HA DIT E'IN DAG
I Hi|STN..IISI(DTI

Inledning
Nu kiinns det pi kviillarna att hristenhar kommit och framftir allt miirks det pi att det blir
mcirkt si fort, det giiller att ta till varaph de hiirliga dagamamedsol och relativt varmt, man
tdrs vara ute pi altan i solen och fika fortfarandepf, ftrmiddagarna. Tempenpi morgnama
kdnnerjag inte si mycket av diirftir att vi pensiondrerkan sovatills vi vaknar efter att sett pi
"dumburken" alltftir l?ingepi kviillen.
Det kiinns verkligen att ildern b<irjarta ut sin riitt nu niir lingontiden kommit, men vid tredje
gingen ut i skogenftir att sk6rda "skogensrrida guld" kiindesinte 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 ftirscikag<iranAgot6t det . Blibiiren iir fortfarandejnttegoda och finns i
massor samt alla lingon, dessutomalla atbarasvamparsom fatt brittom att komma upp ur
jorden efter regnen, si i 6r borde alla kunna fylla sina b?ir-och svampft)rrid.
Niir h<jstterminennu bcirjathar vi pensioniirerinom Garpenbergsgamla sockenmcijlighet att
iita lunch i matsalenpi GarpenbergsCentrumigen mellanklockan 12 och 13. Om man
kommer sent sAf6r 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 b6dejaftegod och niiringsriktig utan transporteroch ett flertal skilar med sallad finns
ocks6.
Si lite negativa funderingar:
Det ser inte trevligt ut inom "gamla" skolomridet nerevid kyrkan. Vad kommer att hiinda
med byggnadernaddr och kommer kommunenatt kunna hyra gymnastiksaleni flera ir framit
eller???
F<irrestenman kan ju ocksi undra hur lang tid framit som planeringenav skolan kvar hiir i
Garpenbergiir. Ftirhoppningsvismassorav hr, men det stir ju om skolneddragningari si
minga kommuner runt om i vArt land. Si alla Garpenbergsborborde brirja t2inkaiiven pi
morgondagenftir v6r skola och virt samhiille ftir vi vill viil bo kvar i vir vackra hembygd.
De misstagjag giorde ftirra Bladet kommer j ag att riitta till nu. Det gtiller Matsedel ftir tidiga
hristenoch Birgittas trevliga sida frin Skommarbo,jag vet aff det iir ett flertal som saknatden.
Hail till godo med riittelserna.Ber om ursiikt fcir min gldmska.
Trevlig h<istpi er alla liisareav viLrteget blad, fler kundeju skriva nigot som de upplevt eller
saknareller n6got som m6ngaborde diskuteraom och funderapi kansketillsamman vid
nigon sammankomsteller nigon studiecirkelom var bygd.
Material till niista nummer som ska vara ute ftire jul vill jag gamahaca20 novemberpi min
e-post;barbrojansson@bredband.net
eller utskrivetoch klart i min postlida pi
Backgirdsviigen10.
Ansvarig utgivare: Barbro Jansson,Garpenbergsbonu och ftjr alltid.

Bolidennytt
SAvar sommaren
slutoch hostenharkommit.Den24 september
var det
sk6rdefest
i s6dradalarna,ett evenemang
som Bolidensponsrar.
Vityckeratt det
iir viktigtmeden levandebygddiir vi verkarochett litetbidragi den riktningen
dr
att st6ttainitiativsom stdrkerde smAlokalamatproducenterna.
I Garpenberg
och
ndromr6det
deltogbl.a.LissEllas,
Garpenbergs
slott,Muddushjortronoch
Ingelsbog6rd.Jagoch hustrunvar sjdlvaruntochbes6kteen del av g6rdarna
som deltogoch att det finnsett stortintressef6r ndrodlatoch ndrproducerat
kunde
man se av det storaantaletbesdkare.
Verksamheten
i gruvanrullarnu pAmedfull styrkaefteratt de flestaAtervdntfrAn
semestern.
Stigandepriserpi framforallt
zinkharpiverkatBolidensresultat
positivt.Fortfarande
pAen relativt169niv6.
liggerdockkopparpriset
publicerades
HalvArsresultatet
ijuli. FOrkoncernen
redovisades
ett resultatpA 1,8
Mkr,varavgruvornastodfor drygt0,8 Mkr.
Teknikutveckling
har i allatidervaritviktigtfor Boliden.Vi konkurrerar
pAen global
marknadoch i mAngafall medfdretagsomverkari ldndermedbetydligtl€igre
priserpAs6viilarbetskraft
som insatsvaror.
Fdr att klaraden konkurrensen
sA
miste vi liggai framkantndrdet gdllertekniskutveckling.
Dentekniska
pi ett positivtsdtt,menden hardven
utvecklingen
har piverkatvArproduktivitet
okatsdkerhetenfor vAramedarbetare.
I dagfinnsdet intemAngafysiskttunga
arbetsmoment
kvar.Detmestask6tsmedavancerademaskiner.I vAra
processer
anrikningsverk
harvi ldngehaftheltautomatiska
somOvervakas
och
styrsav ett f6taloperatorer.Nu st6rvi infdrndstastoratekniksprAng,
ndmligen
automation
ochfjdrrstyrning
av produktionen
nerei gruvan.Bolidenbedriver
sedannAgotArtillbaksett utuecklingsarbete
kringgruvautomation.
Vi har idagi
Garpenberg
lastmaskiner
somkantjdrrstyras
ochtillvissdel kdrashelt
automatisktutanfdrareombord.Vi har borriggarsom ocks6de kanfleirrstyras.
Vi
byggernu ut ett tr6dldstndtverki gruvansomger ossen heltannanmdjlighet
att
Overfora
information
mellanmaskineroch mdnniskor
ochdr dvenen fdrutsdttning
for det fortsattaarbetetmedfler maskinersomfjdrrstyrsellerk6rshelt
automatiskt.
MAletdr inteatt minskapApersonalstyrkan
utanatt mdjligg6ra
produktion
dygnetsallatimmar.ldagstannarall produktion
underfyratimmarper
dygni sambandmedsprdngning.
I framtiden
skallvikunnak6raen heldelav
produktion
genomfjdrrstyrning
fr6nsdkrautrymmen
dvenundersprdngtid.
I
fredagsprovkdrdeVolvosin forarldsalastbili Kristinebergsgruvan
iVdsterbotten,
vilketvisarpi vilkamojligheter
somfinnsfor framtiden.
Till sistvilljagriktaen uppmaning
till allahdr i Garpenberg.
Ta ochfunderavad ni
vill med FolketsHus.Genomdiskussioner
mednuvarande
styrelseharjag forstAtt
att det dr svArtatt fA tag i engagerade
mdnniskor
tillstyrelsen.
Bolidenhargenom
6rensatsaten hel del pengari FolketsHus i syfteatt bidratill en levandebygd.
Det m6stedockfinnasen viljaochett drivi bynf6r att skapanAgotruntdenna
byggnad.Bolidendr intresserad
av att fortsdttaatt stdttaFolketsHusochjag
hoppasatt det finnsdrivandemdnniskor
hdr i Garpenberg
somiir villigaatt gdra
pqsitivt
nigot
av dettadveniframtiden.

HansJdnsson

Ett griinsland i Bergslagen
Av: Jan-OlofNdsman

Garpenberg utgtir i flera avseendenett grtinsland. Htir mdts siviil gammalt och nytt som
landsbygdoch bergslagsbygd. Inte langt fran de medeltidahyttoma och gruvoma reser sig
den alldeles nyuppftrda laven intill Bolidens nydppnadeanrikningsverk.Denna bild
illustrerar det unika med Garpenberg.Ingen annanstansi Sverige finner man spir av
minghundruirrgt, kanske tusenirigt, bergsbruk och toppmodern gruvindustri. Det iir givet att
denna siillsammakombination lockar enva.rsom hyser det minsta intresseftir gruvdrift.
Allt iir fiirvisso inte tillgiingligt. Mycket av det som intresseraren potentiell gruvturist iir
beliiget inom industriomridets stiingsel,eller avsptirratpi 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 intresserasig 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, skapadesiirskilda ftirutsiittningar. I vissa fall
tilliimpades rent av en annanlagstiftning iin i det <ivrigalandet. I och runt gruvorna och
bruken vtixte en stirskild social struktur fram, som inte hade sin like nigon annanstans.
Arbetsftirhillandena skapadesocialahierarkier och strukturer i lokalsamhtillet.
Allt detta sattesin priigel pi samhdlletoch har ltimnat enastflendesp6r.I Garpenbergkan man
ana dessai iin i dag. I markerna kring bygden kan man siledes 2innuhitta liimningarna av
gruvarbetarnastorp. Under hundratals ir levde hiir miinniskor som tjrinade sitt levebr<idsom
industriarbetare, langt innan den industriella revolutionen ftirtindrade viirlden. De var varken
egendomsltisatorpare, statare,eller de uthungradeprolettirer som Marx beskriver i sin
historia. De levde pi griinsenmellan jordbruk och industri och fick sin utkomst av bida.
Tydligare spir iin arbetarna har de hiirskande klasserna ltimnat. I Garpenberg 2irdet mest
uppenbarasidana Herrgarden.Den reser sig sedanbrirjan av 1800-taletpi den plats diir
Gustaf Vasa liit uppftira en kungsgird trehundrahr tidigare. De herremiin som beboddedenna
herrg&rdvar inte heller de representativaftir sin tid. De var inte siillan av adlig bdrd och hade
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fitt gruvor och girdar i arv, men de tvingadesiiven vara industriidkare. De likaledes adliga
godsiigamai de btirdiga jordbrukslandskapensciderriverhiirskadeclveren tiimligen
ofiiriinderlig viirld. Jordenbrukadesi stort sett som den alltid hadebrukats och bdndemahade
den position de haft i alla tider.
I direkt anslutningtill koppargruvomalig Gruvgirdens gird, eller bostiille. Drir levde och
verkade bruksiigarnas ftirliingda arm i form av bruksbokhillare, gruvfogdar och sedermera
disponenteroch direkttirer. I dag iterstir endastett par gamla timrade ekonomibyggnaderav
jordbruk samtidigt som de kunde
dennaen gdng omftngsrika g6rd. Hiir bedrev husb<indema
civervakaoch leda arbetetvid gruvoma och smtiltverkenpi niira hill.
Herrarna vid och <iverGarpenbergsbruk och gruvor sig vtirlden ur ett helt annatperspektiv.
De miste ta hiinsyn till viirldsmarknadspriser, infrastrukturer och det senasteinom modern
teknik. F<ir dem var minga av arbetarnamer iin arbetskraft, de var kunniga hantverkare och
experter som miste skcitassom varje annaninvestering.
OcksAkyrkan, den andra statsmaktenvid sidan av kronan intill reformationen,var verksam i
Garpenberg under flera hundra ir. En av de iildsta kiinda gruvorna, som 2innukan beses,heter
Biskopsgruvanoch skall enligt traditionen ha drivits av just en medeltida biskop. Inte langt
frin denna ligger platsen ftir en av de iildsta hyttorna, Bergsiing, Eivendenna 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 hyttplatsenuppftirdes ocksi det fiirsta prtistbostiilletniir Garpenbergblev egen
socken.
Intill reformationen iigdes och utarrenderadesnigra dessagruvor och hyttor av munkarna i det
niirbeliigna Gudsbergakloster. Av detta iterstdr i dag endast ruinerna, men ?irlikviil ett
populiirt turistmil och ingir i friluftsmuseet Husbyringen. Spiren av kyrkans inflytande iir
nog emellertid mest uppenbarti det gamla gruvkapellet, som tronar pi en varphciginvid det
gamla gruvftiltet.
Gruvkapellet ansesha uppfiirts under 1600-talet,men lir sannolikt av yngre datum, och
tjiinade ftirutom som gudstjiinstlokaltiven som kontor. Socknenskyrka hyser iiven den spir av
bergshanteringen.Under kyrkogarden kiper en horisontell ort, stoll kallad, ett antal meter in i
berget.Den upptogs under 1700-taletoch iir ett utmiirkt exempelpi hur en tillmakningseldad
ort kan te sig.
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Endastett stenkastfran 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, ?ivenom
det inte ?irhelt 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
bergshanteringeni Garpenberg. Det iir diirfiir ftirstis inte ftirvinande att man hiir finner de
flesta och tydligaste liimningarna av dennaindustriverksamhet. Inom ett par kvadratkilometer
stort omride iterfinnes fusiska spir fran fem arhundradenav gruvdrift. I sddra iinden gapar
Biskopsgruvansdagiippning och i norr kan man fran den gamla lastkajense bangirden som
var iindstation ftir Gruvgdrden-Forsjiirnviig. Mellan dessabida finns gott om ruiner efter
kopparsmiiltverk, sig och hyttor. I en av varph<igamahnns en timmerkonstruktion som under
1600-talettjtinade som gruv<iverbyggnad.Den iir av Riksantikvarieiimbetetsarkeologer
betraktad som en " fullkomligt unik liimning".
St<irredelen 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 gangentid. Efter viigen mot
Hedemorareser sig iinnu den gamla triilaven i Intranget.Intill kyrkan ligger Dala-Finnhyttans
jtirnviigsstation som en piminnelse om den tid di malmen fraktadesmed 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 muradesupp under 1800-talet.
Vid sida av de historiska minnesmlirkenai trakten, har bergsbruketefterliimnat spir och
minnen som ftirmir tillgodose tiven andra intressen.Geologin, somju iir den friimsta
ftrutsiittningen ftir bygdensexistens,kan studeraspi olika siitt. Dels har iildre tiders dagbrott
blottlagt berg som annarsskulle varit dolt. Dessutomfinns miingder av varphrigar,en del av
medeltida ursprung, att studera. Att det i omridet funnits sivtil jiim- som sulfidmalmsgruvor
liksom kalkbrott g<irdet till ett intressantstudieobjekt.
Sammanfattningsvistir Garpenbergrikt pi seviirdheteroch mdjligheter till spiinnande
upplevelserav allehandaslag ftir den som iir intresseradav bergsbruketshistoria. Dessviirreiir
minga av de intressantastemilj<iernai dag endasttillgiingliga ftir dem som vet vad de letar
efter.
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Vilkommen till Garpenbergs kyrka!
H<istenbjuder pi minga olika m<itesplatser
och
gudstjiinsteri b6de kyrka och ftirsamlingshem.
Se
gdmavira annonseri Annonsbladetftir att fA veta
mer om v6r verksamhetoch vira gudstjdnster.
Gudstjiinst med skiirdeauktion- 18/9kl. 15
Sondagenden 18 septembersamlasvi till enkel
gudstjiinst i Garpenbergsftirsamlingshem,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 p6sebullar.
Alla fir givetviskcipanigot ocksi! O
Alla pengarna gitr oavkortat till Svenskakyrkans
internationella arbete som har projekt runt om i
vdrlden.Just nu stridjervi t ex de som drabbatsav
torkan och den efterfiiljande vatten-/matbristeni
bland annat Etiopien och Zimbabwe, men dven
mdnniskorpi flykt runt om i vdrlden.
Ditt bidragg<irskillnad!
Triid in i dansen-91 l0 kl. ll
folkdansmiissai Hedemorakvrka
Garpenbergskriren
tillsammansmedkorer och
folkdansarefr6n Hedemora-Garpenb
ergsoch ByFolkdrnafiirsamlingar,bjuderin till folkdansmdssa
i Hedemorakyrka 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? Lordagenden 29 oktoberhar du eller ditt barn
mojlighet att bli dopt utan att boka tid. Vi hAller
Hedemorakyrka oppenftir alla somvill, 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
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Sdndagl8 september
kl. l5
Gudstjiinstmedkaffe och skordeauktion
i fiirsamlinsshemmet
S<indag
2 oktober
Ingengudstjdnst,
pga
Vikmanshyttanskyrka firar 50 6r
Sondag16oktoberkl.15
Familj egudstjdnsti Staffanskapelletl
Garpenbergs
kyrka. Fruktstund
Lordag5 novemberkl. 18
Minnesgudstj
iinst med lj ustdndning
i Garpenbergs
kyrka
Lrirdag12novemberkl. 18
Musikgudsdiinsti kyrkan
Sondag27 novemberkl. 17
Adventsmdssa
i Garpenbergs
kyrka
Gloggmingel
Srindag1l decemberkl.17
Lucia i Garpenbergs
kyrka
I december
har vi dvenjuldramaoch
julkrubbs-gudsdiinst.
Semer info i
Annonsbladet
L<irdag24 decemberkL.23
Midnattsmdssa
i Garpenbergs
kyrka
Med reservationfi)r iindringar.
Fiir aktuell info om varje gudstjiinst:
seAnnonsbladet,hemsidan
eller vira affischer.

Kiira ldsare
F<irsten tillbakablick!
Lagom till pisk och stilla veckan Aterkomvintern. Fdr att inte tala om viideromslagetvid
pingst! Jag hoppasatt bondepraktikansApril vit och kall, fyller bondenslador all stiimmer.
Hcigsommarvtirmeni slutet av maj fick alla hiiggar att blomma och dofta runt garden.
Syrenernaligger ocksi i startgroparnasi tiden mellan hiigg och syren (d6 skomakarensatte
lapp pi dcirrenftir att njuta av fiirsommar-ledigheten)kommer allt tidigare.
F<irminga ar sedanplanteradevi ett surkcirsbiirstriidutanftir 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 kompenseradeinte ftir omaket med det risiga
triidet. Diirftir bestiimdesatt tr?idetskulle bort. F<jrtvi flr sedan ringbarkadevi det. Den nedre
delen av triidet b<irjadetorka fdrra sommarensi 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 allehandainslag som t.ex. biiver pi garden,iilg som
gnagerpi de av biivern ftillda asparna,betander6djur i hagen,minga olika sjdffiglar i
biiverdammenoch spatserandetranor. Men paradisethar 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 husgrundenkommer vi att lolja med intressei 6r. Vi ympade den
med tre olika iippelsorteri viras, totalt 11 ympar blev det. N6gon borde viil ta sig och ge frukt.
Katten pi logen iir sedani h<istasen annaniin den tidigare gristrimmiga skygga.En dag var
det en langharig grivit katt som helt pldtsligt hade installeratsig, den svararpi tilltal -lir du
hungrig? -niiii! Men den slukar maten och l6ter oss klia den under hakan medanden iiter.
Men g<irman en hastigarcirelsef<irsvinnerden som en blixt. Ser vi den ute pA girden kommer
den inte fram utan ftirsvinner i sporrstriicktill matskilen. Vi trodde ett tag att den bara viintar
pi att bli matad, men en dag sig vi den ta en sork i hagensi den g<irdet den ska.
Tidigare i viras gnoddeden av sig mycket underull som 169pi marken utanftir logen.
Figlarna var inte senaatt renoverasina bon och jag sig en blimes med niibben full av kattull.
Det kiindes bra ftir di gick inget till spillo.
Uppdrag Granskningsavsldjandeatt rika personersmygerundan pengari brevlAdeftiretagpi
Jungfruciarnafdrvinade inte si mycket, men mer fcirvdnandeiir STV:s nyhetsviirderingatt
dagama innan programmet siindesavsl<ijadet mestai nyheternasi niir viil Uppdrag
Granskning siindesvar allt redanviilkiint. Hur tiinker man di?
Ar det fler 6n jag som undrar vem som har designatde praktiska runda plastburkarnaftir
diverse r<jroroch viitskor, men som iir niistanomrijliga att <ippnautan att blodvite uppstir?
Hur var det t?inkt?
Vilka av dagensGarpenbergsungdomar
vet var Malmtorget, Himmelens port, Nordsj<in,
Svarta gatanoch 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
Sommaren2016 kan vi viil inte klaga pi?! Maken till biirsk<irdar!Jagtror inte jag sett lika
dignandebiirbuskar och blibiirsris nigot 6r ftrut. Varmt och soligt likasi med tillftilliga lokala
regnskurar.Fast h<jstenkom ett par veckor ftir tidigt i augusti.Jaghoppaspi brittsommar i
oktober.
En riktig getingsommarhar det varit men nflgot konstigt med vara getingar.De byggde sitt bo
i imkanalen till kdket. Sedanhar de letat sig ner genom ventilen och hamnatpi ftinster,
blinkar och golvet, tiotalet varje dag. Halvt avdomnadehar de varit liitta att siitta ett glas civer,
skjuta in en bit kartong under och kastaut. Varpi de mestadelsfallit handl<istner i griiset.Det
har varit varning ftir barfotaspringi Skommarboi sommar.
Jag hade tiinkt att du liisare skulle fundera 6ver sommarenpi de namnjag niimnde i
sommarbrevet,men eftersomdet publicerasintill detta brev ffir du platsernagenast.
Jordbron iir den ftirsta infarten till Ryllshyttedammenom man kommer frin Hedemora.Dlir
169tidigare en t-korsning med en utftjrsbackemot Ryllshyttesjrinoch byn Ryllshyttan.
Nordsjiin kallas numera Valbiicksdammenmen ftir mig iir den fortfarandeNordsj<inefter
gruvbasenKalle Nord som ledde arbetetmed byggandet.Himmelens port iir ft)rsta
backkr<inetfran Ryllshyttan pA viigen mot Fors. Malmtorget iir korsningeninnan man
sviinger av mot HerrgArdenfrin Fors-viigen.Mossbo var en ljuvlig liten stugamed minga
frukttriid och som 169mitt i nuvarandesandmagasinLilla Bredsj<in.Gruvgirden iir
egentligenplatsenrunt den f.d chefsbostaden,numera gdsthuset.Det som en del idag kallar
GruvgArdendvs bostiidernanorr om storaviigen kalladesNorrland och Mossen.
Setillbaka till Hulphersbes<iki Garpenberg2r 1757.Viigen till Finnhyttanoch giistgivargirden gick laingssj<in,di som nu. Vad skulle Hulphers ha sagtom han sett dagensgruva? Si
kan jag liisa att flera av gruvorna som han besciktehade"communication med hvarandrapi
djupet". Frir att komma ner i gruvorna,kliittrade man pi stegar,men det gick ocks6att vid
lingingar aka pi tunnor. Malmen togs upp pA olika sdtt.En del gruvor hadehiistvindar men i
Funkiska gruvan anviindesspel eller vattenverk.
Ungeftir 70 gruvarbetareoch 100personervar sysselsatta
i vaskverk,hyttor och smedjor.
Gruvornas 6lder utreder han si gott det gir, men eftersom dokumenteng6tt upp i rdk vid
eldsvida pA Hengarden, far han lita till hdrsiigenom namnenStoraoch Lilla Hednagruvan,
vilka han bedcimervara de iildsta frin "hedentid". Den ftirste siikra dgarenvar Biskop Israel
ErlandssonAngel och han dog i V?isteris6r 1332.Haniigde HedemoraKoppargruva och var
kanske den fcirstesom b<irjadegruvbrytningenmed de garparsom han hadeanstiillda.Efter
honom kom flera biskopar som ocks6fick inkomster frin gruvorna.Gustav Vasa sig sedan
till att gruvoma med inkomster hamnadeunder kronan genomreformationen.
Vid gudstjtinsteni Gruvkapellet ftirsta sdndageni augustinoteradesatt New Boliden slutftirt
arbetet med elinstallationerna.Nu finns elkontakt inne i kapellet,fasadbelysningfor alla sidor
samt en stor anslagstavlautanftir. Aven grindamadr elektrifierade.Fint jobb viirdigt
Garpenbergskulturptirla.
Postgingen!Tvi kuvert med ftidelsedagskort
postadei Hedemorakl17.45 en fredagtill
sammaadressi Stockholm. Det ena kortet framme pi onsdag,det andrafredag veckan darpe.
Postnordhar nog en stor ftlrbiittringspotentialom de bara arbetarpi den.
Arets kolmila tiindes av Bror Bohlin och fick namnetKerstin efter sedvanligviilsignelse av
ftirsamlingspriisternaAnna och Josefine.Milroken minner 6:terom gamla tider.

Hedemorakommun
Kostenheten
. 0225-34193
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Torsdag
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MAndag
Tisdag
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MAndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
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$rd'- Fredag
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Torsdag

29/8-2t9
Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang
potatissallad/potatisgratang
imedaljong,
Broccol
gronsaksfrf,s,
Kottfars-och
Pasta
lingonsylt
Potatisbullar,
Chili concarne,ris
Bulgurmedla,rochlimedressing
medsting,mjuktbrod
Kycklingsoppa
mjukt brOd
Het kottftirssoppa,
d la Brazil,ris
Apelsinfisk
soppam lime, curryochkokos
Sydamerikansk

Vecka39
MAndag

s/9 -9t9
Korv Stroganoff,pasta
pasta
GronsakssAs,
ortkryddadfilses,potatis
Torskpanett,

Veckr 40
MAndag

lingonsylt
Raggmunk,
Kdketsval
Koketsval
sylt
Tunrlf,annkaka,
Laxpaj
medbonor,morotochcitrus
Kycklingsallad
. Kikartsbifl bdnsalladmedmorotoch citrus
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Onsdag
Torsdag
Fredag

Onsdag

r2t9 - r6t9
/ stuvademakarooner
Kottbullar,makaroner
falafel
Rotfruktsgratlng,
potatis
medcurryremoulad,
Fiskgratang

4/lo ^ ^

Tisdag

Tisdag

Veggietacos
Risgrynsgr6t
medlax
Pastagratilng
ris
m banano apelsin,
kycklinggryta
Brasiliansk
Laxgrlta,fls

Torsdag
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Onsdag

Fredag

lingonsylt
Blodpudding,
'facos

Onsdag
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Tisdag

lingonsylt
Blodpudding,
dressing
Varm pastasallad,
Majssoppa

Fredag

qro9\"-

Vecka38
MAndag

Vasascurrygryta,ris
mednudlar
Grdnsakswok
Lasagne
Pomodoro
Kramigpotatis-ochpurjolOkssoppa
ugnspotatis
Grekiskftirsbiff,tomat-basilikases,
rOdbetor
GrOnsakspytt,
potatrs
Ugnstektfiskfi16,OrtsAs,

MAndag
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Torsdag
Fredag

l9l9 -2319
Falukorvmedchilitacke,potatismos
Laxnuggets,
Potatismos
Flirsbifi stektl6k, sAs,potatis
potatis
Broccolimedaljong,
Culasch,ris,vitldksyoghurt
Hostgulfisksoppa
Annasfiskgratlng,potatis
dressing
Kycklingsallad,
Kottftirsses,
spagetti
VeggiesAs,
spagetti
2619- 3019
lingonsylt
Blodpudding,
lingonsylt
Potatisbullar,
Ugnsstektfiskfil6,remouladsAs,potatis
Broccolipaj
Het kOttfarssoppa
Couscousp)'tt
Korv Stroganoff,ris
lingonsylt
Raggmunk,
Lasagne
Majssoppa
3ll0 - 1/10
sylt
Tunnpannkaka,
medsting
Kycklingsoppa
sls,potatis
Kdttbullar,
Sojabullar,sAs,potatis
medrbkt kalkon,pasta
PastasAs
pasta
Gronsakses,
Kottftirsgratang
Gr0nsakssoppa
Fisk-ochrakcurry.potatis
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Risgrynsgr0t
Vecka41
Mdndag

l0/10- 14110
Varmkorv.potatismos
potatismos
dillsAs,
Fiskbullar,

Tisdag

Koketsval
K0ketsval
BiffStroganoff,ris
Cry'taAnamma.ris
Laxpanett,ortkryddadfils6s,potatis
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medtomatochoregano
Pastagratang
spagetti
Kottfiirssas,
VeggiesAs,
spagetti
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Onsdag
Torsdag
Fredag
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,0225- 34193
=DenherrattenlagasfrAngrunden

dryz*

&{
Iliistterminen 20L6
5 Vecka 42
MAndag
Tisdag
Onsdag
Maltidensl-Torsdag
Dag
Fredag

2 Vecka47
Mflndag

l7tro -2Ur0
Vasascurrygryta,ris
mednudlar
Grdnsakswok
Pomodoro
Lasagne
Krhmig potatis-ochpurjolOkssoppa
ugnspotatis
Grekiskfarsbiff,tomat-basilikasAs,
rodbetor
GrOnsakspytt,
fiskfile.ortsAs.
Ugnstekt
Potatis
lingonsYlt
Blodpudding,
dressing
Varm pastasallad,

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Majssoppa
6 Vecka 43
M&ndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Veckr 48
Mindag

24,10-28110
Kassler,franskpotatissallad/potatisgratang
potatissallad/potatisgrattng
Broccolimedaljong,
gr6nsaksfrds,
Kottfars-och
Pasta
lingonsYlt
Potatisbullar,
Chili concarne,ris
Bulgurmedla,rochlimedressing
medsting,mjuktbr6d
Kycklingsoppa
mjukt brdd
Het k0ttfarssoppa,
fiskfil6,potatis
Apelsin-ochchilibakad

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

4 Veckr 49
Mdndag

7 Vecka 44

HoSTLOV !!!

ll Veckn 45

7nl -ll/ll
/ stuvademakarooner
K0ttbullar,makaroner
g,
gratln
falafel
Rotfrukts
potatis
medcurryremoulad,
Fiskgratdng

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

l Vecka 46
MAndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Broccolipaj
Het kottfarssoppa
Couscouspytt
Korv Stroganoff,ris
lingonsylt
Raggmunk,
Lasagne
Majssoppa

Tisdag
Onsdag

lingonsYlt
Raggmunk,
Kdketsval
Kdketsval
Tunilfannkaka,sylt

Torsdag
Fredag

Laxpaj
rts
KycklingSuprdme,
Kikhrtsgrytamedvitlokskeso
t4/ll - rSlrr
potatismos
Falukorvmedchilitacke,
Laxnuggets,
Potatismos
Farsbiff,stektlok,sas.Potatis
Broccolimedaljong,
Potatis
ris,vitloksYoghurt
Gulasch,
H0stgulfisksoPPa
Annasfi skgratiing,Potatls
dressing
Kycklingsallad,
KdttflrssAs,sPagetti
spagetti
VeggiesAs,

5 Veckr 50
MAndag
Tisdag
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Onsdag
Torsdag
Fredag
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@ 6 Vecka
M&ndag
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Tisdag

sds,Potatis
Sojabullar,
medrokt kalkon,Pasta
Pastasas
GronsaksAs,
Pasta
K6ftfarsgratAng
Grdnsakssoppa
Fisk-och rAkcurry,Potatrs
5tr2 -91r2
Varmkorv,potatismos
dillsAs,
Fiskbullar,
Potatismos
KOketsval
Koketsval
ris
BiffStroganoff,
GrytaAnamma,ris
fi lsas.potatis
6rtkryddad
La.xpanett,
medtomatoch oregano
Pastagratang
K0tferssas,spagetti
spagetti
VeggiesAs,
t2/12- 16112
Vasascurrygrlta,ns
mednudlar
Gronsakswok
LasagnePomodoro
Kramig potatis-och purjol6kssoppa
ugnspotatis
Grekiskfarsbiff,tomat-basilikasAs,
rodbetor
Gronsakspytt,
Ugnstektfi skfi16,ortsas,Potatis
lingonsYlt
Blodpudding,
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28nf-2tr2
sylt
Tunnpannkaka,
medsting
Kycklingsoppa
K6ttbullar,ses,potatis

Risgrynsgr0t

Pytt i panna,rodbetor

Mindag

2llll - 25lll
lingonsYlt
Blodpudding,
lingonsylt
Potatisbullar,
potatis
Ugnsstektfiskfi16,remouladsas,
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Med reservationfor eventuellafdrc)ndringar

och utbildning/MAltidsverksamheten
Hemsida:www.hedemora.se/Barn-
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GoranGranstr<imoch Rikard Dahlstedthar pi ett
fortj iinstfullt siitt dokumenteratkolmilans
tillblivelsefrin byggetill triikol i gruppen
ph Facebook.Ddrhar vi hdmtat
Garpenbergsbor
lite text och bilder.

f;q

Milan tiindesfredagenden 19 augusti2016.
"KERSTIN" fick milan i flr heta,och detkom
minga besokaredi Bror Bohlin tiindemilan. I flr
hadevi av SvenskaKyrkan tilldelatstvi prdster
som viilsignademilan, si allt verkadevarai sin
ordning.
Milan iging - kor si det ryker
Bild fr6n Milkviillen 20I 8 2016,
underhillningenstodOvesTrio for.

148siickarprimagrillkol gav
Kerstin och det dr ett kraftist
rekord.

ffi

An en g6ng hade vi formAnen att fhbesok av Kyrkans Mineorer och dom kom
glada och trevliga till ossvid Milplatsen.

Lika <iverraskande
somvanligt sA
kom dvenv6r beskyddarevid
milplatsenpi bes<ik.
Det 6r en
forhistorisksniill gammalkolargubbe
frAn 1700talet.

Hiist erbjudande frtn Maria pt Hiijen
Certifierad Massage/ koppnings terapeut

Helrenovering9O min

Nu endast 6OOkr

Massage,
koppningav helakroppenmedvdlgdrande
olja,ortbalsam.
Avslutasmed avslappnande
anslktskoppning
som okarcirkutation,
viilbefinnandet
och reducerarrynkor.

Koppningsmassage3ol6o- min

Nu endast 3oo/5oo kr

Koppningsmassage
iir en djupgSende
metodsom rensarkroppenfr$n
slaggprodukter,
aktiverarlymfcirkulationen
ochstdrker
immunfdrsvaret.
Koppningsmassagen
dr en kombination
av svensk
klassiskmassageoch 5000-3rigkoppningsteknik.
Medhjailpav
gummikoppor
skapasett vakuumsom sugerupp huden.Sedanfors
koppanover behandlingsomrSdet.

Klassisk massage 30160 min

Nu endast 3OO/5OOkr

Djup muskelmassage
med cirkulationshojande
cremeellerekologisk
olja efter ditt val.
Ring ftir tidbokning = O7O-297Lg 67
Maria Eriksson Hiijen 13, Olshyttan
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Vi utfiir allt inom bygg
Altaner,uterum, takrenoveringar,fonstermontage,
badrum,nybyggnationer
och grdvningsarbeten.

www.erikssonsbygg.nu
O225-2O41O.O72-52661 05 Fredrik
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Dogsigenott to nyotog sEhar efter sol o fotodogor....

M6ndagarkl. 09:30-10:30
Stovg8ngl Vi gdr co 3-4 km.
To medstovornoochfofl medpdenvcindo!!!!
RingInga - Stina tel. 220 l0 f6r info.
Onsdogo? Medelgympokl. 19:OOi
gymnostiksolen.
Vecko37-50.
Med bcirjonden 14 september.
Laila tel. 220 40
vottengympocir inte klort rin med lokol s6 vi f6r
iterkommo med det.
Hdngmedpd en hdstvondring
pd Bfdbergetsdndogdenz5/9.
vi somlos
vid grustogetf ore pdfsbenningssjon
kl. 15.00.
Hor ni f r89or ring ordf.Annikoter.073-7g44514
Medlemsovgifter:
Ungdomor
upptilf 19dr
Vuxno
VALKOMNAI

l5Okr/termin
300kr/termin

Dax igen d6@

Fdrsta septemberredan...sommarenkom och gick fortare iin blixten.
Ju iildre man blir ju fortare 96r det.
Sommarlovenvar orindligt langa niir man var liten.
Denna vecka btirjar alla barngrupperigen och det ska bli spiinnandeatt
se hur det blir.
Idag har miniorema upptakt vid kolmileplatsen.
Sommarkollot och Rockmtissanblev succdsom vanligt trots att bamaskaran
dalar.
I oktober blir det Miniorliiger ftir stiftets miniorer inne i Hedemoramed
tema Astrid Lindgren.
Spiinnande!Liigret avslutasmed Tema Gudstjrinsti Astrids h:irliga sagoviirld.
Man fhr giirna komma utklzidd.
Mer info kommer.
I skrivande stund vet jag inte hur det gick pi vir upptaktsgudstjiinst
vid Asylboendetmed
Hoppborg o fika men vi hoppasp6 mycket folk.
Med hopp om en rolig och givande hrist!
Njut av allt naturenhar att se nu!
Kram Elisabeth Bam&Ungdomsledarei HedemoraGarpenbergsftirsamling
Jesussa: Lit barnenkomma till mig

IN6ELSBO 6YGDEGERDS_
OCH FRTTIDSFOREI{I116

nryIrWgryeee$M

coD ronrsArrNING pAsouuaREN (ellerkanskehosten)I
Hittills i sommar har vi genomfort minga vdlbesokta affangemang. Ph vhr
storbildsskdrm visades EM-matchen i fotboll mellan Sverige och Italien for en
engageradpublik. Stiimningenvar god trots att svenskarnaforloradematchen.
Yr firade midsommar 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, tipstdvling och fika stodph 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 septemberkl 17:OOVM-deltiivling i Speedwayfrdn Friends Arena.
Matchen ses pit storbildsskdrm. Ovriga upplysningar ldmnas av Kenneth
Gabrielsson,O72-24O 59 20, som ocksi tar emot anmdlnrnqar senastden 18
september.
Slutligen kan vi ocksi berdtta, att vrhar frdshat upp vhrt gamla vatten- och avloppssystem,si att det blev som nytt. Diskmaskin har lokalen dvenbeghvatsmed
- bekvZimtf6ralla som vill hyra lokalen.
Om du vill veta mer% ring gdrna
SusanneSjostrom 0225-231 21
GunnelWaerner 0225-230 16 eller 0225-123 00
Hemsida: www.by&degardarna.
se/ingelsbo
e-post: ingelsbo.bygdegard@gmail.com

gratdngsom dr bSdeenkelt
I ir har squashskdrdenvaritgod s6 hdr kommerett receptpd Squash
och .[dttegott.

S q u a s h g ra td n g
1 pkt bacon
l g u ll o k
88
3

I liten morot

3

1 litensquash
1 burk Krossad
tomat m chili
I

Rivenost

t

Vit16kspulver,
sq!t,pepparen nypasocker
Stekbaconhalvfdrdigt,
ha i hackadl6k och hackadmorot och stekklartbaconet.Hdllpi krossad
tomat och smaksdttmed kryddorna.
Ldtkokaihop ndgraminuter.
Hyvla16ngaremsorav squashen
med osthyveln.
Varvasquash,
tomatrcira
och rivenost i smord
ugnsform.Avslutamed squashochtoppamed rivenost.
Gratinera20-25min 225 grader.

Bingo i GarpenbergsCentrum
Nu har bingon ftir dagledigaoch pensioniirerbcirjatftir h6sten.
Bingon bdrjar den 12 septemberoch phgir uddaveckor fram till jul.
Vdlkomna ftir avkopplingoch speldnskarMaj-Britt Johansson,S6ren
Johanssonoch Maritha Persson.
INFOFRANBYALAGET
HUs.
ocH FoLKETs
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LORDAGEN
DEN19 e NOVEMBER
BLIRDETHOSTo JULMARKNAD
I FoLKETS
HUS.KL.11 - 15.
HARDU NAGOTATTSAUAPAMARKNADEN
SAvAIToUMENATTBoKABoRD.LoPPIS
AR
OK OM DETARJULRELATERAT.
TEL.ATTBOKAPA:O7O1590681. 073 5418807. 076
LI2OLgL.
VALKOMNA.
L O R D A G EDNE N2 6 e N O V E M B EBRL I RD E TF A M I U E L O R D M
AG
E DB E N G T
K Y L L I N GKEL. .1 3 . 0 0
D E TB L I RS A N GO M U S I KL, E K A M
R M.
VALKOMNA.

sA vtt-t-vt pAMTNNA
rGENoM ATTDETBEHovsFLER
FRtvtLLIGA
TtLLFoRENtNGARNA.
HORAV ERSABERATTAR
VI MER.SAMMATEL.NR
soM oVAN.
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PRISLISTA F'RISORBOA

Klippning

Herr o llam

Klippning

Pensioniirl Barrr under ro flr

Ktippning

o fiiggning

tt$3175z'
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Liiggning inrc!. schatnponering

t75t

Permanent tr,

4952'

Permanet !eng[ hiir tr

6i2153.

Fflrgiltlg

fr.

1953'

l.eirgillrg

!eng[ hiir fr.

!i25;3'
t'

Slirrgor tr.

395:'

Slingor tiineft hiir fr.

495;*

6gonbrSrnsflirgning
Fairgning transar
Slrligg|sfippning
Lugglttipprring

eller Fransar
o brlrn

49?
85t-

tr,

653-

fr"

353-

Putstclippning

IOOt-

YALIS.OTINAffi
Tidsbestfitlning

Min-Fre 9.oo-r8.oo

Telefon oZOr l44Giaa
Baekgirdsrrdge
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