
Inledning

Di var det iintligen dags ftr ftjrsta Bladet ftir i ir. Jag tiinkte mig att det skulle vara minga
ft)reningar som har haft irsm<jten i mars och som ville ha med sommarprogram eller annat
efter irsmcitesft)rhandlingarna. Ack vad jag bedrog mig, det var endast de som brukar skriva i
bladet som skickat in material iiven denna ging, det finns plats ftjr fler att engagera sig ftir att
vi ska fi ett Blad. Jag 6tergir till 4 blad om 6ret men egentligen hade jag tiinkt spara in pA
sommarbladet ftir att ta niista blad i augusti men vi htergln till den vanliga ordningen si jag
behciver era skrivelser i biirjan av juni iterkommer pi Garpenbergsbor nlir det blir aktuellt.

I ar har vi klagat pi all snd och kyla med all riitt men enligt uppgift i Backikers Eriks Dagbok,
som han skrev mellan 6ren 1861 och 1914 frin byn Hummelbo och allt som ber<irde garden
diir han verkade, hade de ett "ncid8,r" diir isen lig kvar pi sj<in Dormen si de ikte hiist och
sliide <iver sjtin dagarna f<ire midsommar. Det var sfl kallt att de inte kunde si nigon siid det
6ret. John Svenske har dversatt den boken till svenska frin gammelsvenska si att vi kan liisa
den men han har haft kvar de gamla orden.

Sisom det lovas nu nigra dagar frin SMHI si ska iintligen v6ren vara pi vtg, egentligen tir
det ganska bra att det iir kallgrader pi niitterna si inte sn<ismtiltningen gir alltftir fort men
solskenet pi dagarna iir ju underbart. Var ut och matade ffiglarna pfl onsdagsmorgonen och det
gick alldeles utm?irkt att ghpi skaren, det var niistan som att gi pi en viig. Vi ar phvagtill en
alldeles underbar 6rstid, si det iir nog dags att brirja dricka iippelciderviniiger igen varje
morgon, det har jag gjort i 3 6rs tid och diirmed sluppit alla myggor, tidigare ville minst 99%
av myggorna i min niirhet suga just mitt blod, men det har hittills funkat med cidervattnet pi
morgonen, men siiker kan man ju inte vara, blir intressant att se hur det blir i 6r.

I det hiir "Bladet" har vi fitt in tvi beriittelser om livet fran ftir och det tir mycket intressant
vill giima ha in fler beriittelser om livet i byarna inom Garpenbergs socken frin de som
fortfarande minns om verksamhet som inte dagens ungdom har en aning om, vi miste hjiilpas
6t att beriitta ftir dem om vad som varit inom vir Hembygd, det har funnits en massa
verksamhet med olika inriktning och allt gammalt som vi kan komma ihig 5r bygdens
historia. Tzink pA att dagens hiindelser iir historia redan i morgon.

En trevlig och skrin vir och ftlrsommar tinskas ni alla som ltiser detta "Blad"

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

barbrojansson@bredband.net eller i min postlida pA Backgirdsviigen 10
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Till Garpenbergsbladet

Den sista tiden har man kunnat se lite fran var verksamhet pi TV. Den 8 april var
det ett inslag i SVTs program Agenda om automation och digitalisering och hur
det piverkar framtidens jobb. En del i det var ett reportage om hur vi jobbar med
automation i vir gruva och hur det ftirbiittrar bide arbetsmiljri och produktivitet.
Reportaget kan ses pA SVT Play.

SVT har iiven ett barnprogram som heter "Smutsiga jobb" diir programledaren
provar pi olika yrken ftir att se hur smutsig man blir av det. I det program som
siindes den 31 mars provade programledaren pi att jobba i gruvan. Hur det gick?
Titta p& prograrnmet pi SVT Play si fir du se hur ren han var niir han kom upp
frin gruvan.

Vdlkommen att besr)kn oss!
L<irdag den2l april vill vi bjuda in dig att bescika oss pi virt nya industriomride!
Kl 10-13 dppnar vi upp vira grindar och halsar viilkommen ftir att visa hur vi
jobbar med chans attlara mer om var verksamhet. Vi har en utstiillning om vir
historia i Garpenberg, gruvautomation, geologi mm. Chans att prova VR glasdgon
och simulatorer. Fika finns si klart och en hoppborg frir barn. Hill utkik efter
annons om detta i Annonsbladet.

Den27 april genomfor Boliden sedan sin irsstiimma ftir aktieiigarna i Garpenberg.
Aven det gors p& virt industriomride och samma utstdllning som vi visar ftir
allmiinheten l<irdag 2l april visas ftir aktieiigarna.

Som vi beriittat om tidigare hiir i Garpenbergsbladet si har vi llmnat in en
ans<jkan till Milj<idomstolen p6g6tt. Vi s<iker nytt miljcitillst&nd frir att fa fortsAtta
hrija dammarna pA Ryllshyttemagasinet och ha gribergsupplag vid Norra. Vi
ansriker om samma produktionsnivi som i nuvarande tillstand, dvs 3 Mton.
Miljrlansokan som nu har liimnats in beskriver hur vi avser bedriva verksamheten,
utredningar om miljdkonsekvenser mm. Ans<ikan har nu kungjorts vilket innebiir
att den finns tillgiinglig fdr allmiinheten hos domstolen och hos milj<i-och
samhiillsbyggnadsftirvaltningen pi Hedemora kommun. Den som vill liimna
synpunkter pi ans<ikan kan g<ira det till milj<idomstolen fram till den 18 maj.

Hoppas att vi ses hos oss den 21 april!

H?ilsningar

Jenny Gotthardsson
j enny. gotthardsson@boliden. com
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B?ista liisare av virt eget Blad

Garpenbergsbladet fyller snart 12 ar och iir iildre iin ftireg6ngaren med samma nanrrn, och som
startades p5 l9 30-talet av kyrkoherde Sam Rcinnegird.
Vi far tacka vir redaktcir och ansvariga utgivare Barbro, men ocksi for Bolidens genercisa
ekonomiska uppbackning.
Sjiilv har jag kommit att skriva en sida i varje nummer, men det iir inte sjdlvklart. Egentligen borde
minga fler turas om att skriva, kort eller l6ngt, det skulle vara mer intressant flor alla liisare. Si det
iir min utmaning till dig liisare. Berltta ftjr oss andra hur du ser pi viirlden och Garpenberg.

Fdr mAnga ar sedan hade vi en sliikting som behdvde en ny TV. Vi hjalpte till att ordna det och pA
frigan om vad den kostade, riickte det med 200 kr? fick vi beriitta att den gick pi 2000 kr. Det var
en chock ftir sliiktingen.
Samma kiinsla fick jag vid besdket pi jZirnaftiren ftir att inftirskaffa ett litet skip att sdtta under
tviittstiillet i det lilla toalettrummet som vi just renoverat. Flera modeller fanns att viilja mellan.
Rengdringsartiklarna kunde rymmas i ett skip med tvi l6dor och urtag ft)r avloppsr<iret. Priset

rymdes dock inte i plinboken lor kostnaden var mellan 8 000 och l0 000 kr.
I jiimftirelse med vad jag kan kcipa fcir den summan, t.ex. tviittmaskin, byri med 6 lidor osv, kiindes
priset barockt.

Katten intar numera en del av maten inne pi verandan, speciellt om det snriar eller iir riktigt kallt.
Hon vill di att vi ska sitta diir och vrirdnadsfullt betrakta henne medan hon iiter. Men bara en liten
stund. Helst ska maten serveras pi viirmd tallrik och kylklampar viirmda i micron i den speciella
margarinlidan med frigulit i botten ute pi trappan.
Ett problem iir det med vattensk6len som fryser under natten. Dubbla plastskilar med sittunderlag
lindat runt och stiindig pifyllning av varmt vatten klarar situationen hjalphgt. Ja det iir ett pyssel.

Fdr trettio 6r sedan sig vi nigot miirkligt n2ir vi tittade ut fran ftjnstret i vardagsrummet. I skogs-
kanten pl andra sidan beteshagen hade l5talet orrar slagit sig ner i en bjcirk. Efter det har vi inte
sett denna figel ftiniin hiirom dagen di en orre satt i toppen av en bjOrk efter Ryllshytteviigen.

I forra numret <inskade jag att det skulle bli lagom med sn<i denna vinter. Det uppfulldes med rige.
Vi har faktiskt varit insnciade pi mer iin ett siitt eftersom vAr sndrcijning iir beroende av kall snci ftjr
att inte klibba ihop sn<islunga och plogblad.
Aven iilgen verkar ha fitt nog av sno fcir nu gir den runt pA garden och iiter av oxeltriidet.

Eftersom jag lig efter med strykningen av tviitt bestiimde jag mig ftir att ilgardadetta. Men det
niistan nya strykjiirnet med mdnga finesser ville inte vara med. Varningslampan "Safety Autostop"
lyste envetet och ingen viirme till sulan. Inte ens husets herre fick iging strykjiirnet. Jag kom att
tiinka pi ett uttryck som jag ibland hcirde i min ungdom:" Det finns minga stiillningar pi en plog
som en bonde inte forstir sig pi." som anviindes nilr nflgot enkelt inte fungerade. Ett strykjiim, hur
svirt kan det vara?
Var sjutton har jag lagt bruksanvisningen?!

Skommarbo i slutet av snorika februari

Birgitta Bloom



Nya prrister vfllkomnas

Nu ndrmar sig viren och vi har glzidjen att
beratta att efter pisk kommer tvi nya prdster att
borja jobba hos oss. Det iir Petra von Knorring
som ska vikariera ett halvir, och Cecilia Dresch
som blir fast anstdlld.
Varmt viilkomna, Cecilia och Petra!

Pilgrimsvandring
I maj vill vi ocksi bjuda in er att delta i en
pilgrimsvandring i trakterna kring Lingshyttan.
Mer information kan ni fi i Annonsbladet niir det
ndrmar sig, men det dr helgen 26-27 maj, och det
blir en civernattning i L6ngshyttan i samband
med vandringen.

En fin v6r och en hiirlig ftirsommar rinskar jag er!

Anna Jonsson, prrist i Garpenberg

Siindag 15 april kl. 15
Familjegudstjiinst

med ljustiindning fiir nyftidda
i kyrkan

Siindag 28 april kl. 17
Vflrmusik

Garpenbergskciren &
Hedemora kyrkokor, i kyrkan

Torsdag 10 maj kl. 8
Kristi himmelfiirds dag

Giikotta
Thomastorp/Bensisen

Ta giirna med en kaffekorg

Siindag 10 juni kl. 11
Cruisinggudstjiinst

Siindag 24 juni kl. 15
Midsommargudstjiinst

i Olshyttan

Fredag 29 juni kl. 18
Rockmflssa med kollobarnen

i kyrkan

Med reservation fiir iindringar.

Fiir aktuell info om varje
gudstjiinst:

se Annonsbladet, hemsidan
eller vira affischer.

Svenska lqyrkan ffiffi
HEDEMORA, HUSBY OCH
GARPENBERGS F6RSAMLING



Svenska Kyrkans unga

Vi har efter nyir blivit en stor ftrsamling och heter Hedemora, Husby, Garpenbergs
ftirsamling.

Grupperna rullar pi och i februari var det junior liiger pA Stiftsgirden i Riittvik. Det var barn
frin hela stiftet. Liigerliv iir nigot som barnen kommer att minnas liinge, det var mycket
uppskattat och barnen fick minga nya viinner.

Den 15 april blir det ljustiindning i kyrkan kl. 15.00, di vi viilkomnar alla nyfodda i en enkel
gudstjiinst som jag hiller i.

Den 20 maj blir det blir det Barnfest i Husby kyrka kl. 11.00. Alla iir viilkomna dit.

Den 3 juni har vi gemensam avslutning ftir all barnverksamhet i Hedemora kyrka kl. 14.00.

Sommarkollot iir som vanligt v 25 &26 med avslutande Rockmiissa den29juni kl. 18.00.

Slflr iiven ett slag fiir vir Cruising gudstjiinst som blir den 10 juni kl. 11.00

Varmt viilkomna till alla vira vackra kyrkor!

Kram frin Bettan, husmor och barn & ungdomsledare i Hedemora, Husby, Garpenbergs
ftirsamling.

Jesus sa: Lit barnen komma till mis.

Styrketriining

pi tisdagar kl. 10 kan den som 5r pensioniir tr[na lite styrka och rdrlighet i styrkelokalen pfl

Folkets Hus, ledare Solveig Granstrdm



Vi l l  du h je lpa oss dokumentera Garpenbergsbygden?

Garpenbergs hembygdsforening har piborjat ett arbete med att digital isera foreningens
bildarkiv. Vi delar lopande med oss av bi lderna pi vdr Facebook-sida och p6 webbsidan
Bygdeband. Ta giirna en titt dir.

Att ta hand om gamla foton dr vikt igt, men vi vi l l  i iven dokumentera nutiden. Minga av
foreningens foton dr fr in t idigt 1900-tal, men mycket har ju hi int i  bygden sedan dess. Har
du nyare foton att dela med dig av? Kanske foton fr in skolan, arbetsl ivet, foreningslivet el ler
ol ika festl igheter? Eller p6 personer och byggnader? Vi tar i  si fal l  gdrna del av dem,
antingen som g6va el ler ett 15n vi kan skanna.

Om du vi l l  bidra t i l l  foreningens dokumentation kan du kontakta foreningen el ler nigon av
oss idokumentationsgruppen:Anja Hedqvist, Goran Granstri im, Sivert Bloom, Doris Ruth,
lnga Gustavsson, Runar Tommila. Hii lsar Anja (073-810 55 10, anja.hedqvist@gmail.com)

N6gra bi lder ur samlingen. Fotograf och 6r oki int.

Gruvkapellet & centralschaktet Ryllshyttans gruva

Konfirmander ca 1920-tal Forvaltarbostaden Herrgi rden
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30 aprfl k1.20":10 Tal till v$ren p* tunet. Fackelt&g till braran

vid Smfiltarrnossgruvan.

6J uni K1"15.15 Nationaldcgrfinande mxd flaggnlrgo *enrerlng

26 maj Kl. 19"!0 Samling vid Sannmelg$rden f$r bllf$rd rt[[
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2t.luni
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K1.16.04 Dans kring st$,ngen + uppvisning

lil t :t-16 S'&ndagar. ltaffe-serverfing. Fsrhoppnlngsvis f; r

nmedjan lg8ng. Hller annafi aktlrdtet
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iuli

4 augustl

Frogram kommersenare

l?auggrtl K[,ti].m Milan ffinds

t8 augusti Kl,10.00 Kalmilekviill med underh*llning
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Arsberdttelse (20171 frin Kolmilegruppen.

Aret 2017 startade med att vi fortsatte med v6r ndstan fdrdigtimrade nya

Kolarkoja vi lken byggts och vinterforvarats hemma hos Joakim Ruth iJelken.

Bengt Ruth har vari t  den mest dr ivande personen angiende bygget av kojan,
men si ikert har Joakim inte bara uppl i t i t  mark utan ocksi kommit med minga

fina r id och id6er t i l l  utformningen. Minga f ick chansen att  t imra tack vare

Bengts lysande pedagogiska sdtt  att  ta hand om al la hjdlpande hdnder. lvr iga

som vi var s6 startade r ivningen av den gamla kojan innan frosten g6tt ur

marken. Vi hade grunden och dri ineringen klar ndr virens sista snovi ider kom.

Inga som helst sv6ra saker att  fr i ldgga kojan fr6n preseningen och hel ler inga
problem ndr vi  plockade ner kojan di Bengt utforde en noggrann miirkning ndr

vi plockade ner och vi ldtt sedan kunde bygga upp kojan pi rdtt plats. Nigra

exakta datum det har vi inte nir vi gjorde hela bygget, men det kom snart ut ett
rykte att  landshdvding Ylva Thorn skul le vidtalas t i l l  att  vara invigningstalare pi

milkvdl len. En kapplopning uppstod med t iden d6 vi  inte hade medel t i l l  s jdlva

vdrmekdl lan som ju 5r sjdlva hjdrtat p6 en kolarkoja. Garpenbergs befolkning,

Firmor och organisat ioner samt minga minga andra utanfor byn 16ngt hi i r i f r in

och inte minst Janet lmpio som startade en insamling pi Facebook och det

utfol l  s i  fantast iskt att  vi  i  gruppen ndstan f ick t i rar i  ogonen. Pengar och g6vor

kom fr6n al la hi l l  och vi  har svir t  att  t i l l  fu! lo tacka t i l l rdckl igt,  men vir t  m6l dr

att  al la ska ha t i l196ng t i l l  kojan och att  det ska kdnnas som en giva fr in

mdnskl igheten att  vistas pi kolmileplatsen. Vif i r  hel ler inte gl6mma dom som

byggde forsta Kolarkojan pi platsen och vi vet inte exakt ndr men troligen

mellan 1979 och 1984. Fdr att  gi  vidare t i l l  2017 3rs kolmila si  har vi  nog inte

n6got 6r haft s6 mdnga frivil l iga i arbetet med att bygga upp milan och det blev

en f in mila som doptes t i l l  Jenny och gav over 100 sdckar kol.  Tdndningen gick

bra och en prdst fr in Svenska Kyrkan vdlsignade milan och gjorde det med en

fin histor isk berdttelse. Milkvdl len f lot f int och Ylva Torn kom och var med oss

hela kv5l len samt Oves Trio spelade f int och Traute Lindenthal bl iste med sit t

Kohorn si det ryste pi ryggen bland flera 6horare. Gosta Ljungberg visade hur

man framstdl ler Tjdra fr in tal lv irke genom en brdnnugn imponerade pd mdnga.

Kolbul legdnget hade som vanl igt ful l t  upp med att  hinna utspisa al la. Ylva Thorn

dopte sjdlv Kolarkojan t i l l  Ylva. Stort tack t i l l  Garpenbergs befolkning samt al la

andra som satt Garpenberg pe kartan och vi  har formodligen Sveriges och

kanske Vdrldens f inaste Kolarkoja. Vi har milveden klar redan t i l l  2018 6rs mila

si det Kulturel la arbetet fortsi i t ter med att  vi  inte glommer det arbete som

v6ra forfdder bedrev for att overleva.

Med vdnl ig  hd lsn ing f r6n a l la  i  Ko lmi legruppen.



VIKBYGDEI{S INTRE S SE,FORENING

Program ftir vf,rens och sommarens aktiviteter

Fiireliisning12 april kl. 19.00 i Wibberbo Bystuga av Anders Ramsey,
veganmat
Anders Ramsay utniimndes till Arets Grdna Kock redan 1998. Han har under flera 6r arbetat
med den vegetariska menyn pi Nobelmiddagen, och vann 2015 The Vegetarian Chance -
en internationell vegetarisk kocktavling i Milano. Efter snart 30 ar i restaurangbranschen bide
i Sverige och utomlands driver Anders idag en konsult- och utbildningsbyri inriktad pi det
gr<ina kciket samt det egna projektet Tenzo. Entr6 50.-

Valborgsmiissofirande 30 april kl 19.30 blir det som vanligt med tipspromenad, grillkorv,
fika och lotter. I 6r kommer Nis-k<lren ut och sjunger in viren.
I samband med detta s& kommer vi att ha en fotoutstiillning"Vikbygden fiirr och nu". Alla 6r
viilkomna att bidra med bilder, kontakta Lena Borgs 070-625 89 85. Vi kommer iiven att ha
fotoutstiillningen oppen 11.00 till 15.00 under Hedemora Konstrunda 10-12 maj

Utflykter
3 juni kl. 16.00 samlas vi vid Bystugan ftir gemensam avfiird till naturreservatet Walla Mosse,
10 juni kl. 16.00 samlas vi vid Bystugan ftir gemensam avftird till Silfhyttei. Vid regn blir
utflykterna instiillda. Medtag egen fikakorg

Caf6kviillar
Det blir 6 caf6kvrillar Ziven i Ar.27 jyni kommer Ttingerpojkarna igen. Ovriga datum 4 juli, 1 I
juli, 18 juli,25 juli och 1 augusti, progftrmmen till dessa kviillar iir iinnu inte faststiillda. Vi tar
giirna emot tips pi artister, ftireliisare.

Du iir iiven viilkommen att hyra vir fina bystuga ftir egna fester och sammankomster.
Kontakta Mikael Biickstam ph 070-329 35 84

Fdr att liimna tips, id6er och upplysningar kontakta anita.ostman@9hills.org eller
te l0225-210 41,  0730-471 886



GARPENBERGS GYMNASTIKKLUBB

Utomhustrdning onsdag den 23 maj kl 19:00

Vi kommer att  anordna en utomhustrdning. Den kommer vara
Bootcamp-inspirerad vi lket innebir  at t  v i  anvdnder oss av v6r
egen kroppsvikt, varandra och det som vi hittar ute i naturen. Vi
samlas utanfor gymnastiksalen. Gratis fiir alla, medlem som icke-
medlem! Ingen anmilan behovs. Ledare dr El in och Annika.

r$-
Tack till Boliden fiir sponsringen vid inkiipet av klubbens
nya T-shirtar!

Trojorna kan kopas av medlemmar for 50 kr. Betala til l bankgiro 4L2-7924,
mdrk inbetalningen med ert  namn. Trojorna f inns att  hdmta isamband med
utomhustrdningen i  maj,  el ler p6 gympan i  host.  Annars kan nidven hdra av
er t i l l  Annika Ruth.

Inftir hiisten

Klubben planerar en resa t i l l  Grdvelsjdn i  bor jan av september. Vi  kommer att  96 pi

vandringar och njuta av den fdrggranna naturen.

Onsdagsgympan bdrjar V. 37. Stavgdngen pi m6ndagar fortldper som vanligt 6ven
mellan terminerna.

B Information

Vil l  du hSl la dig uppdaterad gdl lande kommande akt iv i teter,  hSl l  kol l  pi  facebookgruppen
Garpenbergs gympoklubb eller i Garpenbergsbladet. Du kan iven vdnda dig til l Annika
Ruth p5 telefonnummer 073 784 4514
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r Vecka 14

Vecka 15

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka 16

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

&
& Torsdag

@
@ Fredag

ffi

@ s Vecka 18

@ M&ndag

l Vecka 17

Mindag

Tisdag

Onsdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

o Vecka 19

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2/4 - 6/4 PASKLOV
Ledig vecka

9/4 - l3/4
Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Ungstekt frsk, remouladsds, potatis

Broccolipaj

Het kottfiirssoppa, ost

Couscouspytt

Korv Stroganoff, ris

Raggnunk, lingonsylt

Lasagle

Majssoppa

16/4 -20/4

Trmnpannkaka, sylt

Kycklingsoppa rned sting

Kottbullar, sis, potatis

Sojabullar, sis, potatis

Skinksis, pasta, pasta

Gr0nsakssis, pasta

Kdftf;irsgratiing

Grdnsakspytt

Tacofi skgratiing, potatis

Risgrynsgrot

23/4 - 27/4
Studiedag

Lediga

Kokets val

Kdkets val

Gulasch, ris, vitldksyoghurt

Morotssoppa, vitltiksyoghrut

Laxpanett, Ortkryddad filsAs, potatis

Pastagratiing med tomater&oregano

Kdttftirss6s, spagetti

Veggiesis, spagetti

30/4 - 4/5

tr-edig dag

l :a maj

Ledig dag

Gek. f;irsbiff, tornatsis,ugaspotatis

Gronsaksbiff, tornatsis, ugnspotatis

Ugnstekt fiskfil6, ortsis, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Vann pastasallad, dressing

Ma;ssoppa

7/5 - tt/s
Kassler, potatissallad / potatisgr atiing

Broccolimedalj ong, potatissallad/- gl ating

Kyckling- och gronsaksfriis, pasta

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgru' med lax, lirnedressing

Kr. Himmelsfiirds dag

Ledig dag

Ledig dag
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Vecka 20

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka 21

Mandag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

t4/5 - 15/5
Korv Stroganoff, pasta

Grdnsakssis, pasta

Torskpanett, ortkryddad fi ls6s, potatis

Blodpudding, lingonsylt

Tacos

Veggietacos

Risgrynsgrdt

Pasta med laxs6s

Asiatisk kycklinggryta

Thaigya, ris

2r/5 - 25/s
Kdttbullar, makaroner

Rotfmkts gratiing, falafel

Fiskgratiing rn crnyl'emoulad, potatis

Raggrnunk, lingonsylt

Kokets val

K<ikets val

Tunnpannkaka, sylt

Laxpaj

Kyckling Suprdne, ris

Kikartsgry.ta rned vitldkskeso
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Tarje fog serveras
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s affads 6uffd, smiirg as ocfr
mjtit6/vatten

Avsrutning 
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Vecka 22

Mindag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka 23

MAudag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka 24

Miudag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Den h6r rlitten lagar vi fr6n grunden

28/5 - t/6
Falukorv rned chilitacke, potatisrnos

Laxnuggets, potatismos

Ftirsbiff, stekt ldk, sis, potatis

Broccolirnedaljong, potatis

Kycklinggryta, ris

Gryta Alamrna, r'is

Fiskglatiing med dill, potatis

Kycklingpytt

Kdttf?irssds, spagetti

Veggies6s, spagetti

4/6 - 8/6

Blodpudding, lingonsylt

Potatisbullar, lingonsylt

Ungstekt fisk, remouladsds, potatis

Broccolipaj

Nationaldagen

Ledig dag

Korv Stroganoff, ris

Raggmunk, lingonsylt

Lasagne

Majssoppa

1U6 - t5t6
Twurparurkaka, sylt

Kycklingsoppa med sting

Kdttbullar, sAs, potatis

Sojabullar, sis, potatis

Skinks6s, pasta, pasta

GrdnsalcssAs, pasta

Lax, kall 6rtsAs, potatis

Jr4e[ r es erv ation fdr ev. rin{rfury ar



Dorm itfabriken Dormsj o

Dormitfabriken i Dormsjo tillverkade trdullsplattor frin mitten av 1940-talet till mitten av
1960-talet. Verksamheten startade med produktion av triiull. Projektet att anviinda
vattenkraften frin Dormens utlopp i Klosteran var frin b<irjan Udd Wilhelms. Udd Wilhelm
var snickarmiistare och fdrfattare och under slutet av 1800- och bdrjan av 1900-talet bygdens
entreprencir. Han hade tidigare startat en snickarverkstad vid Uddens i Hummelbo som senare
flyttades till Garptrigten. Han skriver i "Ur en hantverkares liv" om hur han efter stora
svirigheter lyckas fa kopa Garptiigten av Stora Kopparbergs Bergslag AB och det framgir
ocksi att det var mojligheten att utny.ttja vattenkraften som var drivkraften for kopet. Udd
Wilhelm anlade ocksi en sig i Garpttigten vid fln frin Hummelbodammsjrin. Annu strirre
mojligheter att fi vattenkraft fanns vid sjdn Dormens utlopp i Klosterin. Hiir har vattenkraften
utnyttjats i flera hundra 6r och man har drivit hytta, tegelbruk, kvarn och sig pi platsen
( f ie.1).

r t

Figur 1. Karto dver Dormens utlopp, sannolikt tidigt 1800-tal. Frdn Rdnnegdrds bok Garpenbergs socken.

Abraham Hulpers skriver i sin "Dalaresa'o att det 1750 fanns en sig i Dormsjd inrrittad pi
holliindskt vis med 6 sigblad i ena ramen och 2 blad i den andra. Sigen omniimns ocksi i
brukspatronen Gustav Funcks konkurs 1768. Udd Wilhelm stiiller sig dock tveksam till dessa
uppgifter. I "Fr6.,n Sddra Dalarnas Finnbygd" skriver han att Lindstedt (ingenj<ir pi Dormsjci
bruk) byggde om sigen kring 1885 till ramsig med flera blad och att sigen ftire denna
sannolikt var av den gamla vanliga typen husbehovssig, ram med ett blad.
Pi "senare tid" har signingen (i Dormsjo) upphort skriver Oliver Haglund sin bok
"Garpenbergs Socken" utgiven 1 9 I 4.

Udd Wilhelm pflbdrjar en renovering av den gamla fordiimningen ("sigdammen") vid
Dormens utflode. Riktigt vilka planer han hade for anliiggningen vet jag inte. Jag vet inte
heller hur l6ngt man hade kommit med arbetet niir han dog 1939. Min far Alf Fristr<jm
fortsatter verksamheten och forvlirvar senare fastigheten. Uppgifter om triiullstillvekningen iir
iging vid civertagandet eller pibdrjas 1939 har jag inte. Jag minns att min far berlittat om
svirigheter att fi dammen tiit d& marken i vissa delar bestod av slagg frin den gamla hyttan
och att man diirftir miste gi lingt ner med gjutformarna.



Triiullsfabriken drevs med vattenkraft frAn en turbin. Turbinens plats var viister om
Finnhytteviigen med en triitrumma fcir vattnet frin dammen med pibyggnad ovanftir turbinen.
Fallh<ijden bdr ha varit ca 6 meter. Turbinen var kopplad till en axel med hjul som via remmar
drev en triiullshyvel pi nedre planet i fabriken och en press som pressade triiullen till balar pA
ovre planet. Pi ovre planet fanns ocksi lagret fdr trliullsbalarna. Vid tonperioder var det
ibland ftir lite vatten i dammen for att klara ett helt skift. Av den anledningen inforskaffades
en dieselmotor som kunde kopplas in niir vattenkraften inte r?ickte till.

Efter nigra 6r med triiullstillverkning bdrjade man experimentera med att gora triiullsplattor,

Tillverkning hade piborjats pi nigra andra platser i landet, vilka ocksi bes<iktes av mina
foriildrar som led i ett forsiktigt spioneri. Frirsta trliullspattoma liimnade fabriken i Dormsjci
mitten av 4O-talet. Plattorna fick namnet Dormit.

Tillverkningen av Dormitplattoma forlades efter ombyggnad till ett gammalt magasin frin
Dormsjd bruks tid (fig 2 och fig 3). Platsen ftr Dormsjo bruk var inte Dormens utlopp utan
vid in frin Bosjdn till Dormen. Nu tog man inte energin frin Bosjciin till plattfabriken utan
fr&n det modema el-niitet.

Som en parentes kan dock niimnas att det ftir Dormsjcj bruks del var ett betydligt siimre liige
vad giillde tillging till vattenkraft, vilket ocksi kom att bli en begriinsande faktor for brukets
utveckline.

Figur 2 Dormsjd bruk. Oljemdlning av Gunnor Finne, gjord efter fotogrofi. Ldngst bak till vdnster skymtor kontoret och
bredvid mogosinet,



Figur 3. Mogosin och kontorsbyggnod frdn Dormsjd bruk. Mogasinet byggdes om till Dormitt'abriken. Kontoret till bostad,
"Fristriimsko huset". Nu ingdr fostigheterna i Annaskolan.

Udd Wilhelms forklaring till val av plats for Dormsjo bruk var att bruket ville ha fria hiinder
vad giillde vatteffatten. Han skriver i "Sodra Dalarnas Finnbygd" att da Gudsberga kloster
drogs in till kronan 1530 kom diirmed dalafogden Jon J<inssons donation av Dormsjo
sdtesgird med underlydande girdar, torp hyttor kvarnar och hyttstrdmmar m.m. i kronans iigo.
Niir sedan de till klostret horande egendomarna avyttrades kom hyttstrommar, vatten- och
diimningsriitten i sjon Dormen att bli avgldmda och beholls av kronan. Kronan anlade 1741
Klosters krutbruk och da togs vattenriitten i ansprik, en riitt som sedermera overgick pi
Klosters bruk.

Triiullen till plattorna tillverkades av massaved fr6n tall eller gran och transpofterades frin
triiullsfabriken vid sigdammen till plattfabriken. Diir blandades blot triiull med cement i en
blandare och blandningen packades sedan i triiformar med olika tjocklek. Liingden pi
formarna var tv6 meter, bredden en halv meter. Tjockleken varierade mellan 2,5 cm och 15
cm. Formarna staplades pi varandra och stiilldes i ett varmt rum diir triiull och cement "brann"
ihop till fasta plattor under nhgra dagar. Plattorna togs ddrefter ur formarna och stiilldes pA
tork for att senare liiggas i travar i viintan pi att bli levererade till n6got bygge i landet.
Plattorna anviindes (och anviinds fortfarande) till isolering av fasader med puts utanpi och till
isolering av kiillare och kulvertar. Dessutom levererades en hel del av de tunna plattorna med
"fin" traull till akustikplattor i tak (fig 4). Experiment gjordes ocksi med att "armera" de
dockaste plattorna med rundvirke och anviinda dem som byggelement (fig 5).



Figur 4 Toket i min sommarstugo med okustikplattor frdn Dormitfabriken.

, , t  
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Figur 5 Bokom ruinen t'rdn Dormsjo sdg stdr lillstugan byggd med ormerode trdullsplottor. Hor hittills klarot sndvintror sedon

byggdret 1960.

Mitten av 5O-talet brann triiullsfabriken i en haftig brand. Det enda man nu kan se cfter
fabriken dr rester av turbinen" En ny triiullslabrik byggdes upp bredvid plattlabriken (fig 6)
och nu med tva triiullshyvlar for 6kad produktion. Senare installerades ytterligare en hyvel i
plattfabriken.

N



Figur 6. Nya trdullsfabriken som byggdes bredvid plottfabriken. Nu del av Annaskolan,

Vid bdrjan av 1960-talet arbetade ca 15 personer i fdretaget. De flesta bodde i Dormsjri med
nlirliggande byar, Kloster och Garpenberg. Pi den tiden var Dormitfabriken en viktig del av
bygdens arbetsliv. Dessutom kdpte min far in massaved frin skogsiigare i niiromridet, vilket
naturligtvis ocksi var av stor betydelse.

Dormitfabrikens tillverkning av triiullsplattor siiljs vid mitten av 1960-talet till Osterbymo i
Smiland. Triiullstillverkningen fortsiitter. Min far dor 1970 men min mor Greta Fristrom
fortsiitter att driva fabriken till 1978. Dormsjostiftelsen dvertar byggnader och fabriksomride
1984 och Zir nu i Annaskolans liso.

Sigbacken, Dormsjo, 5 mars 2018

Bjdrn Fristrom

Ktillor:

E get, fortfarande nigorlunda ti I lft rl itl i gt fi iinminne.

Haglund, O: Garpenbergs socken i Dalame. Sala 1914.

Hulpers A.A. 1763: Dagbok Ofwer en Resa genom Dalame 1757. Ny upplaga Falun 1921 .

Johansson, W: Frin Sodra Darlarnes Finnbyggd. V[stervik 1933.

Johansson. W: Ur en hantverkares l iv. Mariestad 1938.

Ronnegird, S: Hedemora bergslag/Garpenbergs socken. Falun 1957.

Ugla, S.1768: Garpenbergs socken. Niisgirds liin i Dalarna. Latinsk avhandling. Nytryck med

svensk dversiittning av H. Widstrand. Sala 1943.
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kl 19:30 Valborgsmiissoeld
Singer, grillning (Korv kan bestdllas)
Den stora brasan tiinds ca kl. 2l :30

Glad vAr alla ldsare!

Det hiir har vi gjort

Siindag l8 febr 2018 kl 10:00 Fisketiivling vid Hiilsingbo Holme
Gunnel W och Bjorn W tog med vig och priser, ordnade en grillbrasa pi holmen och viintade.
Ingen deltagare dok upp. Inte si konstigt med tanke pi den djupa sniin.

Si indag 1 l  mars 2018 kl 10:00 Arsmiite
Infor irsmotet hade v6r ordforande Hikan Hermansson avsagt sig omval. Vid motet valdes i stiillen vir
ftjna ordfdrande S usanne Sj ostrcim ti I I ordforandeskapet.

Li irdag 23 juni 2018 (Midsommardagen) kl 16:00 Midsommarfest
Ansvariga: Gunnel Waerndr tel 073-045 71 93 Ta med blommor till stingen. Vi binder
och dvriga i styrelsen tillsammans.

Majstingsresning, dans, lekar, servering.

Kl20.00 samma kviill,23 juni, spelar Sverige VM-match i fotboll mot Tyskland. VM gir i Ryssland.
Vi planerar att siinda matchen direkt. Mer info senare.

Det hiir ska vi gora

Mindag 30 apr i l20 l8
Ansvariga: Traute Lindenthal och
Gunnar Eriksson tel0225-230 23

Siindag 8 jul i  2018
Ansvariga: Kerstin G tel 0703-90 98 09,
Ingvar

Fredag 27 jul i  2018
Ansvarig: Styrelsen

Om du vi l l  veta mer, r ing garna GunnelWaern6r
073-0457193.

Ha en skon v6r och hj;irtl igt vdlkommen
till v6ra aktiviteter!

Hemsida : $^rw. bygdegardarna. se/i ngelsbo/

e-post' ingej_sbo. bygdggard @g mail. com

kl 12:00 Bitutflykt till Hiilsingbo holme
Samling i Hiilsingbo. Ta med lunchkorg
Grillplats finns

kl 19:00 Sommarkviill i Ingelsbo
Frin <ikenliv till Tonga. Johan Bergstad frin
Dormsi6 beriittar. Musikalisk inramnins



Oarpenbergs Missionssyforening
Sisto protokollef, fdrt den 27 oktober 2014.

Ndrvoronde: Morgoreto Bergling , Gunnel Dohlgren, fngo Gustofsson, Rut
Gustofsson, Kyll ikki Honkanen, Evo Johonsson, Berif  Lundsfrom, Ullo Ost-
mon. Mory Ericson och Li l ion Nilsson, ocksd medlemmor, hode forhinder.
Summo 10 sf. Dock hode foreningen helo 30 medlemmor 1985.

Ncir foreningen stortodes cir svdrt otf veto, dfi ingef f inns dokumenterot
f are t943.

Enligt onteckningar gjorda ov prosten Scm. (Somuel) Ronnegdrd 311121943:
BehSllning, Hedemoro Sporbonk
Rcinto 1944
Rcinto 1945
fnkomst vid Julmorknad 13/121945
Summo

1016:84
20:47
4"99

919:88
I 96?:18

Mory Ericson, fodd 1932,berattar ott hon redon som 6 - 7 &ring fct l jde sin
mormor t i l l  syforeningscuktion, som dd holls pd vdren i moj mdnod. Auktio-
nen holls dd i skolon i den sd kollode Kommunolsolen. Det serverodes koff e
och soft med sockerkoksskivo, kokto kotrinplommon somt vispgrcidde t i l l  en
kostnod ov 50 ore.

Redon 1933 syddes en duk ov fol jonde syforeningsdomer: Karin Lindvoll ,
Liso Linnmon och Jenny Johcnsson. Duken ri tod ov f ru Heibel. Som kurioso
kon bercittos ott denno duk ol l t id onvcindes vid v6ro Julouktioner. Under ol lo
dessa 6r hor damer frdn Gorpenbergs forsamling trciffots vid symofan vor
fjortonde dog. host och vdrtermin. Broderot, stickat och vcivt under gemyt-
l ig somvoro. Allo desso hondorbeten s6ldes vid Juloukf ionerno i borjon ov
december mdnod t i l lsommans med lotteri .  Forsci l jning ov "610r", koffe med
hembokt brod, skcinkt av medlemmorno, hor inbrinqot helo 657 899 krl En
fantastisk summol

Julouktionen1999 inbringode helo 28 583 kr, Rekordl

ffi*gr
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Alla desso pengar hcr fordelots enligt fol jonde:

Svensko Kyrkons Miss ion, Lutherhlci lp en, Garpenbergs f orsom I i  n9, 5t i f  ts-
g8rden Rcittvik, I . ,U. SKUT (Internotionella utvecklings-, kotostrof och p6-
verkonsorbetet med Svenskq Kyrkon i Utlondet), Moder Theresa, Lcikore
uton grcinser, Fistulosjukhuset i  Etiopian, Bcusko,Bornconcerfonden, Hjcirn-
f onden, Sjomonskyrkon, Morgit Ropp (civen kollod en svensk "Moder There-
so" , ?007 utsedd som "Svensk Hjcilte" qv Aftonblodet och Tv3), Rodiohjcil-
pen somt inkop ov hondorbeten.

Vorje sommor gjordes en utf lykt t i l lsommons med dogledigo ibland med
Hedemoro Kyrkligo Arbetskrets. En minnesvcird reso gjordes vdren L995
ti l l  Ydre 5lo1d, Sommen, Tronds. Ett r ikt igt eldorodo for syforeningsdomer,
bl o ett helt rum enbort med julhondorbeten. Vi hondlode enhel del t i l l  vdr
verksomhet. Vi besdkte aven Cloetta i Ljungsbro, dcir vi 6t lunch och inhond-
lode godsoker somt Montorps Glosbnuk. Aven Boxholms Ost f ick besok ov
oss. Det blev en lSng reso, totolt 70,2 ni l  tur och retur, men ol lo verkode
ncljdo och bel8tno vid hemkomsten pd kvci l len.

En onnon 96ng vor vi bjudno till Hjcirdis och fngemor Petterssons trevligo
ham Sverkersto i ncirheten ov Fellingsbro.

Hjcirdis Pettersson vor ordforonde i f t5reningen 1978 - 1995. Hon efter-
trciddes ov fngo Gustofsson ilrenL996 - ?014. Vill ocksd ncimno vdr ouktio-
nist Elov Andersson som stci l lde upp 6r efter 6r. Vor det l i te segt iblond pd
ouktionerno bercittode hon en rolig historio och lattode upp stcimningen.
Tock Elovl

Syfcireningen hor istort sett orbetot mer cin 80 8r, vi lket visor ott den
fyl lde sin uppgift bdde blond oss sjci lvo och v6ro bidrogsmottogore som
behover hjolp och uppmuntron.

6unnel Dohlgren.



Maria Pe Hdjen
Massage & Koppning i en mysig miljci.

Har du gitt och spdnt dig i vinter?

Huvudvdrk?

Vdrk i kroppen? Domningar i armarna?

Vii lkom men iinska r Mq rio

Maria Eriksson

Hcijen 13, Olshyttan
Ring fcir bokning: O7O-2gtI3 67

Certifierad och fcirsdkrad
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Viilkommen till 
'"''T'

Ullas Hemviiveri
I G6rdsbutik i Persbo, mellan Garpenberg och Fors

il Forstiljning av garner och tillbehor, smycken, tv6l,
i$ stickat och virkat. Jag stickar pi bestiillning.

Vdlkommen!

Oppettider: tis-ons I 3-17
Vid annan tid, ring garna innan, si jag ar pil plats.

Mobil: 070-477 82 3l
Webbutik: viklund54. se

Email : hemvav erret@hotmail. com
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Ilin verkstad
finns i byn
Herrgfirden,
Garpenberg!
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