indikerar att byggnadenhaft ett annatiindamil innan det blev kapell iir dess
ph I756-irs karta, 2ir
orientering. Den ph 1767 utritade kontorsbyggnaden,liksom b<inestugan
uppftirda i 45 gradersvinkel i fdrhillande till nord-sydaxeln.Detta indikerar att b<inestugan
kan ha haft ett annat syfte niir den uppftirdes.Hade byggnadenursprungligenvarit avsettatt
brukas som gudstjiinstlokal,iir det rimligt att frjrutsiitta att den byggts si att ftirsamlingen
suttit viinda mot 6ster, inte mot nordostvilket nu iir fallet.
Den mest rimliga slutsatsenmiste bli att det inte fanns nigot Gruvkapell vid Odalftiltet,
itminstone innan b<instugandyker upp. Diiremot iir det tiinkbart att n&gonannanbyggnad
nyttjades ftir att ftlrriitta b<lnestunderi innan gruvarbetarnagick till arbetet.Det iir di inte
orimligt att gissa att kontoret eller gruvstugan,som finns utsattpi 6ldre kartor, tjiinade detta
syfte.
En annan frhga in hur gammalt Gruvkapellet egentligeniir. Givet att nuvarandekapell iir
identisk med en av de pi l700-talskartornafclrekommandehusen,kan man dra vissa
slutsatser.Ingen av de bida ftlrekommer pi nigra tidigare kartor. Ar 1666fanns pi dessplats
ingen bebyggelse,varftir man kan dra slutsatsenatt bdnestuganoch brukskontoretuppftirts
nigon ging efter dettaftrtal. Arkitekt Blombergstolkning, att Gruvkapellethiirr<irfrin bdrjan
av I7}}-talet, ftirefaller siledes som allt mer rimlig.
Det mestapekar alltsi pi att Gruvkapellet inte, som tidigare antagits,uppftins i bdrjan av
1600-taletutan omkring hundra 6r senare.Uppenbarligenhar man sedanblandat ihop eller
ft)rvdxlat det gamla kapellet med gruvkapellet.Frigan iir di vad som hiinde med det kapell
som sannolikt fanns i Garpenberginnan kyrkan byggdesoch dvertog dessfunktion.

o

Karl Trotzig 1933enl. Blomberg2008

6
En rimlig teori 6r att det gamlakapellet<ivergavsniir den nybildade frirsamlingenerhdll en
ny gudstjiinstlokal. I ovan ntimnda"Gambla miins ber2ittelse",siigsatt "bref och andra saker
fltittes ur gamla kapellet" ph 1620-talet.Vilka dessasakervar angesinte, men i en
inventarieftirteckning frin kyrkan daterad 1740 angesatt diir fanns "nigot gaml.
Bildhuggarverk, ibland annat liirer nigot vara efter en altartaflai gamla kapellet".TI min av
att dessapistAendeniir korrekta, tdmdesdet gamla kapellet pi sakralaftiremil och dokument,
fcir att lAta dessainhysas i den nya kyrkan.
Sjiilva byggnadens6de 5r okiint, men en kommentarav Abraham Hiilphers som besdkte
Garpenbergph 1750-talet,kan ge en ledtr6d. Han pflstodatt det i Kapellantiikten,beliigen norr
om Gruvgirdens g8rd (dagensGiistvillan), fanns liimningar efter det gamla kapellet. Det
skulle alltsi antingenha rivits eller flyttats frin platsenfor att tjiina andra iindamAl.s
Hiilphers uppgifter liter oss iiven ana var det gamla kapellet var beliiget. Sam Rdnnegird
meddelar dock en awikande uppfattning betriiffandedet gamla kapelletsliige. Han menar att
det lig i sddra iindan av Finnhyttansby, en uppfattning som ocksi den befordratsav den
muntliga traditionen men som saknarstod i krillmaterialet.Det har ?ivenpist6tts att det vid
dennaplats iinnu i b<irjanav 1900-taletgitt att sk<injaliimningar av gamla gravar.
I ljuset av k?illmaterialet,gamla kartor och Anna Blombergs analysav Gruvkapellet,torde
det sti klart att den ridande uppfattningenom kapellets6lder och historia b<jrrevideras.Detta
oaktat kvarstir det faktum att Garpenbergsgruvkapell ?irunikt, sitillvida att det iir det endai
sitt slag som bevaratstill vira dagar.Oavsett6lder har det en intressanthistoria att beriitta om
livet vid Bergslagensgruvor och bruk.

Jan-Olof Ncisman

' Haglund
1914,s.183
oHulphers1757,
s.

HBOLItrEN
Planeradeljushuggningar2O16/2017
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
'at
hur det
plznetat.
Fot met information eller svnounkter kontakta:
Andets Asttom, Skog- och mitksamordnare,
Telefon: 070 370 90 13, E-mail anders.asftom@boliden.com

SommaraktiviterpA Hembvqdsgirdeni Garpenberg.
6 Juni kl 13.00- 15.00Nationaldagsfirandemed
flagghissning
ochservering.

pAGammelgArden
24 Juni Midsommarafton
Kl 10.00Barnen6kertraktorf6rattplockablommor.
Kl 14.00Bindervi kransar
tillMajst6ngen.
Kl 16.00DansruntstAngen
samtuppvisning.
25 Juni kl 16.00Friluftsgudstjinstpi tunet.

Alla Sdndaqarnai Juli serveraskaffekl 13.00- 16.00

6 Aug kl 12.00Hemvdndardagen
inledsi kyrkan.
Programsenare.
\/
-

13 Aug kl 14.00Surstrdmmingsfest.
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@
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19 Aug kl 10.00Milantdnds.

I l'

20 Aug kl 20.00Kolmilekvdllmedunderhdllning.
15 Okt kl 15.00Hcistmcite
i Fdrsamlingshemmet.

.a

Udd VilhelmJohansson
Hantverkare,
uppfinnareochfcirfattare
Av tngrid6stberg,Vilhelmssondotter
Vilhelm Johanssonfloddespi girden Udden vid sjrin
Dormen. Han levde mellan 28181868 och 2713 1939.
Modern, Stina Jansdotter,hZirstammadefrfln girden
Backikers i Hummelboby och var systertill Erik, som
skrivit de berdmdadagbdckerna.
Fadernkom frin byn
Scivringsbo.Han hette Jan Jansson,en skicklig yrkesman, som i det tringa kcikettillverkadekiilkar, l6ngsl6dar, skrindormm. Lagretav hyvelspinllir iblandha blivit n2istanmeterhogttrots moderns ideliga sopande,
skriverVilhelm, som sjiilv frin tidiga ir liirdesupp i yrket av fadern.

Kciket blev naturligtvisfor litet si Vilhelm blev tvungenatt uppftira en liten
snickeriverkstad,
sombyggdesom flera ginger.
Faderngick bort 1899och Vilhelm tog river ftiretaget.Trots mflngamotg8ngar
och besvtirligheterlyckadeshan produceradrygt 6000 hyvelbiinkar,vilka fann
kciparerunt om i landet.

De forsta hyvelbdnkarnalevererades
till Finnhyttansskolatroligen 18831884. Fcirstaannonsenom hyvelb?inkar inftirdes i SvenskLiirartidning 6r
1886, varefter forfrigningar och bestiillningar bcirjadestrommain (Obs
prisetmellan 14 och 24 l<ronorberoendepi storlek).
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Eftersom frakten av hyvelb?inkarna
fr6n Udden over sjon eller liings den
smala grusviigen genom Hummelbo
beredde stora bekymmer, uppkom
tankenatt ftirsdkakcipaett indgoskifte,
som iigdesav StoraKopparbergsAB.
Efter flera resortill Hedemoraoch Falun for att traffa representanterftir
dgama,lyckades Vilhelm kcipa tigan,
somheterGarptiigten.
Aret var 1911.
Verksamheten flyttades frin Udden
till Garptiigtendiir med tiden tvi fabriker eldhiirjades.Den tredje byggnaden finns fortfarandekvar, nu som
fritidshus,och byggdes1931- 1932.
Boningshusetmed 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 viivstol, den s.k. X-viivstolen. Utfiilld sig den ut som ett X, hopfiilld tog den mycket mindre
plats. Han byggde ocksi 8 - 10
fioler.
Slutligen bor niimnas att han
skrivit ett antal bocker: Diktsamlingen "Frin skog till sjci"
19| 4, "Hcigbergagubbarnas
iilgjakt " 1917,romanerna"Vackra
Ingrid" 1929 och "Ndmndemannensbam" 1933, "Hiilsingt6sen" 1936- "Frin s<idraDalarnas finnbygd" 1933, "Juloch bygdehistorier" 1934 samt
"IJr en hantverkaresliv" 1938.
Han publiceradesig ocks6 med
artiklar i flera tidningar bl.a.
Norrlandsposten och Siningsmannen under pseudonymen
"Garpe" eller "W.J:son".
Niir Vilhelm blev mera etablerad genom
sina bdcker undertecknadehan sina artiklar
med sitt eget namn.
Han drevs av ett starkt samhZillspatosoch
engageradesig politiskt i siviil kommun
som landsting.

Hedemora
kommun
Kostenheten,
0225- 34193
:Den harraftenlagasfrAngrunden

Hiistterminen 2016
5 Vecka 42
Mlndag
Tisdag
Onsdag
MAltiderl$ Torsdag
Dag

=
Fredag

6 Vecka 43
MAndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

l1/10 -2Ut0
Vasascurrygr'.ta,ris
Grdnsakswok
mednudlar
LasagnePomodoro
Kriimig potatis-och purjolOkssoppa
Grekiskftlrsbiff,tomat-basilikasis,
ugnspotatis
Grdnsaksp}tt,rddbetor
potatis
Ugnstektfiskfile.0rtsAs,
Blodpudding,
lingonsylt
Varm pastasallad,
dressing
Majssoppa

HOSTLOV!!!

8 Vecka45
Mindag

1lrr -rlnl

Onsdag
Torsdag
Fredag

I Vecka46
MAndag
l lsoag

Onsdag
Torsdag
Fredag

cbt$-

H
6|
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

24/10-28n0
Kassler,franskpotatissallad/potatisgrathng
potatissallad/potatisgratang
Broccolimedaljong,
pasta
K0ttftirs-ochgronsaksfriis,
Potatisbullar,
lingonsylt
Chili concame,ris
Bulgurmedlax ochlimedressing
Kycklingsoppa
medsting,mjukt brdd
Het ktittfarssoppa.
mjukt brod
Apelsin-ochchilibakad
fiskfil6,potatis
Pytt i panna,rodbetor

7 Yecka 44

Tisdag

2 Yecka47
Mdndag

sl

3 Vecka48
MAndag

@l

Tisdag

&l

g

Onsdag
Torsdag
Fredag

l4nl - l&/tl
Falukorvmedchilitacke,
potatismos
potatismos
Laxnuggets,
Farsbiff,stektlok, sas,potatis
Broccolimedaljong,
potatis
Gulasch,ris, vitloksyoghurt
H0stgulfisksoppa
Annasfiskgratiing,potatis
Kycklingsallad,
dressing
Kottldrssis,spagefti

28/ll - 2ll2
Tunnpannkaka,
sylt
medsting
Kycklingsoppa
Kdttbullar,sis, potatis
Sojabullar,sas,potatis
Pastases
medrOktkalkon,pasta
pasta
Gronsaksas,
Kottftirsgratang
Gr6nsakssoppa
Fisk-ochriikcurry,potatis
Risgrynsgrot

4 Vecka49
Mindag

Kdttbullar,makaroner/ stuvademakarooner
Rotfruktsgratang,falafel
potatis
Fiskgratlngmedcurryremoulad,
Raggmunk,
lingonsylt
Koketsval
Kdketsval
Tunnpannkaka,
sylt
Laxpaj
Kyckling Suprdme,ris
Kikiirtsgrytamedvitldkskeso

2llll - 25lll
Blodpudding,lingonsylt
Potatisbullar,
lingonsylt
Ugnsstektfiskfild,remouladsds,potatis
Broccolipaj
Het kottfarssoppa
Couscouspfl
Korv Stroganoff,ris
Raggmunk,lingonsylt
Lasagne
Majssoppa

Tisdag
Onsdag
Torsdag

q

Fredag

5 Vecka50
Mindag
Tisdag

ffil

Onsdag
Torsdag

ffil
@l

Fredag

ffil

&
g
g
&
&
g
&
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&

5/12- 9/12
Varmkorv,potatismos
potatismos
Fiskbullar,
dillsAs,
Kdketsval
Koketsval
BiffStroganoff,ris
GrytaAnamma,ris
Laxpanett,OrtkryddadfilsAs,potatis
Pastagratang,
vegetarisk
Kottftirssas,
spagetti
Veggiesis,spagetti
l2ll2 - 16/12
Vasascurrygryta,ris
'/-*,
Grdnsakswok
mednudlar
LasagnePomodoro
Kramigpotatis-och purjolOkssoppa
ls,
Grekiskftirsbiff,tomat-basilikasfis,ugnspotatis
Gronsakspyft,
rOdbetor
potatis
Ugnstektfiskfild,Ortsas,
Blodpudding,lingonsylt
Litetj ulbord

&

ffi

&
w

&
&

6 Vecka5l
MAndag

19/12- 20112
Koketsval

Tisdag

Julavslutning

f6'l

"dogsery erASsaffart 6uffe,
smcirgas och mjdf0

d;fe:*

Me d r eservat ion for eventueII a for cindringar

Hemsida:
vwvw.
hedemora.
se/Barnochutbildn
ing/M6ltidsverksam
heten
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GLAD MIDSOMMAR kdra ld,sareav Garpenbergsbladet!

I
.4,

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

r
t

::',*:

Den 23 apfil deltog vi i Kulturmdssan i Hedemora FolketsPark. Detvar ett 30tal 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.

Sommarenfortsiitter med toll arrdeaktiviteter:
(Observera att alla, iiven icke medlemmar, dr hjdrtlig! v2ilkomna.)

Eredag17 jum kJ 14:45

EM i fotboll Sverige-ltahen
Vitittar p6 matchenp6 storbildsskiirm
ochhejar
ti Ilsammans.Knytka
lasfcirenklar fcirtdringen.

l,nrrdagzlIffii kl 16:OO
(Midsommardagen\

Midsommarfest

S6ndag3 juli kl 14:OO

Bitutflykt till Hiilsingbo holme

Majstingsresning,
dans,lekar,serveringmm
Ta medblommortill stingen
Vi lekerochfikartillsammans
S a m l i nigH d l s i n g b o
Ta med kaffekorg,grillplatsfinns

tudag29 jali kl 19:OO

Sommarkv?illi Ingelsbo- I€if Olofsson
Fcirfattaren
ochf d kommunarkivarien
Leif
Olofssonk6serarom ortsnamni trakten.
M u s i k a l i si nkr a m n i n g .

Itudag 24 septnmberH 17:OO VM-deltlivling i SpeedwayftinEnends Arena
Matchensespi storbildsskiirmen.
Underhillning,
servering.
Om du vill veta mera)nng gdrna
SusanneSjostrom 0225-231 21
Gunnel Waerner 0225-ZgO 16 eller OZZ\-IZT OO
Hemsida:www.bygdegardarna.se/ingelsbo
e-post:ineelsbo.b),edegard@
gmail.com

Dalkarlsviigen2016 -200 kilometer i f?irdensspir
Under ftjrsta halvanav maj arrangerades
en vandringliingstDalkarlsviigen,med starti Mora
alternativtOrsaoch milging i Stockholm,totalt 350 kilometersomavverkades
pfl elvadagar.Efter
att fcir tvi ir sedanha genomftirten av dagsetapperna
beslutadejag mig fcjr att i 6r prova pi en nflgot
liingre str?icka;200 kilometerpi sex dagarliit som en lagomutmaning.Fd,rstaetappenfrin hemmeti
Orebrotill stugani Hiilsingboavklarades
medtig och bil, lcirdagen
innanavmarschiignadesbland
annat6t ftirebyggandetejpning av fcitteroch genomgingav packning.Sdndagmorgon ringde
viickarklockantidigt, det var baraattdra pi sig kllder och klngor och begesig till Fline (tackAuras
ftir liften!).
Pi platsi Fline v?intade
registreringoch Aterseende
av flerabekantaansikten.Av ett totalthundratal
genomft)rde
vandrarevar vi ett trettiotal som
vandringensom soldatprov,vilket innebarmarschi
uniform,kiingoroch l0 kg packningpi ryggen.Efterkorumoch allmiininformationav dagenstur
var det bara att ge sig iviig, jag tog siillskapmed ett par hemviirnsm?in
frin Avesta.Vi hdll ett lagom
hcigttempo,si redanvid kvart 6ver elvakom vi framtill Garpenbergs
Hembygdsgirdoch en
efterlflngtadlunch.Nlsta depistoppvar hemmahosRunarTommila,somhadedukatupp med
skaffningi olika former,trevligt! Sedanvar detbaraattkiimpavidaremot milet i Sjdviks
Folkhdgskola.Tack varebra viiderochvllorganiserade
rastplatser
llngst v[gen fltit vandingenpi i
bra fart, straxefterfyratidensiktadesmilet. Soldatprovsmdrke
deladesut till ossmilit?irer,detblev
och 6ktediirftirhem.
ett trevligt eftersnacki skuggan.De flestamilitiirernagick barapi scindagen,
hd,ll
Fcirosssom skullefortsiittavandringenviintadedusch- troddevi... Det visadesig att duscharna
pi att renoveras,varfcirvi i stiilletfick hilla tillgodomedbad.Ingenfarameddet,tack varedet fina
viidret var vattnetinte alltftjr kallt, utanbarauppfriskande.Framit niotidenvar det bara att gi och
liiggasig - masslogii gymnastiksalen,
underdagenoch
tackvaredenfysiskaanstriingningen
madrasserna
som arrangdrerna
bestodmed somnadevi gott.
Kommandedagarfortsattei sammastil. Viickningvid 0630,frukost,korumoch sedani vlg. Viidret
visadesig frin sin biistasida,runt 20 graderoch liittavindarhelaveckan.Pi tisdagkv6ll tilltog dock
- ingetvattenheller!Turligt nog kom bide strdmoch
vindenrejiilt, vilket leddetill strdmavbrott
vattentillbaks efter nigra timmar, frukostenvar riiddad!
Pi onsdagen
var striickan
Ndr man gir l6ngthdnderdet emellanitatt manblir lite lesspi vandrandet.
37 kilometer,den liingstaetappenundervandringen.Di var humdretkanskeinte alltid pi topp- men
om man passeraren skolaoch ett 50-talskolbarni itta-tioirsildern glatthejarndr mangir ftirbi, di
hdjs humdretpi en ging! Tiink att si lite kan g6,rasi stor nytta! Likasi gjordedentrevlige bagaren
siirskilt
somvisadeviigensistabitentill forliiggningeni Bro pi torsdagensusenfcirviilbefinnandet,
n[r man fbr hdraatt man baraharen kilometerkvar till mil...
skulle
Pi ldrdagen- sistadagen!- var ftirberedelsema
lite annorlunda.
Eftersomvi pi eftermiddagen
gi paradfrin Skeppsholmentill Stortorgeti GamlaStanvar vi ett fyrtiotal vandraresom hade
folkdriikt frin olika platseri Dalarna,det var verkligenf?irgglatt!Eftersomvi var pi en milit?ir
anliiggningleddeskorumet av Livgardetsbataljonspastor
Lisa Mobrand,iiven hon en van vandrare
om dn inte frin Dalkarlsviigen.
Fdrstaturengick till Wasahof,diir vi bjddspi dryck.Efter god
ftirpliignadtog vi osstill Skeppsholmen,
ddr Hemvdrnets
Musikkir Borliingeoch spelmdnfrin
DalarnasSpelmansfcirbund
viintade.Pi exakttid stiilldevi upp ftir avmarsch- musikkirentog tlten,
ddreftersocken-och kompanifanor,spelmiinoch slutligendvrigavandrare.Det var en miiktig klnsla
att gi med Hedemoradriiktoch Hedemorasfanapi Stockholmsgator!V[l frammepi Stortorget
stiilldevi upp prydligt,publikenbjddspi bide kulning,folkmusik,marscherochtal. Efter avslutad
uppvisningvar det bara att avthgaoch byta om till vanligakliider fcir att sedanta tiget hem till
jag tidigt, och vaknadetolv timmarsenare!
Orebro.Pi kviillen somnade
jag
Sammanfattningsvis
kan
setillbakspAen mycketlyckadvecka.Vandringenvar mycketbra
organiserado
arrangdrerna
hadefull koll, allt ldstesutanproblem.Det blev minga nya bekantskaper,
den enagladareoch galnareiin den andra.Man kan barakonstateraatt vandrareiir ett segtoch
- hiingpi d6,vettja!
positivtsliikte!Vflren2018genomfcirs
niistastorvandring
Bjdrn Waern6r
HiilsingboiOrebro

Dafkarlsvandringen 2OL6
Sdndagenden 8/5 passerade
DalkarlsvandramaGarpenberg.
Man stannadetill vid hembygdsgirdenftjr att'dtalunch,kaffe intogshos RunarTommila i
Hesshyttan.
Pi fiireningenDalkarlsviigenshemsidawww.dalkarlsvagen.se
kan man hitta etappbroschyrer
med kartor och beskrivningarav etapperna.
Varftir inte prova att gdraen tur liings etappenFline-Folkflrna?
Vandramabrukar alltid mdta viren i Kristinedal- havetav vitsippor i Fransbo- men tyvln
iir de flesta alldelesfiir trdtta attnjuta av Bollsjdnsskdnhetndr man vandrarin mot Sjdvik.
Varftir inte ta en provtur?Man kan delaetappenpi fler turer och passapi att njuta vir vackra
hembygdoch desssev?irdhet.
LailaDanielsson
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Tv6 nya prdstertill forsamlingen,
vdlkomnaCeciliaochJosefine!
Hej!Jagheter CeciliaDreschoch kommerfrin Avesta.Jaghar
tidigarehaft praktiki Hedemora- Garpenbergs
forsamlingoch
trivts bra si det ska bli extra roligtatt fd kommatillbaka.Nu
senasthar jag haft en presttjensti Kungscirs
forsamling.I min
tjinst si kommerjag att jobba med konfirmander,
ungdomar
och alla kyrkligahandlingar
och gudstjinstenoch sdkertn6got
somjag intevet dn.Jagserfram emot att tillsammans
meder
fi delalivetochtillsammans
fd vdxaitro ochansvar.
jag er all lyckaI
Tillsvi sescinskar
Cecilia
Dresch

Mitt namniir Josefine
Franzdn
ochjag kommerursprungligen
fren
Viister6s.De senastesju 6ren har jag bott och studerati Uppsala.
Jag kommer frin den L4:e juni att tjdnstgcirai HedemoraGarpenbergs
frirsamling.
Dettadr min frjrstatjdnstsom prdst.Jag
har tidigaregjort praktiki frirsamlingen
och ser nu verkligen
fram
emot att fd kommaut och jobba som priist i fdrsamlingen.
Jag
hoppasatt vi sesi sommar!
Varmahdlsningar,
Josefine

Pd gdng:
Garpenbergskyrka:
Midsommardagen25l6
15.00Sommargudstjinst
i Gammelgdrden,
Dresch.
Cecilia
Siindag2616
15.00Gudstj6nst
i Milhagen,
Cecilia
Dresch.
FredagtlT
18.00Rockmdssa,
CeciliaDresch.
Onsdagl3lT
17.00Grillkvdll,
BirgittaPersson,
TinaFlander
SiSndagtTlT
15.00Friluftsgudstjdnst
vid Smdltarmossen/Dammsjon
vid gapsjulet,
PontusGunnarsson
S6ndag7/8
15.00Gudstjdnst
i Gruvkapellet,
AnnaJonsson.
19.00Pilgrimsgudstjdnst,
AndersBerglund,
JosefinFranz6n.
Mindag 8/8
08.00Sdndning
Pilgrim.
Siindag1418
15.00Friluftsgudstjdnst
i Hdsslen.

Lite smitt och gott frin Svenskakyrkans unga i Garpenberg
Nu gr<inskardet i dalensfamn
Och allersin fl<idar.. men det far man leva med.
Vi skriver dagenfcire mors dag och avslutningarnaft)r barngruppernahar varit med
korvgrillning och hoppborgaroch trevlig Gudstjiinst.
Nu st6r Sommarkollo pi schemat,ftirst jobbar jag en vecka pA kollo i Hedemorasedanblir det
v.25-26 hiir i Garpenbergmed avslutandeRockmtissai kyrkan kl. 18 fredagenden 1 juli.
Viilkomna ALLA!
Svirt att skriva mer med kraschaddator si dennaging blir det kort.
Barngruppernastartarigen v 35.
En viilsignad och hrirlig sommar rinskarjag er alla!
Varma sommarkramarkommer frin Bettan Barn- & unsdomsledareoch Husmor i HedemoraGarpenbergsftirsamling.
Jesussa. Lit barnenkomma till mis

Fundering vid en grav
I det vackra varviidret gcirjag en visit pi vir vackra kyrkogird. Jag tycker det iir si rofyllt,
varftir det blivit ndstanen vana ftir mej. Mina ftir?ildraroch flera av mina syskonvilar diir
samt m6nga av mina viinner och bekanta.Niir man dAgir fdrbi en grav minns man dem som
levandemiinniskor. Pi si vis passerariiven ens eget liv revy.
Under denna min vandring kom jag att bli stiende frapfrir tvi styckenexakt lika gravstenar,
35 ggr 35 cm och liiser Oskar Bystrcimpi den ena och Edvin Bystrdm pi den andie. Jag
undrar ftir mej sjiilv hur minga Garpenbergsborvet vilka dessatvi miinniskor var. Jag ika
med nigra fa ord beskriva dem. Oskar, Backstugsittarei Junkarbo.Minns honom som en liten
man med yvigt skiigg, han gick omkring i byarna och silde kvastar,ftirmodligen bundnautav
ljung. Han kallades Lubbis Oskar.
Hans son Edvin minns jag tydligt. Fcirstagangenjag sig honom, det var pi en midsommarfest
vid Hengirden. Jag var di lI - 12 ar. Han hadenyligen kommit hem frin Spanien,diir han
deltagit i inbdrdeskrigetmellan hdger- och viinsterkrafterna.Han var som sin fader liten och
niitt, ikliidd svart baskermed hammarenoch skiiran hiingandei en liten kedja. Utan nigra
politiska aspektermiste man se storheteni detta skeende.En fattig arbetarpojkeej fyllda 30
ir iir beredd att offra sitt liv fcir sin idealism. Med facit i hand blev det ej som han ttinkt.
Franco segradei Spanienoch Stalins skriickvflldei Rysslandkom fram i dagern.
Funderareav detta iir Ivar Kronbers

Info frin Folkets Hus
Hej alla Garpenbergsbor.
Vi g<irett nytt ftirs<ikatt viirva nya eldsjfllar till Folkan. Ntigra av oss tiinker l?imna<jvervira
itaganden vid niista irsmtite, till ft)rhoppningsvisnya krafter och friska id6er. Det vore bra
med nigra yngre och nigra "daglediga". Det har varit en tid av hirt arbete,storakostnader
och mycket engagemangsom har givit resultat.Efter att husetvarit rivningshotat, si har
Garpenbergnu kommunens finaste Folkets Hus, enligt minga besdkare.Diirftir vore det
sorgligt om det mAstestdngasoch frjrfalla igen. Det finns flera aktiviteter diir, som m6stefa ha
sina lokaler kvar. Virt ftirslag iir att intresseradetar kontakt med oss och kommer upp och ser
vad vi g<ir.Har man varit med ett tag, si vet man om man vill fortsattaoch di blir valet till
styrelsemycket liittare i April 2017. Det ska tilliiggas att det iir den endasamlingslokalensom
finns i niiromridet.
Sa ......... kom igen nu Garpenbergsbor
och stiill upp si vi kan behilla Folkan.
HiilsningarStyrelseni FolketsHus
T e l 0 7 61 1 2 0 1 8 1

Mera info frin FolketsHus
Vi har nu tagit civer"hotelldelen" efter Boliden. Rummen gir fortfarandeatt hyra. Per minad
eller kortare och liingre period. Det kan vara sAatt man behtjvernigonstans att sova, om man
kommer till Hemviindardageneller kanskevill hyra in sig en helg pi vintern ftr att 6ka skidor
i var fina slalombacke.Vi har 7 st rum och gemensamtkdk. 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 120181
BARNCYKLAR
SALJES
12tum 150krvit svartorangefcirkille/tjej
16tum 150krsilverfor kille/tjej
20 t u m 1 5 0 k rs i l ve rfo r ki l l e
26tum 600krrosalilafor tjej mountainbike,
braskick
All ad r i f u n g e ra n d e
me n sl i te tski cko ch kanbehovaliteomvdr dnad.
Solomontel nr 0733 897 897
Annaskolan
vdxerfortfarandeoch sokerytterrigare
medarbetare.
Justnu behcivervi en bildldrareoch fritispedagog.
Hdr av dig till kanslietpit 022523LLO
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PRrsLrsTAFnrs6nsoA
I95t-

Ktippning

Herr o l)am

Klippning

Pensionfir, Barn rrnder ro iir

Ktippning

olfiry;ertury

IlJ3'

3r53-

Elggnfng irrkL schamPonering

I753

Permanent tr'

495.'

Permanet rengf hiir tr

6i2J3-

Fflrgntrlfr,
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