Verksamhetsberättelse 2009 för
Föreningen Hedesunda Silvergruvor
Möten/styrelsen
Styrelsen under året har bestått av Sven-Olov Eklund (ordf.), Elise Hovanta (sekr.), Owe
Lindholm (kassör), Kari Friman, Axel Dahlberg och Peter Åström. Styrelsen har haft 6
möten och ett årsmöte samt ett arbetsmöte, ett Leadermöte och en träff med gruvforskare.
Föredrag/visningar
Ett föredrag om gruvan har hållits i Gävle och ett vid Skaparbyn samt ett vid Torgdagen i
augusti. Dessutom har gruvan visats upp för Gefle Dagblad inför deras sommarbilaga och
på julmarknaden. Under två heldagar i maj visades gruvan och utställningen i Gruvstugan
för samtliga förskolebarn och skolbarn i Hedesunda, tillsammans ca 220 barn med
personal.
Grävningar m m
Under året beviljades föreningens ansökan om 75.000 kr från Leader Nedre Dalälven.
Tillsammans med Gävle kommuns tidigare bidrag om lika mycket kunde planeringen
fortsätta för utgrävning. Den inköpta kranen har renoverats och besiktigats samt gjutits
fast i ett betongfundament och var under tidig höst klar att användas.
Under några dagar i slutet av oktober fortsatte utgrävningen av gruvhålet. Botten nåddes
på nästan 21 meters djup utan att några orter påträffades. Det finns m a o ingen
förbindelse med de förmodade andra gruvhålen på Lurberget. Huruvida man försökt
förbinda hålen är f n oklart och det får senare analyser och prospekteringar utvisa.
Kommande arbeten vid gruvan är att säkerställa hålet med ett betonglock med glas i, ett
smidesstaket runt samt kanske bänkar och en nyplantering av en ek. Gruvhålet ljussätts
och fläktar och vattenpump håller hålet torrt.
Arkivforskning
Under året har arkivforskningen fortsatt genom fortsatt genomläsning av gruvregister på
Landsarkivet i Uppsala, i Bergmästarämbetets handlingar. Ingen ny information har
framkommit på de tre heldagsforskningarna. Arkivforskningen fortsätter.
Visningsrummet
Visningsrummet Gruvstugan har periodvis varit öppet under sommaren, bl. a. med hjälp
av personalen på GNK intill. Det är svårt att uppskatta antalet besökare utan ”räknare”.
Övrigt
Under året har föreningen aktivt gått ut och sökt nya medlemmar och har f n ca 75
medlemmar.

För Föreningen Hedesunda Silvergruvor genom dess sekreterare, Elise Hovanta

