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Inledning

Nu kiinns det pi kviillarna att hristen har kommit och framftir allt miirks det pi att det blir
mcirkt si fort, det giiller att ta till varaph de hiirliga dagamamed sol och relativt varmt, man
tdrs vara ute pi altan i solen och fika fortfarande pf, ftrmiddagarna. Tempen pi morgnama
kdnner jag inte si mycket av diirftir att vi pensiondrer kan sova tills vi vaknar efter att sett pi
"dumburken" alltftir l?inge pi kviillen.

Det kiinns verkligen att ildern b<irjar ta ut sin riitt nu niir lingontiden kommit, men vid tredje
gingen ut i skogen ftir att sk6rda "skogens rrida guld" kiindes inte kniin och rygg lika illa som
vid ftirsta ftirsciket, si det iir nog som maken siiger, du iir si deligt triinad diirftir kiinner du av
olika kriimpor, fAr ftirscika g<ira nAgot 6t det . Blibiiren iir fortfarande jnttegoda och finns i
massor samt alla lingon, dessutom alla atbara svampar som fatt brittom att komma upp ur
jorden efter regnen, si i 6r borde alla kunna fylla sina b?ir- och svampft)rrid.

Niir h<jstterminen nu bcirjat har vi pensioniirer inom Garpenbergs gamla socken mcijlighet att
iita lunch i matsalen pi Garpenbergs Centrum igen mellan klockan 12 och 13. Om man
kommer sent sA f6r man skylla sig sjiilv om det inte finns nigon mat kvar men oftast iir det
mat si det riicker till ett flertal pensioniirer. Si gott som all mat tillagas i kdket hiir pi Centrum
si den tir b6de jaftegod och niiringsriktig utan transporter och ett flertal skilar med sallad finns
ocks6.

Si lite negativa funderingar:
Det ser inte trevligt ut inom "gamla" skolomridet nere vid kyrkan. Vad kommer att hiinda
med byggnaderna ddr och kommer kommunen att kunna hyra gymnastiksalen i flera ir framit
eller???
F<irresten man kan ju ocksi undra hur lang tid framit som planeringen av skolan kvar hiir i
Garpenberg iir. Ftirhoppningsvis massor av hr, men det stir ju om skolneddragningar i si
minga kommuner runt om i vArt land. Si alla Garpenbergsbor borde brirja t2inka iiven pi
morgondagen ftir v6r skola och virt samhiille ftir vi vill viil bo kvar i vir vackra hembygd.

De misstag jag giorde ftirra Bladet kommer j ag att riitta till nu. Det gtiller Matsedel ftir tidiga
hristen och Birgittas trevliga sida frin Skommarbo, jag vet aff det iir ett flertal som saknat den.
Hail till godo med riittelserna. Ber om ursiikt fcir min gldmska.

Trevlig h<ist pi er alla liisare av viLrt eget blad, fler kunde ju skriva nigot som de upplevt eller
saknar eller n6got som m6nga borde diskutera om och fundera pi kanske tillsamman vid
nigon sammankomst eller nigon studiecirkel om var bygd.

Material till niista nummer som ska vara ute ftire jul vill jag gamahaca20 november pi min
e-post; barbrojansson@bredband.net eller utskrivet och klart i min postlida pi
Backgirdsviigen 10.

Ansvarig utgivare: Barbro Jansson, Garpenbergsbo nu och ftjr alltid.



Bolidennytt

SA var sommaren slut och hosten har kommit. Den 24 september var det
sk6rdefest i s6dra dalarna, ett evenemang som Boliden sponsrar. Vitycker att det
iir viktigt med en levande bygd diir vi verkar och ett litet bidrag i den riktningen dr
att st6tta initiativ som stdrker de smA lokala matproducenterna. I Garpenberg och
ndromr6det deltog bl.a. LissEllas, Garpenbergs slott, Muddus hjortron och
Ingelsbo g6rd. Jag och hustrun var sjdlva runt och bes6kte en del av g6rdarna
som deltog och att det finns ett stort intresse f6r ndrodlat och ndrproducerat kunde
man se av det stora antalet besdkare.

Verksamheten i gruvan rullar nu pA med full styrka efter att de flesta Atervdnt frAn
semestern. Stigande priser pi framforallt zink har piverkat Bolidens resultat
positivt. Fortfarande ligger dock kopparpriset pA en relativt 169 niv6.
HalvArsresultatet publicerades ijuli. FOr koncernen redovisades ett resultat pA 1,8
Mkr, varav gruvorna stod for drygt 0,8 Mkr.

Teknikutveckling har i alla tider varit viktigt for Boliden. Vi konkurrerar pA en global
marknad och i mAnga fall med fdretag som verkar i ldnder med betydligt l€igre
priser pA s6viil arbetskraft som insatsvaror. Fdr att klara den konkurrensen sA
miste vi ligga i framkant ndr det gdller teknisk utveckling. Den tekniska
utvecklingen har piverkat vAr produktivitet pi ett positivt sdtt, men den har dven
okat sdkerheten for vAra medarbetare. I dag finns det inte mAnga fysiskt tunga
arbetsmoment kvar. Det mesta sk6ts med avancerade maskiner. I vAra
anrikningsverk har vi ldnge haft helt automatiska processer som Overvakas och
styrs av ett f6tal operatorer. Nu st6r vi infdr ndsta stora tekniksprAng, ndmligen
automation och fjdrrstyrning av produktionen nere i gruvan. Boliden bedriver
sedan nAgot Ar tillbaks ett utuecklingsarbete kring gruvautomation. Vi har idag i
Garpenberg lastmaskiner som kan tjdrrstyras och till viss del kdras helt
automatiskt utan fdrare ombord. Vi har borriggar som ocks6 de kan fleirrstyras. Vi
bygger nu ut ett tr6dldst ndtverk i gruvan som ger oss en helt annan mdjlighet att
Overfora information mellan maskiner och mdnniskor och dr dven en fdrutsdttning
for det fortsatta arbetet med fler maskiner som fjdrrstyrs eller k6rs helt
automatiskt. MAlet dr inte att minska pA personalstyrkan utan att mdjligg6ra
produktion dygnets alla timmar. ldag stannar all produktion under fyra timmar per
dygn i samband med sprdngning. I framtiden skallvi kunna k6ra en hel del av
produktion genom fjdrrstyrning fr6n sdkra utrymmen dven under sprdngtid. I
fredags provkdrde Volvo sin forarldsa lastbil i Kristinebergsgruvan iVdsterbotten,
vilket visar pi vilka mojligheter som finns for framtiden.

Till sist villjag rikta en uppmaning till alla hdr i Garpenberg. Ta och fundera vad ni
vill med Folkets Hus. Genom diskussioner med nuvarande styrelse har jag forstAtt
att det dr svArt att fA tag i engagerade mdnniskor till styrelsen. Boliden har genom
6ren satsat en hel del pengar i Folkets Hus i syfte att bidra till en levande bygd.
Det m6ste dock finnas en vilja och ett driv i byn f6r att skapa nAgot runt denna
byggnad. Boliden dr intresserad av att fortsdtta att stdtta Folkets Hus och jag
hoppas att det finns drivande mdnniskor hdr i Garpenberg som iir villiga att gdra
nigot pqsitivt av detta dven iframtiden.

Hans Jdnsson



Ett griinsland i Bergslagen
Av: Jan-Olof Ndsman

Garpenberg utgtir i flera avseenden ett grtinsland. Htir mdts siviil gammalt och nytt som

landsbygd och bergslagsbygd. Inte langt fran de medeltida hyttoma och gruvoma reser sig

den alldeles nyuppftrda laven intill Bolidens nydppnade anrikningsverk. Denna bild

illustrerar det unika med Garpenberg. Ingen annanstans i Sverige finner man spir av

minghundruirrgt, kanske tusenirigt, bergsbruk och toppmodern gruvindustri. Det iir givet att

denna siillsamma kombination lockar enva.r som hyser det minsta intresse ftir gruvdrift.

Allt iir fiirvisso inte tillgiingligt. Mycket av det som intresserar en potentiell gruvturist iir

beliiget inom industriomridets stiingsel, eller avsptirrat pi grund av riskema ftir ras. Det oaktat

finns det mycket att se och uppleva i trakten som motiverar minga att resa langviiga till

Garpenberg. De ftirfrigningar som inkommer till Boliden om att faavldggastudiebesdk,

liksom spir av forcerade stiingsel kring de gamla gruvhilen talar ett tydligt sprik. Det finns

m6nga olika skiil till att intressera sig ftir gruvor.

De brukssamhiillen som viixte upp runt gruvorna, hyttorna och smedjorna var pi manga siitt

unika fiir sin tid. Det faktum att ortema var industriomriden i en tid di majoriteten av rikets

befolkning fann sin utkomst av jordbruk, skapade siirskilda ftirutsiittningar. I vissa fall

tilliimpades rent av en annan lagstiftning iin i det <ivriga landet. I och runt gruvorna och

bruken vtixte en stirskild social struktur fram, som inte hade sin like nigon annanstans.

Arbetsftirhillandena skapade sociala hierarkier och strukturer i lokalsamhtillet.

Allt detta satte sin priigel pi samhdllet och har ltimnat enastflende sp6r. I Garpenberg kan man

ana dessa i iin i dag. I markerna kring bygden kan man siledes 2innu hitta liimningarna av

gruvarbetarnas torp. Under hundratals ir levde hiir miinniskor som tjrinade sitt levebr<id som

industriarbetare, langt innan den industriella revolutionen ftirtindrade viirlden. De var varken

egendomsltisa torpare, statare, eller de uthungrade prolettirer som Marx beskriver i sin

historia. De levde pi griinsen mellan jordbruk och industri och fick sin utkomst av bida.

Tydligare spir iin arbetarna har de hiirskande klasserna ltimnat. I Garpenberg 2ir det mest

uppenbara sidana Herrgarden. Den reser sig sedan brirjan av 1800-talet pi den plats diir

Gustaf Vasa liit uppftira en kungsgird trehundrahr tidigare. De herremiin som bebodde denna

herrg&rd var inte heller de representativa ftir sin tid. De var inte siillan av adlig bdrd och hade
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fitt gruvor och girdar i arv, men de tvingades iiven vara industriidkare. De likaledes adliga

godsiigama i de btirdiga jordbrukslandskapen sciderriver hiirskade clver en tiimligen

ofiiriinderlig viirld. Jorden brukades i stort sett som den alltid hade brukats och bdndema hade

den position de haft i alla tider.

I direkt anslutning till koppargruvoma lig Gruvgirdens gird, eller bostiille. Drir levde och

verkade bruksiigarnas ftirliingda arm i form av bruksbokhillare, gruvfogdar och sedermera

disponenter och direkttirer. I dag iterstir endast ett par gamla timrade ekonomibyggnader av

denna en gdng omftngsrika g6rd. Hiir bedrev husb<indema jordbruk samtidigt som de kunde

civervaka och leda arbetet vid gruvoma och smtiltverken pi niira hill.

Herrarna vid och <iver Garpenbergs bruk och gruvor sig vtirlden ur ett helt annat perspektiv.

De miste ta hiinsyn till viirldsmarknadspriser, infrastrukturer och det senaste inom modern

teknik. F<ir dem var minga av arbetarna mer iin arbetskraft, de var kunniga hantverkare och

experter som miste skcitas som varje annan investering.

OcksA kyrkan, den andra statsmakten vid sidan av kronan intill reformationen, var verksam i

Garpenberg under flera hundra ir. En av de iildsta kiinda gruvorna, som 2innu kan beses, heter

Biskopsgruvan och skall enligt traditionen ha drivits av just en medeltida biskop. Inte langt

frin denna ligger platsen ftir en av de iildsta hyttorna, Bergsiing, Eiven denna liir ha haft en

priistman som huvudman. Av hyttan gir det iinnu att se tydliga spir och de intilliggande

konstgjorda biickarna visar hur vattnet tiimjdes ftir att tjtina som kraftkiilla. Bara ett stenkast

fran sjtilva hyttplatsen uppftirdes ocksi det fiirsta prtistbostiillet niir Garpenberg blev egen

socken.

Intill reformationen iigdes och utarrenderades nigra dessa gruvor och hyttor av munkarna i det

niirbeliigna Gudsberga kloster. Av detta iterstdr i dag endast ruinerna, men ?ir likviil ett

populiirt turistmil och ingir i friluftsmuseet Husbyringen. Spiren av kyrkans inflytande iir

nog emellertid mest uppenbart i det gamla gruvkapellet, som tronar pi en varphcig invid det

gamla gruvftiltet.

Gruvkapellet anses ha uppfiirts under 1600-talet, men lir sannolikt av yngre datum, och

tjiinade ftirutom som gudstjiinstlokal tiven som kontor. Socknens kyrka hyser iiven den spir av

bergshanteringen. Under kyrkogarden kiper en horisontell ort, stoll kallad, ett antal meter in i

berget. Den upptogs under 1700-talet och iir ett utmiirkt exempel pi hur en tillmakningseldad

ort kan te sig.
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Endast ett stenkast fran kapellet ligger Hedningegruvorna, som enligt traditionen kallades si

ftir att de ftirr ansigs ha brutits under hednisk tid. Se mi nu kanske inte vara fallet, ?iven om

det inte ?ir helt osannolikt, men de utgrir likviil en tankeviickande iminnelse om Garpenbergs

gruvors langa historia.

Nedanfiir kapellet breder Odalftiltet ut sig. Detta omride var under hundratals 6r centrum ftir

bergshanteringen i Garpenberg. Det iir diirfiir ftirstis inte ftirvinande att man hiir finner de

flesta och tydligaste liimningarna av denna industriverksamhet. Inom ett par kvadratkilometer

stort omride iterfinnes fusiska spir fran fem arhundraden av gruvdrift. I sddra iinden gapar

Biskopsgruvans dagiippning och i norr kan man fran den gamla lastkajen se bangirden som

var iindstation ftir Gruvgdrden-Fors jiirnviig. Mellan dessa bida finns gott om ruiner efter

kopparsmiiltverk, sig och hyttor. I en av varph<igama hnns en timmerkonstruktion som under

1600-talet tjtinade som gruv<iverbyggnad. Den iir av Riksantikvarieiimbetets arkeologer

betraktad som en " fullkomligt unik liimning".

St<irre delen av Odalftiltet iir emellertid inte tillgiingligt ftir allmiinheten, di det iir

industriomride och inhiignat.

Allt som minner om gruvdriften i Garpenberg tir inte ruiner eller difhrsa liimningar i

terriingen. Flera byggnader minner om livet i ett gruvsamhiille i gangen tid. Efter viigen mot

Hedemora reser sig iinnu den gamla triilaven i Intranget. Intill kyrkan ligger Dala-Finnhyttans

jtirnviigsstation som en piminnelse om den tid di malmen fraktades med jiirnviig till

exporthamnarna. Den gamla giistgivaregdrden med flerhundrairiga anor ligger inte langt fran

byggnaden som inrymde byns ftirsta kooperativa butik. I det gamla kalkbrottet reser sig iinnu

den kalkugn som murades upp under 1800-talet.

Vid sida av de historiska minnesmlirkena i trakten, har bergsbruket efterliimnat spir och

minnen som ftirmir tillgodose tiven andra intressen. Geologin, som ju iir den friimsta

ftrutsiittningen ftir bygdens existens, kan studeras pi olika siitt. Dels har iildre tiders dagbrott

blottlagt berg som annars skulle varit dolt. Dessutom finns miingder av varphrigar, en del av

medeltida ursprung, att studera. Att det i omridet funnits sivtil jiim- som sulfidmalmsgruvor

liksom kalkbrott g<ir det till ett intressant studieobjekt.

Sammanfattningsvis tir Garpenberg rikt pi seviirdheter och mdjligheter till spiinnande

upplevelser av allehanda slag ftir den som iir intresserad av bergsbrukets historia. Dessviirre iir

minga av de intressantaste milj<ierna i dag endast tillgiingliga ftir dem som vet vad de letar

efter.
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Vilkommen till Garpenbergs kyrka!
H<isten bjuder pi minga olika m<itesplatser och
gudstjiinster i b6de kyrka och ftirsamlingshem. Se
gdma vira annonser i Annonsbladet ftir att fA veta
mer om v6r verksamhet och vira gudstjdnster.

Gudstjiinst med skiirdeauktion - 18/9 kl. 15
Sondagen den 18 september samlas vi till enkel
gudstjiinst i Garpenbergs ftirsamlingshem, och
ddrefter fika och sk<irdeauktion. Alla dr vdlkomna
att skdnka nigot till auktionen: frukt eller annat
fr6n tr2idgirden eller skogen, kanske hemkokad
sylt, eller en p6se bullar.
Alla fir givetvis kcipa nigot ocksi! O
Alla pengarna gitr oavkortat till Svenska kyrkans
internationella arbete som har projekt runt om i
vdrlden. Just nu stridjer vi t ex de som drabbats av
torkan och den efterfiiljande vatten-/matbristen i
bland annat Etiopien och Zimbabwe, men dven
mdnniskor pi flykt runt om i vdrlden.
Ditt bidrag g<ir skillnad!

Triid in i dansen -91 l0 kl. ll
folkdansmiissa i Hedemora kvrka
Garpenbergskriren tillsammans med korer och
folkdan sare fr6n Hedemora-Garpenb ergs o ch By-
Folkdrna fiirsamlingar, bjuder in till folkdansmdssa
i Hedemora kyrka pi Tacksrigelsedagen.
Efterit kaffe och skordeauktion.

Dopliirdag i Hedemora kyrka -29110
Tycker du att dopet dr en fin och viktig tradition?
Vill du ha det lite enkelt? Har det bara inte blivit
av? Lordagen den 29 oktober har du eller ditt barn
mojlighet att bli dopt utan att boka tid. Vi hAller
Hedemora kyrka oppen ftir alla som vill, och det dr
bara att komma som du/ni dr. Mer info kommer i
Annonsbladet.

En hiirlig h<jst <inskar jag er!

Anna Jonsson, prtist i Garpenberg

Suenslca lryrlffin ffi
N"{ EUEft*NEfu GAEPEHBEfifi $
trfrfigf;fi*ilHG

Sdndag l8 september kl. l5
Gudstjiinst med kaffe och skordeauktion

i fiirsamlinsshemmet

S<indag 2 oktober
Ingen gudstjdnst, pga

Vikmanshyttans kyrka firar 50 6r

Sondag 16 oktoberkl. 15
F ami lj egudstj dnst i S taffansk ap elletl

Garpenbergs kyrka. Fruktstund

Lordag 5 november kl. 18
Minnesgudstj iinst med lj ustdndning

i Garpenbergs kyrka

Lrirdag 12 november kl. 18
Musikgudsdiinst i kyrkan

Sondag 27 november kl. 17
Adventsmdssa i Garpenbergs kyrka

Gloggmingel

Srindag 1l decemberkl. 17
Lucia i Garpenbergs kyrka

I december har vi dven juldrama och
julkrubbs-gudsdiinst. Se mer info i

Annonsbladet

L<irdag 24 december kL.23
Midnattsmdssa i Garpenbergs kyrka

Med reservation fi)r iindringar.

Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
se Annonsbladet, hemsidan

eller vira affischer.



Kiira ldsare
F<irst en tillbakablick!
Lagom till pisk och stilla veckan Aterkom vintern. Fdr att inte tala om viideromslaget vid
pingst! Jag hoppas att bondepraktikans April vit och kall, fyller bondens lador all stiimmer.
Hcigsommarvtirmen i slutet av maj fick alla hiiggar att blomma och dofta runt garden.
Syrenerna ligger ocksi i startgroparna si tiden mellan hiigg och syren (d6 skomakaren satte
lapp pi dcirren ftir att njuta av fiirsommar-ledigheten) kommer allt tidigare.

F<ir minga ar sedan planterade vi ett surkcirsbiirstriid utanftir k<jksftinstret. Det var inte si
lyckat. De bar som ffiglarna inte hann iita upp ftill ner och bildade nya skott runt om i rabatt
och pi griismattan. Den korta blomningen kompenserade inte ftir omaket med det risiga
triidet. Diirftir bestiimdes att tr?idet skulle bort. F<jr tvi flr sedan ringbarkade vi det. Den nedre
delen av triidet b<irjade torka fdrra sommaren si i ir borde det vara klart ftir nerhuggning. Men
d6m om vir ftirvining niir vi tittar pi kronan i 6r, si iir den <iverfull av blommor. Tala om
viixtkraft! Si nu liir triidet sti ytterligare ett ir.

Min plats pi jorden iir begivad med allehanda inslag som t.ex. biiver pi garden, iilg som
gnager pi de av biivern ftillda asparna, betande r6djur i hagen, minga olika sjdffiglar i
biiverdammen och spatserande tranor. Men paradiset har ocksi flera huggormar i rabattema
vilket blir min ursiikt flor att inte siitta igang med rensning! Det tackar shrskilt kirskfrlen ftir
som nu breder ut sig 6ver alla briiddar.
Vildapeln ovanftir gamla husgrunden kommer vi att lolja med intresse i 6r. Vi ympade den
med tre olika iippelsorter i viras, totalt 11 ympar blev det. N6gon borde viil ta sig och ge frukt.

Katten pi logen iir sedan i h<istas en annan iin den tidigare gristrimmiga skygga. En dag var
det en langharig grivit katt som helt pldtsligt hade installerat sig, den svarar pi tilltal -lir du
hungrig? -niiii! Men den slukar maten och l6ter oss klia den under hakan medan den iiter.
Men g<ir man en hastiga rcirelse f<irsvinner den som en blixt. Ser vi den ute pA girden kommer
den inte fram utan ftirsvinner i sporrstriick till matskilen. Vi trodde ett tag att den bara viintar
pi att bli matad, men en dag sig vi den ta en sork i hagen si den g<ir det den ska.
Tidigare i viras gnodde den av sig mycket underull som 169 pi marken utanftir logen.
Figlarna var inte sena att renovera sina bon och jag sig en blimes med niibben full av kattull.
Det kiindes bra ftir di gick inget till spillo.

Uppdrag Gransknings avsldjande att rika personer smyger undan pengar i brevlAdeftiretag pi
Jungfruciarna fdrvinade inte si mycket, men mer fcirvdnande iir STV:s nyhetsviirdering att
dagama innan programmet siindes avsl<ija det mesta i nyheterna si niir viil Uppdrag
Granskning siindes var allt redan viilkiint. Hur tiinker man di?

Ar det fler 6n jag som undrar vem som har designat de praktiska runda plastburkarna ftir
diverse r<jror och viitskor, men som iir niistan omrijliga att <ippna utan att blodvite uppstir?
Hur var det t?inkt?

Vilka av dagens Garpenbergsungdomar vet var Malmtorget, Himmelens port, Nordsj<in,
Svarta gatan och Jordbron ligger och var Mossbo 169? Var ligger den riktiga Gruvgirden? Det
fer bli en cliffhanger till niista brev.

I skrivande stund regnar det ordentligt. Det behrivs, si jag klagar inte.
Skommarbo i slutet av maj
Birgitta Bloom



Kiira liisare
Sommaren 2016 kan vi viil inte klaga pi?! Maken till biirsk<irdar! Jag tror inte jag sett lika
dignande biirbuskar och blibiirsris nigot 6r ftrut. Varmt och soligt likasi med tillftilliga lokala
regnskurar. Fast h<jsten kom ett par veckor ftir tidigt i augusti. Jag hoppas pi brittsommar i
oktober.
En riktig getingsommar har det varit men nflgot konstigt med vara getingar. De byggde sitt bo
i imkanalen till kdket. Sedan har de letat sig ner genom ventilen och hamnat pi ftinster,
blinkar och golvet, tiotalet varje dag. Halvt avdomnade har de varit liitta att siitta ett glas civer,
skjuta in en bit kartong under och kasta ut. Varpi de mestadels fallit handl<ist ner i griiset. Det
har varit varning ftir barfotaspring i Skommarbo i sommar.

Jag hade tiinkt att du liisare skulle fundera 6ver sommaren pi de namn jag niimnde i
sommarbrevet, men eftersom det publiceras intill detta brev ffir du platserna genast.
Jordbron iir den ftirsta infarten till Ryllshyttedammen om man kommer frin Hedemora. Dlir
169 tidigare en t-korsning med en utftjrsbacke mot Ryllshyttesjrin och byn Ryllshyttan.
Nordsjiin kallas numera Valbiicksdammen men ftir mig iir den fortfarande Nordsj<in efter
gruvbasen Kalle Nord som ledde arbetet med byggandet. Himmelens port iir ft)rsta
backkr<inet fran Ryllshyttan pA viigen mot Fors. Malmtorget iir korsningen innan man
sviinger av mot HerrgArden frin Fors-viigen. Mossbo var en ljuvlig liten stuga med minga
frukttriid och som 169 mitt i nuvarande sandmagasin Lilla Bredsj<in. Gruvgirden iir
egentligen platsen runt den f.d chefsbostaden, numera gdsthuset. Det som en del idag kallar
GruvgArden dvs bostiiderna norr om stora viigen kallades Norrland och Mossen.

Se tillbaka till Hulphers bes<ik i Garpenberg 2r 1757. Viigen till Finnhyttan och giistgivar-
girden gick laings sj<in, di som nu. Vad skulle Hulphers ha sagt om han sett dagens gruva? Si
kan jag liisa att flera av gruvorna som han bescikte hade "communication med hvarandra pi
djupet". Frir att komma ner i gruvorna, kliittrade man pi stegar, men det gick ocks6 att vid
lingingar aka pi tunnor. Malmen togs upp pA olika sdtt. En del gruvor hade hiistvindar men i
Funkiska gruvan anviindes spel eller vattenverk.
Ungeftir 70 gruvarbetare och 100 personer var sysselsatta i vaskverk, hyttor och smedjor.
Gruvornas 6lder utreder han si gott det gir, men eftersom dokumenten g6tt upp i rdk vid
eldsvida pA Hengarden, far han lita till hdrsiigen om namnen Stora och Lilla Hednagruvan,
vilka han bedcimer vara de iildsta frin "hedentid". Den ftirste siikra dgaren var Biskop Israel
Erlandsson Angel och han dog i V?isteris 6r 1332.Haniigde Hedemora Koppargruva och var
kanske den fcirste som b<irjade gruvbrytningen med de garpar som han hade anstiillda. Efter
honom kom flera biskopar som ocks6 fick inkomster frin gruvorna. Gustav Vasa sig sedan
till att gruvoma med inkomster hamnade under kronan genom reformationen.

Vid gudstjtinsten i Gruvkapellet ftirsta sdndagen i augusti noterades att New Boliden slutftirt
arbetet med elinstallationerna. Nu finns elkontakt inne i kapellet, fasadbelysning for alla sidor
samt en stor anslagstavla utanftir. Aven grindamadr elektrifierade. Fint jobb viirdigt
Garpenbergs kulturptirla.

Postgingen!Tvi kuvert med ftidelsedagskort postade i Hedemora kl17.45 en fredag till
samma adress i Stockholm. Det ena kortet framme pi onsdag, det andra fredag veckan darpe.
Postnord har nog en stor ftlrbiittringspotential om de bara arbetar pi den.

Arets kolmila tiindes av Bror Bohlin och fick namnet Kerstin efter sedvanlig viilsignelse av
ftirsamlingspriisterna Anna och Josefine. Milroken minner 6:ter om gamla tider.
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MAndag

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag
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MAndag

'fisdag
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Tisdag
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Torsdag
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8 Vccka 37

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

.r'.eotd
$rd'- Fredag

Vasas currygryta, ris

Grdnsakswok med nudlar

Lasagne Pomodoro
Kramig potatis- och purjolOkssoppa

Grekisk ftirsbiff, tomat-basilikases, ugnspotatis

GrOnsakspytt, rOdbetor

Ugnstekt fiskfi16, OrtsAs, potatrs

Blodpudding, lingonsylt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

29/8 -2t9

Kassler, fransk potatissallad/potatisgratang

Broccol imedaljong, potatissallad/potatisgratang

Kottfars-och gronsaksfrf,s, Pasta
Potatisbullar, lingonsylt

Chili con carne, ris

Bulgur med la,r och limedressing

Kycklingsoppa med sting, mjukt brod

Het kottftirssoppa, mjukt brOd

Apelsinfisk d la Brazil, ris

Sydamerikansk soppa m lime, curry och kokos

s/9 -9t9

Korv Stroganoff, pasta

GronsakssAs, pasta

Torskpanett, ortkryddad filses, potatis

Blodpudding, lingonsylt
'facos

Veggietacos
Risgrynsgr6t
Pastagratilng med lax

Brasiliansk kycklinggryta m banan o apelsin, ris

Laxgrlta, fls

r2t9 - r6t9

Kottbullar, makaroner / stuvade makarooner

Rotfruktsgratlng, falafel

Fiskgratang med curryremoulad, potatis

Raggmunk, lingonsylt

Kdkets val

Kokets val

Tunrlf,annkaka, sylt

Laxpaj

Kycklingsallad med bonor, morot och citrus

. Kikartsbifl bdnsallad med morot och citrus

Vecka 38 l9l9 -2319

MAndag Falukorv med chilitacke, potatismos

Laxnuggets, Potatismos
Tisdag Flirsbifi stekt l6k, sAs, potatis

Broccolimedaljong, potatis

Onsdag Culasch,ris,vitldksyoghurt
Hostgul fisksoppa

Torsdag Annas fiskgratlng, potatis

Kycklingsallad, dressing

Fredag Kottftirsses, spagetti

VeggiesAs, spagetti

Vecka 39 2619 - 3019

MAndag Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Tisdag Ugnsstektfiskfil6,remouladsAs,potatis
Broccolipaj

Onsdag Het kOttfarssoppa

Couscousp)'tt

Torsdag Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Fredag Lasagne
Majssoppa

Veckr 40 3ll0 - 1/10

MAndag Tunnpannkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

Tisdag Kdttbullar, sls, potatis

Sojabullar, sAs, potatis

Onsdag PastasAs med rbkt kalkon, pasta

Gronsakses, pasta

Torsdag Kottftirsgratang

Gr0nsakssoppa

Fredag Fisk- och rakcurry. potatis

Risgrynsgr0t

Vecka 41 l0/10 - 14110

Mdndag Varmkorv. potatismos

Fiskbullar, dillsAs, potatismos

Tisdag Kokets val

K0kets val

Onsdag BiffStroganoff,ris

Cry'ta Anamma. ris

Torsdag Laxpanett, ortkryddad fils6s, potatis

Pastagratang med tomat och oregano

Fredag Kottfiirssas, spagetti

VeggiesAs, spagetti
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Hemsida: www. hedemora.se/Barn- och utbildning/M6ltidsverksamheten
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5 Vecka 42

MAndag

Tisdag

Onsdag

Maltidensl- Torsdag

Dag

Fredag

l7tro -2Ur0

Vasas currygryta, ris

Grdnsakswok med nudlar

Lasagne Pomodoro

Krhmi g potatis- och purjolOkssoppa

Grekisk farsbiff, tomat-basilikasAs, ugnspotatis

GrOnsakspytt, rodbetor

Ugnstekt fiskfile. ortsAs. Potatis
Blodpudding, lingonsYlt

Varm pastasallad, dressing

Majssoppa

24,10 -28110

Kassler, fransk potatissallad/potatisgratang

Broccolimedaljong, potatissallad/potatisgrattng

Kottfars-och gr6nsaksfrds, Pasta
Potatisbullar, lingonsYlt

Chili con carne, ris

Bulgur med la,r och limedressing

Kycklingsoppa med sting, mjukt br6d

Het k0ttfarssoppa, mjukt brdd

Apelsin- och chilibakad fiskfil6, potatis

Pytt i panna, rodbetor

HoSTLOV !!!

7nl - l l / l l

K0ttbullar, makaroner / stuvade makarooner

Rotfrukts gratln g, falafel

Fiskgratdng med curryremoulad, potatis

Raggmunk, lingonsYlt

Kdkets val

Kdkets val

Tunilfannkaka, sylt

Laxpaj

Kyckling Suprdme, rts

Kikhrtsgryta med vitlokskeso

t4/l l  -  rSlrr

Falukorv med chilitacke, potatismos

Laxnuggets, Potatismos
Farsbiff, stekt lok, sas. Potatis
Broccolimedaljong, Potatis
Gulasch, ris, vitloksYoghurt

H0stgul fisksoPPa

Annas fi skgratiing, Potatls
Kycklingsallad, dressing

KdttflrssAs, sPagetti

VeggiesAs, spagetti

6 Vecka 43

M&ndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7 Vecka 44

ll Veckn 45

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

l Vecka 46

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
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Hemsida: www.hedemora.se/Barn- och utbildning/MAltidsverksamheten
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=Den her ratten lagas frAn grunden

2 Vecka 47 2llll - 25lll

Mflndag Blodpudding, lingonsYlt

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Veckr 48

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

4 Veckr 49

Mdndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

5 Veckr 50

MAndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

6 Vecka 51

M&ndag

Tisdag

Potatisbullar, lingonsylt

Ugnsstekt fiskfi 16, remouladsas, potatis

Broccolipaj
Het kottfarssoppa

Couscouspytt

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne
Majssoppa

28nf-2tr2
Tunnpannkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

K6ttbullar, ses, potatis

Sojabullar, sds, Potatis
Pastasas med rokt kalkon, Pasta
GronsaksAs, Pasta
K6ftfarsgratAng

Grdnsakssoppa
Fisk- och rAkcurry, Potatrs
Risgrynsgr0t

5tr2 -91r2

Varmkorv, potatismos

Fiskbullar, dillsAs, Potatismos
KOkets val

Kokets val

BiffStroganoff, ris

Gryta Anamma, ris

La.xpanett, 6rtkryddad fi lsas. potatis

Pastagratang med tomat och oregano

K0tferssas, spagetti

VeggiesAs, spagetti

t2/12 - 16112

Vasas currygrlta, ns

Gronsakswok med nudlar

Lasagne Pomodoro

Krami g potatis- och purjol6kssoppa

Grekisk farsbiff, tomat-basilikasAs, ugnspotatis

Gronsakspytt, rodbetor

Ugnstekt fi skfi 16, ortsas, Potatis
Blodpudding, lingonsYlt

Litet julbord

19n2 -20/12

Kokets val

Julavslutning
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Med reservation for eventuella fdrc)ndringar
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Kolmilan

Goran Granstr<im och Rikard Dahlstedt har pi ett
fortj iinstfullt siitt dokumenterat kolmilans
tillblivelse frin bygge till triikol i gruppen
Garpenbergsbor ph Facebook.Ddr har vi hdmtat
lite text och bilder.

Milan tiindes fredagen den 19 augusti 2016.
"KERSTIN" fick milan i flr heta, och det kom
minga besokare di Bror Bohlin tiinde milan. I flr
hade vi av Svenska Kyrkan tilldelats tvi prdster
som viilsignade milan, si allt verkade vara i sin
ordning.

Milan iging - kor si det ryker

Bild fr6n Milkviillen 20 I 8 2016,
underhillningen stod Oves Trio for.

148 siickar prima grillkol gav
Kerstin och det dr ett kraftist
rekord.
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An en g6ng hade vi formAnen att fhbesok av Kyrkans Mineorer och dom kom
glada och trevliga till oss vid Milplatsen.

Lika <iverraskande som vanligt sA
kom dven v6r beskyddare vid
milplatsen pi bes<ik. Det 6r en
forhistorisk sniill gammal kolargubbe
frAn 1700 talet.



Hiist erbjudande frtn Maria pt Hiijen
Certifierad Massage/ koppnings terapeut

Helrenovering 9O min Nu endast 6OOkr

Massage, koppning av hela kroppen med vdlgdrande ol ja, ortbalsam.
Avslutas med avslappnande anslktskoppning som okar cirkutat ion,
vii lbefinnandet och reducerar rynkor.

Koppningsmassage 3ol6o- min Nu endast 3oo/5oo kr
Koppningsmassage i ir  en djupgSende metod som rensar kroppen fr$n
slaggprodukter, akt iverar lymfcirkulat ionen och stdrker
immunfdrsvaret. Koppningsmassagen dr en kombination av svensk
klassisk massage och 5000-3rig koppningsteknik. Med hjai lp av
gummikoppor skapas ett vakuum som suger upp huden. Sedan fors
koppan over behandlingsomrSdet.

Klassisk massage 30160 min Nu endast 3OO/5OO kr

Djup muskelmassage med cirkulat ionshojande creme el ler ekologisk
olja efter ditt val.

Ring ftir tidbokning = O7O-29 7Lg 67

Maria Eriksson Hiijen 13, Olshyttan
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Vi utfiir allt inom bygg
Altaner, uteru m, takren overi ngar, fon stermontage,
badrum, nybyggnationer och grdvningsarbeten.

www.erikssonsbygg.nu
O225-2O41O. O72-526 61 05 Fredrik
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Dogs igen ott to nyo tog sE har efter sol o foto dogor....

M6ndagar kl. 09:30-10:30

Stovg8ngl Vi gdr co 3-4 km.
To med stovorno och fofl med pd en vcindo!!!!

Ring Inga - Stina tel. 220 l0 f6r info.

Onsdogo? Medelgympo kl. 19:OO i
gymnostiksolen.

Vecko 37-50.
Med bcirjon den 14 september.

Laila tel. 220 40

vottengympo cir inte klort rin med lokol s6 vi f6r
iterkommo med det.

Hdng med pd en hdstvondring pd Bfdb erget sdndog den z5/9.
vi somlos vid grustoget f ore pdfsbenningssjon kl. 15.00.
Hor ni f r89o r ring ordf .Anniko ter. 073-7g44514
Medlemsovgifter:
Ungdomor upp tilf 19 dr
Vuxno

VALKOMNAI

l5Okr/termin

300kr/termin



Dax igen d6@

Fdrsta september redan...sommaren kom och gick fortare iin blixten.
Ju iildre man blir ju fortare 96r det.
Sommarloven var orindligt langa niir man var liten.

Denna vecka btirjar alla barngrupper igen och det ska bli spiinnande att se hur det blir.

Idag har miniorema upptakt vid kolmileplatsen.

Sommarkollot och Rockmtissan blev succd som vanligt trots att bamaskaran dalar.

I oktober blir det Miniorliiger ftir stiftets miniorer inne i Hedemora med tema Astrid
Spiinnande! Liigret avslutas med Tema Gudstjrinst i Astrids h:irliga sagoviirld.
Man fhr giirna komma utklzidd.

Mer info kommer.

Lindgren.

I skrivande stund vet jag inte hur det gick pi vir upptaktsgudstjiinst vid Asylboendet med
Hoppborg o fika men vi hoppas p6 mycket folk.

Med hopp om en rolig och givande hrist!

Njut av allt naturen har att se nu!

Kram Elisabeth Bam&Ungdomsledare i Hedemora Garpenbergs ftirsamling

Jesus sa: Lit barnen komma till mig



I N 6 E L S B O  6 Y G D E G E R D S _
OCH FRTT IDSFOREI { I 116 nryIrWgryeee$M

coD ronrsArrNING pA souuaREN (eller kanske hosten)I

Hittills i sommar har vi genomfort minga vdlbesokta affangemang. Ph vhr
storbildsskdrm visades EM-matchen i fotboll mellan Sverige och Italien for en
engagerad publik. Stiimningenvar god trots att svenskarnaforloradematchen.

Yr firade midsomm ar ph sedvanligt vis med mhnga bhde gamla och unga
besokare, som dansadel<ring stingen, flkade och umgicks.

Bitutflykten till Hiilsingbo holme kunde
genomforas i vackert vdder, fast nhgot
blisigt var det allt. Korvgrillning, tips-
tdvling och fika stod ph programmet.

Arets "Sommarkva[ i Ingelsbo" handlade
om ortnamn i trakten. Det var Leif
Olofsson som berdttade och svarade ph
frhgor. Musikaliska inslag fick vi ocksi
njuta av. Olle Westin, uppvuxen i
Garpenberg spelade egna Ihtar ph fiol
och grtarr.

Ett evenemanghar vi kvar att erbluda under sommarsdsongen:

lirdag 24 september kl 17:OO VM-deltiivling i Speedway frdn Friends Arena.
Matchen ses pit storbildsskdrm. Ovriga upplysningar ldmnas av Kenneth
Gabrielsson, O72-24O 59 20, som ocksi tar emot anmdlnrnqar senast den 18
september.

Slutligen kan vi ocksi berdtta, att vrhar frdshat upp vhrt gamla vatten- och av-
loppssystem, si att det blev som nytt. Diskmaskin har lokalen dvenbeghvats med
- bekvZimtf6r alla som vill hyra lokalen.

Om du vill veta mer% ring gdrna

Susanne Sjostrom 0225-231 21
Gunnel Waerner 0225-230 16 eller 0225-123 00

Hemsida: www.by&de gardarna. se/ingelsbo
e-post: ingelsbo.bygdegard@gmail.com



I  i r  har squash skdrden vari t  god s6 hdr kommer ett  recept pd Squash gratdng som dr bSde enkelt

och .[dtte gott.

Squashgratdng

1 pkt bacon

l  gu l  lok

I liten morot

1 l i ten squash

1 burk Krossad tomat m chi l i

Riven ost I t

Vit16kspulver, sq!t, peppar en nypa socker

Stek bacon halvfdrdigt,  ha i  hackad l6k och hackad morot och stek klart  baconet.  Hdl l  pi  krossad
tomat och smaksdtt  med kryddorna. Ldt koka ihop ndgra minuter.

Hyvla 16nga remsor av squashen med osthyveln. Varva squash, tomatrcira och r iven ost i  smord
ugnsform. Avsluta med squash och toppa med r iven ost.

Gratinera 20-25min 225 grader.

Bingo i Garpenbergs Centrum

Nu har bingon ftir daglediga och pensioniirer bcirjat ftir h6sten.

Bingon bdrjar den 12 september och phgir udda veckor fram till jul.

3
8 8
3

Vdlkomna ftir avkoppling och spel dnskar Maj-Britt Johansson, S6ren
Johansson och Maritha Persson.

INFO FRAN BYALAGET ocH FoLKETs HUs. 5ffi

LORDAGEN DEN 19 e NOVEMBER BLIR DET HOST o JULMARKNAD I FoLKETS HUS. KL. 11 - 15.
HAR DU NAGOT ATT SAUA PA MARKNADEN SA vAIToUMEN ATT BoKA BoRD. LoPPIS AR
OK OM DET AR JULRELATERAT. TEL. ATT BOKA PA: O7O 1590681. 073 5418807. 076
LI2OLgL.

VALKOMNA.

LORDAGEN DEN 26e NOVEMBER BLIR DET FAMIUELORDAG MED BENGT KYLLINGE. KL.  13.00

DET BLIR SANG O MUSIK,  LEKAR MM.

VALKOMNA.

sA vtt-t- vt pAMTNNA rGEN oM ATT DET BEHovs FLER FRtvtLLIGA TtLL FoRENtNGARNA.
HOR AV ER SA BERATTAR VI MER. SAMMA TEL.NR soM oVAN.

tit
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PRISLISTA F'RISORBOA

Klippning Herr o llam

Klippning Pensioniirl Barrr under ro flr

Ktippning o fiiggning

Liiggning inrc!. schatnponering

Permanent tr,

Permanet !eng[ hiir tr

Fflrgiltlg fr.

l.eirgillrg !eng[ hiir fr.
t '

Slirrgor tr.

Slingor tiineft hiir fr.

6gonbrSrnsflirgning eller Fransar

Fairgning transar o brlrn

Slrligg|sfippning tr,

Lugglttipprring fr"

Putstclippning

YALIS.OTINAffi

Tidsbestfitlning Min-Fre 9.oo-r8.oo

Telefon oZOr l44Giaa

Baekgirdsrrdge n 
".8 

GARPENBERG
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filasta rurrnmeR av
Ganpenbenqsbladet
kommeR u"t stnax
fOne iul, vaR vcinliq
lamfrarYrateniafi

god tidl


