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Inledning

Det har varit en svir tid ftir mig och min familj, sedan ftjrra Bladet var klart, men livet m6ste
ju gi vidare. Roger puffade pi mig ibland att bdrja skriva och fixa till Bladet och inte viirta
till sista minuten, han trj2ilpte mig att k<)ra bilen ftir att dela ut Bladen bide i postlAdor och till
alla kurirema. Det rir om<ijligt att bide kdra bilen och dela ut Bladen i lidoma, men nu iir det
mdnga som lovat hjdlpa till ftr att Bladen ska komma ut till er alla och jag vill framftra mitt
tack till dem. Det tir ocksi minga som ringt och puffat pi mig att fortsiitta med Bladet ftir att
minga tydligen v?intar pi dem och jag har tlinkt om, s5 jag fortsAfier ett tag till.

Vissa dagar iir siimre 6n andra och saknaden iir stor. Roger kunde skiimta ibland med vilken
miinniska som helst och till och med niir han var si svirt sjuk s6 han lades in pi akuten kunde
han inte lita bli att skiimta med tjejerna ddn, nar de bad honom gcira vissa saker s6, sa han
pldtsligt, men jag kan gora nigot som inte ni kan och si viftade han pA cironen. Roger och jag
triiffades 1966 sh det iir nhgra Ar sedan men niir det iir som mcirkast ttinker jag pi de
uppmuntrande ord jag fitt fr6n sA minga miinniskor och dA kiinns livet i alla fall lite lattare.

Det miirks verkligen att dagarna har blivit liingre och varen har si sakteliga bdrjat infinna sig.
Snddropparnahar varit synliga i niistan en minad och hdromdagen hade min ftirsta krokus
och 6ven blistjiirna slagit ut och svanar och gtiss syns bflde pi ikrarna nedAt Hovranornrldet
och de flyger forbi till och med si jag ser dem fr6n mitt hus pi sin vig norrut si vflren Zir pi
ging. Viren ger ju oss alla en strimma av hopp om ljusare och varmare tider.

Som vanligthar jag tiinkt att neista blad ska komma till midsornmar sA det iir bara att borja
tiinka efter om just du har nigot som berdr oss hZir inom Garpenbergs grzinser eller zir
intressant for nigon utflyttad Garpenbergsbo, vi har l?isare bide pi niitet och
papperstidningen.

F{ar du nigot som du vill ha med i Bladet iir det bara att skicka det pi:

barbrojansson@bredband.net eller l6gga en fiirdigskliven sida i rnin postlida.

Ansvarig utgivare Barbro Jansson

Tank pi att allt trycks i svart/vitt sfl det som du fiirgliigger gar oftast over i grAtt i olika
nyanser.



Biista Liisare av vitrt eget blad

Pisken niirmar sig. Nyss var det jul. Visst rinner dagarnaivhg i en vdldig fart. Oviidren drar in med
jiimna mellanrum. Stormar med rikliga regn avld,ser frostiga och soliga dagar, ja det iir ingen
ordning alls denna vinter. Viigen upp till garden har genomlidit flera tjiil-lossningar, minst f,,ra, och
pi Vasalopps-stindagen den I mars, (di rritteligen vintern brukar ta slut) blev det fruset och vinter
igen. I skrivande stund i miffen av mars, kiinns viren rindi niirma sig. Talgoxarna sjunger ftir fullt,
viigen upp till garden iir niistan oframkomlig pi grund av den sista (?) tjiil-lossningen, och luften
kEinns v6rlik.

Fdrvirring rider ocks6 i Skommarbo. Jag har slutligen uppgivit motstAndet till att skaff,a en smart
phone med allt vad det innebiir. Sivert liigger pd om pd in olika appar och instiillningar, men det
kommer att drtija innan anviindningen kiinns naturlig ftr mig. Nrir jag frigade om
bruksanvisningen i affiiren, blev svaret att sidan har man inte liingre. Nej nu har utvecklingen
framskridit s& langt att det tekniska ska sitta i sms-tummen. Ja inte i min ft)rst6s. Niir vi kom hem
bad jag Sivert ringa mig ftir att ffi hiira signalen och svara. Den hclrdes bra, men ingenstans
framgick det hur jag skulle kunna "lyfta" av luren. Som tur var kunde Sivert kolla med Google,
som gav ntryra forslag och ett fungerade. Det gir bra att ringa till mig nu, men det iir inte sdkert att
jag svarar, ftir den iir alldeles ftir otymplig atthai fickan. Di blir den kvar inomhus. F6r mig iir IT-
utvecklingen pA vdg tillbaka mot liiget vi hade ftire smart-phone-eran. Jag kollar nar jagkommer in
om det iir nigon som ringt, precis som niir vi hade en telefonsvarare till den fasta telefonen. Okiinda
mrmmer rings inte upp om inte den uppringande presenterat sig och sitt iirende i telefonsvararen.

Facebook iir en annan sak. Jag kan inte neka till att det iir ganska mysigt att med nhgratryck ha en
vardaglig kontakt med sliikt och viinner, niira och flarran, om det sA bara iir ett bekrZiftande "Japp"
pfl nAgot jag skrivit. Avstfinden krymper pA det siittet.

Men kameran ar fantastisk!

Det morka molnet som nu tomar upp sig heter Covid 19. Lusten att resa n6gonstans har ai,tagit helt.
M tiinker att det iir biist att undvika stora och smi folksamlingar, gA omviigar kring folk som nyser
oclr hostar rakt ut i luften, sluta ta i hand och iintligen se till att ataur frysen, i stiillet f6r att handla
nytt. Vaccin liir drdja till sena hdsten, om ens dA, sA till dess blir vir strategi att idelieen tviitta
hdndema, nysa i armvecket och mestadels stanna hernma!

F<ire jul forlorade Garpenberg ?innu en ftirgstark profil, di Roger Jansson pldtsligt gick bort. Han
var inte riidd att siiga sin mening, hans starka rdst hordes viil, hans kunskaper om bide Garpenberg,
djur, natur och inte minst jakt, gjorde honom till en auktoritet.

Eftersom vi nu redan kommit in i fastan, upptiickte jag pldtsligt att julgardinerna satt kvar i k6ks-
ftlnstren. Det duger inte. Med tanke pi tidningen Rid och R<jn , som tidigare gjort ett prov pi olika
ftinsterputsmedels effektivitet beslot jag att prova det mest effektiva enligt testet, vatten och
mirakelduk, pi de ntistan ogenomskinliga rutoma. En duk urvriden i ljummet vatten f6rst, och sedan
en torr efter6t. Jag kan nu bekriifta att testet var ratt. Fcinsterna iir nu klara i Skommarbo. i varie fall
i kdket.
Med fcirhoppning om en alldeles normal var med bide sol och regn och v6rblommor i normal tid
rinskar jag alla liisare en s6dan vir.

Skommarbo den 11 mars 2020
Birsitta Bloom



Sivert Bloom fortsdtter berdtta hdndelser ur sitt flygarliv.

Aret var L977 . En del av flygvapnets tidiga versioner av drakenplan hade gjort sitt, och skulle
skrotas. Nigra anvdndes som <ivningsobjekt vid brandcivningar, och nigra blev st iende som
monument pi nigon f lygflott i l j .  Nu visade nigra f lygmuseer intresse fdr planen, di de ju

hade ett lite udda utseende. Draken var p5 sin tid ett av vdrldens vassaste jaktflygplan.

Ett museum i Duxford, utanfcir Cambridge i England var under uppbyggnad, och ddr skulle en
J35 Draken passa bra bland en massa andra krigsflygplan. Det beslutades att en J35A, som
de fcirsta drakarna betecknades, skulle f lygas t i l l  Duxford och skinkas t i l l  museet. Det l6ter ju

enkelt,  men p6 den t iden kunde inte drakarna navigera utanfcir Sverige, d6 de saknade civi la
instrument och radio fcir dndam6let.

Man beslot att draken skulle lotsas t i l l  Duxford av en specialutrustad SK60, som hade
instrument och radio lSmpade for f lygning i den "civi la" luften. All tsi en udda rote med en
SK60 som chefsflygplan, och en i35 Draken som rotetvia. Draken skulle bara "hi inga med".
Man rnonterade en enkel civi l  radio i  draken, si pi loten kunde f i  radarhjdlp vid behov.

Jag blev chef fcir detta fciretag och skulle flyga som rotechef i SK50, och J35:an skulle flygas
av en erfaren pi lot ur F16 i Uppsala. Det visade sig att den pi loten var en av mina
skolkamrater i  Hedemora, Uno Haglund fr in St Skedvi. Vi skulle genomfcira ett tr i iningspass
med roten fr ir att faststdl la rutiner fcir start, och ldmplig fart. Landning m6ste ske enskil t .
Planeringen for f lygningen blev omfattande. Draken hade rdtt kort rdckvidd, si jag beskit att
mellanlanda fdr tankning p6 F10 i Angelholm, NATO basen Oldenburg iTyskland och en RAF
bas i Manston, England. Dir i fr in direkt Duxford.

Dagen for avfdrd kom med hyfsat vt ider, och vi startade fr6n F18 iTull inge pi morgonen den
16:de augusti.  Flygningen t i l l  F10 gick som smort, och vi passade p5 att f insl ipa
roteflygningen. Jag hci l l  marscheffekt pi min SK60, vi lket gav ca 700 km/t och J35.an f ick gi
ni istan p6 tomging I Vitankade och startade mot Oldenburg. Nu var vi i  den civi la hetluften,
med tdt trafik och mycket radiotrafik. Den strdckan gick ocksi bra, och vi blev snabbt och bra
omhdndertagna av personalen i Oldenburg. Nu var det dags att kol la vdderprognosen innan
vi f log vidare. Vi hade bestdmt att sdmsta vddret att genomfora f lygningen i,  var molnbas
300 meter, och sikt 10 km.

Nu blev det lite knepigt, fcir prognosen fdr Manston gav just precis dessa viirden, men det
aktuella vddret var just 300 m. i tak, men bara 9 km sikt. Lite fdr l5g sikt al l tsi,  och
molnbasen pi grdnsen. Prognosen hade slagit fel,  men bara l i te. Var t jugonde minut kom
nytt aktuell t  vdder, och varje gSng var sikten 9 km. Tiden gick, och hdr m6ste tas beslut. Vi
kunde ju stanna i Oldenburg over natten och hoppas pi bdttre vdder dagen efter. Det skulle
bl i  l i te kringel forst6s, och folk vdntade pi oss i  Duxford. Jag ridgjorde med Uno. Jag var
beredd att "bjuda" pi den ddr ki lometern sikt som fattades, om han gick med p6 det. Det
gjorde han. Si vistartade mot Manston. Engelska kanalen drtdtttraf ikerad dven i luften, och
vi f ick inte st iga civer 600 meter. P5 den hci jden drog J35:an enormt mycket brdnsle, och det
hade vi inte r6d med! Fcirst efter ca 20 minuter f ick vi st iga t i l l  6000 meter. Ndr vi s6



smaningom minskade hcijden mot Manston, hade J35:an ingen brdnslereserv! Nu gdllde det
att ta sig ner snabbt. Jag fcirklarade situationen fdr trafikledningen, och J35:an fick fdrtur. Nu
hade molnbasen sjunkit, och sikten fdrsdmrats ytterligare. Jag hade inga brdnsleproblem i
min sn6la SK60, men Uno m6ste ner kvickt. Man beslutade att ta ner oss genom molnen med
hjdlp av precisionsradar pga siktfcirsdmringen. Jag intog vdntldge, och sdg hur J35:an sj6nk
ner i molnen och fcirsvann.

Efter n6gon minut f6r jag se den skjuta upp som en raket ur molnen igen ! Landningsfcirs6ket
hade misslyckats ! Nu var det al lvar, och nytt landningsfcirsok. Ner i  moln igen ! Skulle
brdnslet rdcka? Nu kdndes det obehagligt. Det var ju jag som hade ansvaret, och jag hade
brutit  mot bestdmmelserna! Efter en, som jagtyckte, evighet kom beskedet att han landat.
Efter en stund landade ocksi jag, med gott om brdnsle kvar. Nu var ju Uno en man som
inte hetsade upp sig i  onodan. Han var lugn som en f i lbunke. Ndr jag fr igade honom hur det
kdndes,  sa han : "  Jag hade ena handen p i  handtaget  under  landningen".  Han menade
handtaget t i l l  raketstolen. Hade motorn stannat hade han skjuti t  ut sig.

Efter detta dventyr kollade vi vddret igen, och vid Duxford var det inga problem. Vi startade
och f ick mil i tdr radarledning hela vi igen. Uno gjorde en improviserad uppvisning innan han
landade. Vi blev vdlkomnade som VlP, och inne pd en miiss kunde vi skolja ner dagen med en
re j6 lwhisky.

Dagen di irpi f log vi hem i min SK50. Det fanns ingen som helst stationsutrustning vid
Duxford, och man hade kopplat ihop ett antal bilbatterier med startkablar fcir att vi skulle fi
startstrdm. Nigon radio fanns inte heller, si fcir fcirsta och enda gdngen i mitt liv kom
klareringen fr in f lygledningen med cykelbud.



Samen Lisa Thomasson

Kan detta \rara en samekvinna?

Den samefl icka som hol l  en konsert  i  kyrkan kan handla om Jdmtlandssamen
Lisa Thomasson (1878-1-932),  med art istnamnet "Lapp-Lisa".  Hon hade en
medfodd talang fcir  s ing, men var dven dukt ig p6 att  spela ci t ra,  och
turnerade i  ol ika delar av landet i  bonhus, kyrkor och kapel l .  Lisa f lyt tade
senare t i l l  Dalarna och avled 1932 i  Furudal.  Art istnamnet har senare bl iv i t
forknippat med s; lngerskan Anna-Lisa Ost.

Eskil Olsson, Basna

Foto: Ni ls Thomasson (Lisas bror)

Backdkers Erik skrev foljande sondagen 12 december 1897 "Konsert i Kyrkan
of en lappflicko"

Denna teckning har hdngt undangomd pd BackSkersg6rden under
mSnga 6r,  dnda t i l l  februari  2020. )ag har ett  vagt minne av den fr6n
min barndom, ddr den hdngde i  et t  forr6d vid lagirn. Ndr Nina
BackSkers Serenius var hemma och letade efter eventuel la forem6l
gjorda av samer sd f ingade den hi i r  teckningen hennes nyf ikenhet.
Kan den dldre krr innan pi  bi ld vara same? Och i  s6 fal l ,  varfor fanns
den pB 96rden, vem kan det vara, och varfor dr det en teckning fr6n
L950? Vem dr tecknaren och f inns det ett  or iginal foto n6gonstans?

Korgarna stod framme och dr vdl  bevarade. Och nu har Nina tagi t
hand om teckningen ocks6. Men som sagt,  vem dr hon?

Forstorad signatur

Kdnns den igen?

Om nigon har information,

kontakta gdrna mig, Maria Lee
maria3419@gmail.com



Vandringar i Dalallmogens fotspir och minnet av
allmogens och bergsmdnnens insatser hr L521.

Foteningen Dalkadsvigen anordnar 1,2-23 maj 2020, vandingi Dalallmogens fotspi,r. Den 17
ma|ph etapp 6, si kommer vandrartta att gi genom Garpenberg. Passa ph atthejapLvandrarna,
eller varfor inte gi med, som dagsvandrare eller flera etapper. Information finns pi foreningens
hemsida: www.dalkarlsvigen.se och i Facebook gruppen: Dalkadsvigen. Vandringsaffisch for
itets vandring publiceras i detta rrurnmer av Garpenbergsbladet.

Nista fu,2021, anotdnat foreningen Dalkarisvdgerr, err befr{elsevandring, med anledning av att det
dr 500 ir sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde uppror mot den danska kungamakten. Gustav sokte
stod hos dalfolket och bergsmdnnen tDalarna Bergsmannen Peder Svensson frin Vibberbo,
blev Gustavs frimsta barfotarc.

Sondag 2021-05-30 si genomfots ett hogtidlighillande i Mora vid Utmelandsmonumentet och
dagen efter, mindag202l-05-31 si startar befrielsevandringen fiin Mora civer Tammerisen-
Rdtwik-Bjutsis-Falun-Gamla Staberg till Fline bygdegird i Vikarbyn. Liirdag 2021-06-05 sh
fortsitter vandringen frin Fline bygdegird till Vibbetbo och sedan vidare till Grytnds
gammelgitd i Avesta.

Det kommer att bli ett stopp i Vibberbo, dhr allmogens- och bergsmannen Peder
Svenssons insatser fot nationalstatens bildande, kommer att hiigtidlighillas. Bygden,
kommunen, hembygdsfiireningar m.fl. bdr ta ett ansvar ftir genomf<itandet av
hiigtidlighillandet i Vibbe$o.

Sdndag 2021-06-06 si kommet befrielsevandtarna att gh frhn Grytnis gammelgird tiil
I{arlfeldtsghrden i IG1'Ibo, ddr ett program med musil<, mat m.m. elbjuds och en fanborg rned
sockenfanor, spelmdn frhnDalamas ohka socknar inbjuds att deltaga. Fanborgen gi'r sedan under
spelmansmusik till Brunnbicksmonumentet. Parallellt rned denna vandring och fanborg, si
kommer en militir vandring attvandra frin Folkirna kyrka, civer Utsund, Utsundsboda,
Digeringet och Matts -Jons gi,rden till B runnb dcksmonumentet.

Avesta kommun ar vard for minnesd^gen lAvesta pi nationaldagen nasta hr.

Det officiella hiigtidliga firandet kommer att ske vid minnesstenen i Bmnnbick, den 6 iuni
2021.H.12.00.

Vid 400-irs ftandet i Brunnbick 1921-06-05, si samlades 15 000 personer vid minnesstenen i
Brunnbick. Erik Axel I(arlfeldt hogtidstalade. Prins Eugen representerade kungahuset.
Landshovdingen var pi plats och orkestrar spelade och fanor vajade.

Mer detaljerad information kommet att delges i senare nulnmer av Garpenbergsbladet.

Bii{e Forclund



Samerna i  Garpenberg Del 1:  Dagboken
Att somerna levde sd ldngt sdderut som Garpenberg hor nog de flesta av oss inte

tdnkt pd. Men de iir en del ov vdr historio, under drhundraden. Jag visste ingenting

om deras lokola historia fdrriin jag satt och ltiste Backdkers Erik Johanssons dagbok,

igen. Erik levde 7833-791-6 och skrev dogbok frdn 1861--1974.

Det var inte den forsta 96ngen jag liist dagboken, men det var forst nu jag lade

mdrke t i l l  " lapparna" som besokte min gammelfarfar pi  Backikers i  Hummelbo.

Han skrev om ndverskorna gjorda av Lapp Ni ls,  och att  Ni ls var kvar pi  girden ett

par dagar.  Jag l i iste vidare med nya 6gon och sig att  han skrev om andra samer ocks6. Och han gjorde

det som han gjorde om al la andra i  dagboken, med ident i f ierande information. Nyf iken som jag dr bor jade
jag soka p5 ndtet for at t  forhoppningsvis hi t ta gi tan t i l l  deras ful lstdndiga namn och sammanhang. Ddr

fann jag en Facebooksida som heter So,?ernas historia i Dalarna med omneid. Utan att veta om de skulle

vara intresserade el ler inte, skrev jag om Lapp Ni ls och ni iverskorna. Det visade sig att  detta var ny

information och jag f ick p€ si  v is kontakt med Eski l  Olsson i  Bdsna. Sedan dess har jag l6rt  mig om

sockenlapparna, och en del av samernas histor ia i  v i i ra Garpenbergstrakter.

Efter att ha pratat med andna i Garpenberg sd verkar detta vara ett i stort sett outforskat omr6de itrakten.

Med fortsatt  kontakt och nu isamarbete med Eski lOlsson skr iver jag en del 1 baserat pi  Back6kers Eriks

dagbok, och sedan skr iver Eski l  Olsson vidare i  ndsta blad. Han forskar och skr iver mycket om detta dmne,

inklusive i  Dagsverket del  3/2019. I  nul i iget skr iver han en bok pi  5mnet.  Han och jag hoppas i iven att

det kan bl i  en forel t isning p5 i imnet i  Garpenberg under 2020. Eski l  dr styrelseledamot i  Gagnefs

Hembygdsfdrening, och av slumpen r ikar han ocksi  vara fr6n Bdsna ddr Eriks vdn, skinnskr i iddare Anders

Eng lund,  kom f r5n .  Men det  d r  en  annan h is to r ia .

Backikers Erik skr iver om f lera samer som Eterkommande var p6 bes6k t i l l  Back6kers och Hummelbo.

Total t  ndmns de 45 g6nger under perioden december 1861t i l l  mars 1904. Han fortsatte att  skr iva dagbok

fram t i l l  31 december 191.4 men ndmner aldr ig samerna efter Lapp Hindriks sista dokumenterade besok

1904. Det verkar overensstdmma l i te med t idpunkten d6 denna grupp av mi inniskor " forsvann in i

svenskheten".  De som klar ' i  och tydl igt  ni imndes som " lappar" i  kyrkobockerna dog, och deras barn tog
inte sjdlvmant med sig den ident i teten t i l l  nut idens dtt l ingar.  Dirmed kan man kanske sdga att  en
folkgrupp gick ur t iden. De hade inte kommit f r6n Lappland som vi  har bl iv i t  ledda att  t ro,  de kom fr in
Mel lansverige, med eget sprdk och egen kultur som al l tef ter Srens lopp eroderade bort .

9 december 1851 skriver Erik att samerna var i byn pi deras vanliga julturer, " Loppar och dylikt folk borja
med sina Julturef'. Det tyder pi att julturerna forekommit under mSnga 6r. 3 mars l-861 var det "en
ktiring frdn Pited" dit, men han skriver inget om att hon var same. Ofta under samernas besok overnattar
de en el ler f lera ndtter pA BackSkersg6rden.

Efter 186L skriver han inte om nSgot besok p6 drygt 3 5r, men 6februari 1865 stir det"LappBrittas Far
vart hi{. Detta tyder ju pA att Britta miste ha varit ddr til lrdckligt ofta for att han skulle ha sammanhang
genom sldktskap. Men vem var hennes far? L<irdag 14 feb ISTA " LappBrita vart hiit!

Sedan ndmns inga samer f6rrdn 24 juni  L890. En anledning kan vara att  hans barn vdxte upp under dessa
16 5r,  hans pol i t iska engagemang, andra lokala i taganden, och bouppteckningar och dyl ikt  tog mycket
t id.  Vidare al l t  arbete med att  dr iva girden samt att  ret ta t i l l  g6rdens f inanser och f i  s in far
myndigforklarad igen var t idskrdvande, Men besdken av samerna m6ste ha fortsatt  pi  grund av hur vi i l
han kinner t i l l  dem och beskriver deras sammanhang,



Hdr foljer alla tillfdllen di samerna ndmns frin 1890-1904:

Torsdag 24 apr 1890 "Wika lappen Nils, kommit hit, for att gdra mig lappskor"
Fredag 25 apr 1890 "Wika Lappen Nils, hillit p5 med ett par lappskor et mig"
Ldrdag 25 apr 1890 "Wika lappen, Nils, gjort ett par lappskor fdrdiga, och gitt hdrifrdn."
Fredag 15 jan 1892 "Wika lappen Nils kommit till qvdlln"
Torsdag 11 jan 1894 "Lappfolk frin Wika legat hdr forl. natt"
Fredag t2ian 1894 "Fick Karsk av Ofuansjo lappen"
Liirdag 10 mar 1894 "Thors6kers lappfolket vart hit"
Siindag 11 mar 1894 "Lappar fr6n Nora" Skinnskrdddare Englund frdn Bdsna var ocksS hdr den hir
dagen. Erik skriver "mycket folk, ungdom, pd qvdlln, kortspel"
Tisdag 13 mar 1894 "Nora lappen till Finnhyttan efter brdnvin"
Onsdag 14 mar 1894 "Nora lappen qvaf
Torsdag 15 mar 1894 "Nora lappen g6dt"
Tisdag 18 dec 1894 "Lapp Hindrik kom"
Fredag 21 dec 1894 "Nora Lappen, gett herifr6n til l Wika"
Siindag L2 apr 1895 "Nora lappen kommit hit"
Liirdag 20 mar 1897 "kopt en brddkors af Lapp Resina"
Siindag 12 dec 1897 "Konsert i Kvrkan af en lappflicka"

troligen Lapp-Lisa, Lisa Cecilia Thomasson
Onsdag 19 jan 1898 "Nora lappen, som kom i g5r qvar dn" Foto: Nina Back6kers Serenius
Torsdag 20 jan 1898 "Nora lappen gdtt" En av korgarna som finns kvar
Onsdag 29 mar 1899 "Thorsikers lappen tagit nattqvarter hos oss" p5 Backikersgirden
Liirdag 10 feb 1900 "Ett lappparti tagit qvarter hdr"
Siindag 11 feb 1900 "Lappparti qvar,,
Mdndag 12 feb 1900 "Lapparne rest sin vig"
Fredag 11jan 1901 "Vika lappen hdr"
Liirdag 12 jan 1901 "Vika lappen (Nils) som legat hos oss forl. natt var qvar hos Abergs, fick Brdnv. af
honom" (Abergs dr en gSrd i  Plogsbo, Garpenberg)
Liirdag 7 dec 1901 "Nora Lapppojken kom hit ti l l qvdlln"
Stindag I dec 1901 "Lapppojken qvar idag"
Mindag 9 dec 1901 "Lapp Axel gitt hdrifr6n"
M6ndag 10 mar 1902 "Gifui t  LappHindrik,  som, jemte Son legat hdr for l .  natt ,  5 Kr i  handpenins pFt %Ta
Erter,  som han skal l  sdnda mig frSn Nora Sn"
onsdag 23 iul !9o2 "Johan och Nora lappen, som kom hit, bdrjat sl6 i Porsmyran, samt nedanfor ladan.
Fick brinvin af lappen s6 det ej sedan blef nSgot utrdttat for mig" (Johan dr Back6kers Eriks son och min
farfar, Johan Johansson f 1869 d 1965.)
Siindag 27 iul t902 "Jag och LappHindrik metat och rott med svirfuel. Fick bra med aborrar p6 svirfveln,,
Mdndag 28 jul 1902 "Jag skrifuit ti l l Lapplars i Wika - och talt om att hans sviser Hindrik hjelper oss s16,,
Varje dag skriver Erik var de sl6r t ex "slagit vid Fdbodsven, regnigt s6 vi miste 96 hem,,
Siindag 3 aug 1902 "LappHindrik i "hatten" " Dagen efter skriver Erik "slagit 6fra dndan af Fdbodarne -
Gick hem 4 tiden och korde in h6, 2 hissjor m6ste skynda oss, for regn och iska pA qvilln,,
Fredag 8 aug 1902 "LappHindrik t i l l  Finnhyttan kom igen p6 qvi l ln var ful l , ,
Tisdag t2 aug 1902 "Lappen til l Finnhyttan efter brdnvin,,
Torsdag 14 aug 1902 "LappHindrik e6tt hdrifr6n,,
Tisdag 5 jan 1903 "LappHindrik kommit hit,,
Onsdag 7 jan 1903 "LappHindrik qvar idag,,
Tisdag 13 jan 1903 "Lapp Hindrik g6tt hdrifrSn,,
Torsdag 30 apr 1903 "LappHindrik kommit hit,,
onsdag 28 okt 1903 "Thors6kers lappfolket kommit hit ti l l qv6lln,,
Liirdag L2 mar 1904 "(Lapphindrik),,
Siindag 13 mar 1904 "LappHindrik varit hdr,,



Ett tydligt inflytande fr6n samerna dr ndverskorna som var mycket viktiga f6r Erik. Ndverskor var vanliga

och populdra bland al lmogen, och var ocksi  vanl igt  bland de som kom fr in Finland. I  ndrheten av

Hummelbo 16g ju bide Garpenbergs finnbygder (BensSsen, Hogtjdrn, Jelken, Ljusfallet), och i ndrheten av

Gransjon och Hogtjdrn, eiven Lapphdllsbackarna (jag kdnner inte til l ytterligare information). Erik forsdker

i november 1904 att fd sockenskomakaren att gora ett par ndverskor 6t honom men han vdgrar. Erik

skriver 14 nov "Wikstr6m vill ei g6ra ndfverskor". lstdllet g5r skomakare Brelin med att gora ndverskor.

25 dec 1904 skriver han "Brelin hit" "lovat gora ndfuerskor 6t oss". 5 februari 1914 koper Eriks son Johan

ett par ndverskor til l honom, s6 man kan vdl sdga att han bar dem genom hela sin livsresa.

Samerna han skriver om kom frin Vika (utanfrir Falun) och Nora (utanf6r Orebro), samt Tors8ker och

Ovansj6. Vika- och Norasamerna var sldkt, och det dr mdjligt att sldktskap fanns med de frin Gdvleborg

ocks6. Kyrkobockerna gdr det mycket klart vilka som var samer. Erik verkar frdmst ha en relation til l Nils

och Hindrik fdr han skr iver mer ingAende om dem. De ir  ocks6 ungefdr jdmngamla. Och man kan undra

om Erik hdlsade pi  hos Vikasamerna i  byn Persbo eftersom han ofta stannade i  Strand p6 vdg mot Falun.

Sista gdngen Hindrik hdlsade pd Erik var
sondagen 13 mars 1904. De bor han i  Nora,
Vdstmanland. Hindrik dor f6l jande 6r pi  Sala
f asarett  4 apr 1905. I  dodboken ndmns
ingent ing om att  han var same, han st6r enbart
som arbetare i  lngboviken. Henrik var gi f t  med
Greta Sigrid Aberg fr6n Nora, och de har en son
Axel Theodor fodd 18 jun 1874. Aven Axel var
til l Backikers. I husforhorsboken s 29 Nora,
Ingbo, 1876-1880 st6r en anmdrkning "Lapp t i l l
Ar 1873 haft  4 barn som al la dr doda".

Stina Aberg f. 1835 framfcir stugan i Ingbo, Nora. Foto: Okdnd.

Vika och Nora

Den s.k,  Vikalappen hette egent l igen Ni ls Abraham Olsson och var fddd
1830 i  Persbo, Vika socken. Han dog i  Vika 23 mars l -91"1. Hans fdrdldrar

var samen Olof iansson f  19 jun 1793 i  Gdvle d 1848 i  Persbo och
Catharina Ni lsdotterf  13 dec 1796d 1843 iPersbo. Carins pappa var Ni ls
Ni lsson f  L76O fr in Stora Skedvi ( i  kyrkboken ndmnd " lappmannen").
Hennes mamma var Greta Jansdotter d 1833 i  Jdrna.

I husforhcirsboken L829-1838 Vika Persbo, s 53 finner vi Nils syskon;
Sigr id f  18 apr 1818 i  Jdrna, Lars Olof 23 feb 1820 i  Aspeboda, Johan 20
dec 1821 i  Nora, tv i l l ingarna Carin och Bri t ta f  15 jan t826i Nora, Anna
30 maj 1828 i Persbo, Stina Regina L0 aug 1833 i Jdrna, Margareta 15
maj 1836 i Jdrna d 1837. 1839-1848 sid 71 stdr ytterligare ett syskon,
Henric Christopher f 24 maj 1838 i Jdrna.

Johanna Kristina f 1858 i Persbo, Vika. Dotter t i l l  Nils. Foto: Ingen uppgift

I husfdrhorsboken 1886-1895 Vika, Persbo sid 114 finner vi Nils Olsson med dotter Johanna och mig,
arbetaren och fd soldaten, Karl Fredrik Torn och deras 5 barn, samt sonen Johan Abraham Nilsson. p6
sidan 113 f inns hans bror Lars Olof Olsson d 1890, "Lappmannen" Ol Janssons dotter Brita Olsdotter f
1826 i Nora, och Nils brorJohans dnka Brita Kajsa Frimodig f 1819 i Norrbdrke med dotter Brita Krist ina f
1856 iV ika.



Tors6ker och Ovansjo

Sedan har vi Torsiker- och Ovansjrisamerna. De var antagligen ocksi sldkt. 10 mars 1894 skriver Erik
"Thorsdkers lappfolket vart hi( . (11 mar kommer Sven samerna frin Nora). I byn Wij, Tors6ker, Gdvleborg
finner vi i husfdrhdrsboken 1881-1890 sid 21 "sockenlappen" Alfred Erik Skoglund fddd 2 sep 1835 i
Rdttvik. Samtidigt i Wij pd sid 14 finner vi Eriks kusin, pldtsmeden August Lindqvist med familj, samt Eriks
moster Maja Greta Jansdotter f6dd i Sdvringsbo (Bostdllsmoster). Hon ddr 1883. Jag ndmner det fdr
kontext eftersom det visar en ndra kontakt mellan Hummelbo och Vi.

Alfreds far var Orrbo Eric Ersson Skoglund fodd 12
aug 1812 i Solvarbo, Gustafs. Han var sockenlapp i

Vall, Hedesunda 1841", och 1843 i Landa, Hedesunda.
Alfreds hustru hette Brita Stina Larsdotter f 28 maj 1835
i Vi, Torsdker d 5 nov 1915. Kanske var det hon som var
tilf Backikers 1874, och hennes far 1865. Britas far var
samen Lars Jansson f 21 sep 1795 i Nora och mor Brita
Jonsdotter. Faddrarna til l Brita var bergsmannen Lars
Pehrson och hustru Brita Larsdotter samt samen Johan
Aberg och hustru Brita Jansdotter i Nora, Alfred dor 30
maj 1904.

Familjen Skoglunds stuga iTorsAker. Foto: \Mlliam Erikssonffors6kers Fotohistoriska.

Sockenlapp Lars M6rtensson i Vall, Ovansjo dor 23 apr 1862. Pd s 265 husf6rhor Ovansjo 1861-1865 stdr
2 soner, Carl August f 25 jan 1847 och Lars Fredrik f 19 sep 1840. Lars syster Anna Mirtensdotter f 1823
d 14 feb 1869 finns med pd s 134 Ovansjo husforhor L866-L870, til lsammans med CarlAugust och Lars
Fredrik. 22 ian 1855 skriver Erik "farit till Ofvansjd fdr ott sdka en som gjorde Rissmdrjo kom dit i
mdrkningen, ldg qvor ddr 6fver notten... smdrjan kost. 1 Rd dropp 25 ore". Han var antagligen dit fdr att
hdmta medicin til l nyfodde sonen Erik Stefan. Dagarna innan forsdkte han fd tag p6 havregryn for att
tviitta sonen. L87L-L875 s 155 stir samen Lars Fredrik Larsson med hustru och barn i husforhorsboken.

I ndsta blad kommer Eskil Olsson att skriva om de dldre Garpenbergssamerna och om ndr Dalarnas samer
skul le fdrdr ivas. Men innan jag avslutar vi l l  jag ndmna en intressant koppl ing for er som kdnner t i l l
amerikafararen Anders "Sibi l "  Andersson fr6n Hummelbo. (Han var "odkta" son t i l l  Greta Jansdotter,  med
anor i rakt nedstigande led til l Backdkers.) Sibils mamma Greta dog som fattighjon i Skijtjern 12 apr 1865.
I husforhdrsboken stir hon til lsammans med "Lapp-pigan" Brita Stina Clementsdotter. Den sista
dokumenterade samen i Garpenberg, Brita Stina, dcir pi fattighuset* l-8 dec 1875. I kyrkoboken over
avl idna ndmns hon som fatt ighjon. Inget st i r  om att  hon var same.

*Fattighuset byggdes 1866 pd prdstgirdens mark "kaplanstdgten". Det ersattes 1888 med Fridhem.

Backdkers Maria Lee

Kdl lor

Haglund, Oliver (1914) Garpenbergs socken i Dolorne
Johansson, Vilhef m (1934) Frdn scidra dalarnes finnbygd
Nifsson, Ulf lvar (20ta) Ndr vi hade raslogar i Gtistrikland. Arbertarbladet 11jan 2014
www.arbetarbladet.se/artikel/nar-vi-hade-raslaear-i-gastri kla nd
Svenske, John (1987), Inledning. l: Backdkers Eriks dagbok 1867-1914 med intedning och register av John Svenske,
Folklivsskildringar och bygdestudier utgivna av Kungl Gustav Adolfs Akademien, Stockholm
Kyrkoarkiv
OstervAla hembygdsf<irening (nya ldnkar om bl a Alfred Skoglund kommer att finnas efter att Sveriges
hembygdsfcirbund har uppdaterat och flyttat informationen v6ren 2020)
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Garpenbergs Hembygdsf6renings Program 2020

Valborgsmdssofirande. Taltill vAren pA tunet kl. 20.30 och ddrefter
fackeltAg till Smdltarmossen.

Nationaldagsfirande med Flagghissning och sing Kl 13.00 och dA dr

Kaffeserveringen 6ppen.

Besdk vid trefaldighetskdllan i Hdgtjiirn. Samling vid gammelgArden kl
19.30 fdr bilfiird dit. Kontaktperson Sivert Bloom 070-625 89 42.

Midsommarfirande pd gammelgArden.

Kl. 10: Barnen 6ker traktor f6r blomsterplockning.

KL 14: Vi binder kransar till majstAngen,

Kl. 16: Dans kring majstAngen och dansuppvisning.

Juli Kaffeserveringen pA gammelgArden dr oppen s6ndagar kl. 13-16.
Smedjan i gAng eller annan aktivitet.

1 augusti Hemvdndardag med start kl. 12.00. Program kommer senare.

14 augusti Milti indning kl. 10. (OBS!Andrat datum frAn tidigare publicerat program).

15 augusti Kolmilkvdll med underhAllning kl. 19.00

23 augusti Surstrdmmingsfest kl. 14. Fdranmiilan Anita Hedqvist A225-20225 el.
070-545 72 80.

10 oktober H6stmdte ifdrsamlingshemmet kl. 15.

Besok i gruvkapellet bokas via Anita Hedqvist, 0225-2A225 el. 070-5457280.

Varmt vdlkomna!
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Alctuellt f,ren hembygdsfiireningens dokumentationsgrupp

Besiik i Hedemora kommunarkiv

Torsdagen den z aprilkl. t4

Ar du intresserade av attvetamer om Hedemora kommunarkiv och de lokal-

historiska kiillor som finns diir? Di iir du varmt viilkommen att folja med oss pi

ett studiebesok i deras nya arkivlokaler p& Asgatan i Hedemora. Samling i

kommunens reception.

Eftersom det finns ett begriinsat antal platser behover du anm?ila ditt deltagande

till anja.hedqvist@gmail.com eller 073-810 55 10, senast den 1 april.

Byvandring i Intrflnget
Pr elimintirt u dr en 2 o 2 o

Vi planerar dven en byvandring i Intringet l[ngre fram i v6r, med Roland

Gruvsjd som guide. Eventuellt kan de som vill iiven vandra den nya

Orntjiirnsleden dit och tillbaka. Hill utkik efber rner information framover.

Upprustning av Kyrkstigen

Hembygdsforeningen har ocksi p6borjat ett arbete med att rusta Kyrkstigen till

Bensflsgruvorna. Aven vhra gamlavagar och stigar iir viktig lokalhistoria vtird

attbevara. Hiir ?ir det mojligt attvtkommer behova hjAlp av frivilliga krafter, si

hAll utkik efter eventuella arbetsdagar framover.

1 Soo digitaliserade diabilder

Forra Sret fick hembygdsforeningen ett bidrag frin kommunen for att kunna

digitalisera delar av fotosamlingen. I borjan av tretkunde vi h?imta hem 1 500

digitaliserade bilder frin foretaget som fick uppdraget. Det innebiir att det

kommer bli enklare for oss att sprida vira fotografier framciver. Det iir dock lite

pyssel med att registrera och redigera bilderna, men planen dr att flertalet

kommer goras tillgiinglig a via webbsidan Hembygdsportalen och foreningens

Facebook-sida sA smininsom.

Hcilsar Anja Hedqvist, sammanknllande i gruppen
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Arets Kolmila blev storre och mera underhSllande dii vi hade som
mycket uppskattat forsta upptrddande i kyrkan av Saxdalens
Spelmanslag ddr det var Dan Andersson som var temat.  En stor
iegenci och en Garpenbergsson hyiiacies pi eit f int sdtt i Kyrkan
genom ett mdktigt tal av sonen Jan-Olov Wallman. Styrelsens beslut
att genomfora cieiia samma ciag som vi hacje Koimiiekvdiien forgyiieie
verkl igen det hela.

Kolmileforberedelserna och genomforandet gick annars som det
brukar och Kointi ian "Susanna" gav nyti rekorcj meei i54 sdckar. Aii
t jdnstgoring och bemanning har bl iv i t  l6t t  at t  genomfora dd det
t i i lkornmer nya fr iv i i i iga. Koimi iekv5i ien f ick m6nga f ier besokare mot
vad vi trodde med tanke p6 att det var upptri idande i kyrkan. Som
uncjerhii ining hacie vi "Fost-ianne Anciersson" fr6n Avesta mecj Giiarr
och s6ng. Forndmlig servening av Kolbul lar och Kaffe sorn vanl igt  och
i i x - * ^ - i . , : ! i  i . / ^ '  6
Rdrir ieu vr ir  nulmllegruppen tacKa alEa Son' l  gjort  deff ia evefiemang Sa

populi irt och Vdlbesokt.

Med Vdnl ig Hfr lsning frSn al la !  Kolmi legruppen.



SOMMARKVALLSMUSIK

STEN HOGE, kantor i Garpenberg p6 1960- och 70-talet, kommer med sin familj och

musicerar i Garpenbergs kyrka lordagen den 13 juni kl' 18'00'

Manga Garpenbergsboi minns honom som en duktig och engagerad kantor och ktirledare, si

d?irfti-r inbjuds alla1iil denna musikstund, som foljs av kyrkkaffe.

Deszutornbjuder vi ocksi in alla singare och kdrsAngare att sjunga med i I-2 gemensamma

enkla k6rs6nger, vilka <ivas i kyrkan en liten stund ftire.

Alla iir varmt viilkomna!

Hiilsningar Majt Bengts, nuvarande kyrkomusiker

SAUES

l" barnbard *ch 6 st. harnstolan

07 0547 6149 el fer S22520094

Fris 25il,:-

Agnetha Gustafsscn

Ger nb
Vavstuga

t .

{tgngn$Kap

! t !  i

6kaparg/adie
KunsRap

Oppet rYI6ncia$
/7s 0-20:30

t{onta4t Qoris
0re94/9904
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Nu dr det vdr - eller vinter - i alla fall snart pdsk!

Vir traditionella julgransplundring h<ills 4 januari.

Dockteater och ringdanser med ett stort antal engagerade
deltagare, stora som smi, inledde eftermiddagen. Drirefter
fikastund, lotteridragning och fiskdamm fijr de sm6. Efter
ytterligare nhgra danser dok tomten upp, uppskattad ftirstis!

Eftermiddagen avslutades med plundring av den stitliga granen, som i ir fick sti kvar, eftersom redan
pi Trettondagsafton Avesta spelmanslag och dansare frin stora delar av Dalarna samlades i
bygdegArden ftir att dansa polskor och umgis.

Siindag 15 mars holls 6rsmote. Foreningens ordforande Susanne Sjostr<im ornvaldes sflvtil som
den rivriga styrelsen.

Nu till kommande aktiviteter:

Tisdag 30 april f irar vi vid Valborg i Ingelsbo kl 19.30.
Traute och Gunnar,0225-230 23, vill gdrna att man forbestdller korv till
gr i l ln ing.

Den stora brasan ti inds kl 21.30.

Midsommardagen, 20 juni kl 16:00 blir det majstdngsresning med sang,
dans och lekar samt givetvis kaffeservering. Ta gdrna med blommor till
stAngen.

Bitutflykt ti l l Hdlsingbo Holme ordnas srindag 5 juli kl 12.00.
Vi samlas pA holmen eller vid Hdlsingbo brygga.
Ta med fikakorg. Grillplats finns.

Mer om sommarens program kommer i midsommarnumret av Garpenbergsbladet.

Om du vill veta mer, ring gdrna:
Gunnel Waern6r, 073-045 71 93 eller
Susanne Sjostrom, 070-308 51 93

Ha en skon v6r och hjdrtligt vdlkommen till vAra aktiviteter!

Hemsida: www. bvqdeqardarna.se/inqelsbo
e-post: inqelsbo.bysdeoard@gmail.com

I I { 6ELSEO BV6DE6ERDS_
OCH FRtTIDSFi 'REHII IE



GARPENBERGS GYMNASTIKKLUBB

Utomhustrdning onsdag den 6 mai kl 19:00

Samling vid gamme196rden p6 parkeringen.

Vi kommer att  anordna en utomhustrdning. Den kommer vara

Bootcamp-inspirerad vi lket innebdr att  v i  anvdnder oss av v6r

egen kroppsvikt, varandra och det som vi hittar ute i naturen.

Gratis fiir alla, medlem som icke-medlem!

Ingen anmdlan behovs. Ledare dr El in.

r$-
Resa till Grtivelsiiin i hiist

En favorit i repris. Klubben planerar en resa til l Grovelsjon 1-0-13 september. Vi kommer att gi pi

vandringar och njuta av den f i i rggranna naturen. Boende i  stor stuga med med gemensamt kok och

rum med 2-4 bdddar.  Det er forst  t i l l  kvarn och anmii lan gors t i l l  Annika Ruth pi

telefonnummer 073 784 45L4.

Observera att  man ska vara medlem samt att  anmdlan i i r  bindande,

HSll  utkik efter mer informationl

Grupptrdning

Medelgympan och vattengympan gdr som vanl igt  et t  ldngre uppeh6l l  under sommaren.

Stavg6ng p6 mdndagar rul lar p6 utan uppehSl l .  Kl :  09:30, Ring Inga-St ina tel .  22A'J,O for info.

lnformation

Vil l  du hSl la dig uppdaterad gi l lande kommande akt iv i teter,  hSl l  kol l  pi  facebookgruppen

Go rpenbergs gy m po kl u bb e I ler i Ga rpe n be rgsbladet.

Medlemsavgifter
Ungdomar upp t i l l  t9 6r t5}kr/ termin
Vuxna 300kr/termin
Vattengym pa 200kr/term i n utover o rd. medlemsavgift.
Bankgironu m mer : 412-7924





Hej  a l la  garpenbergsbor !
Nu har  det  snar t  g6t t  A mAnader  sen jag bor jade i  sa longen,  t iden 96r  ext remt

fort och det dr sA roligt!
Hdr  5r  e t t  urva l  av a l la  behandl ingar  jag erb juder ,  du kan boka p6

friisorgruvan.bokadirekt.se vilken tid pA dygnet som helst, eller ringa mig pA
0722o52653 va rd a g a r 1 O-19.

Barn 12ar 3OO:-
65+ och delv is maskinkl ipp 35O:-

Klipp 45O.
Cu ldk l ipp  5OO:-

Clossing 75O:-
Utvdxt fdrg max 5cm 95O:-

Utvdxt fo l iesl ingor max lOcm inkl  nyans. l25O:-
Fdrgbehandl ing lSngt hAr f r6n l45O:-

Tvdtt+Fon+Latta re styling 25O:-
Ldggning 65+ 4OO:-

Balu ppsdttning Guld l85O:-
Brud u ppsiittni ng Si lver i n kl. cha m pag nefru kost 2450:-

SkdgEbehandl inglsnabbf ix pA lugEen' l5O:-
Brynfdrg och plock 2OO:-

Permanent kort  h6r + k l ipp l25O:-

Det f inns aven massvis med produkter som passar al la;volym, torr  hArbotten,
vSrd for fdrgat hAr,  vJrmeskydd, h6rspray,  med meral  c jorda p5 ekologiska
ingred ienser  som honung,  qu inoa,  och  b l6b ; i r  f r6n  e t t  k l imatsmar t  fo re tag .

Kika forbi  salongen for en konsul tat ion,  kopa presentkort ,  e l ler  om du
behover fy l la p5 schampol

Frisorg ruva n @ facebook
studio-sanna @ instagram
Fri isorg ruva n.bokad irekt.se

0722052653
Si lvervagen lO

Vdlkommenl

Sanna t



Str,ANS

Gaqpenbergs Slott &
Spokpodden bjuder in till en
spdnnande dag med seans,

and I i g utvecklingskurs,
middag och en spdnnande

spokjakt med nAgta av
Sveriges fuamsta spokjdgare.

Lrirdag 4 April kl. 13:00

For info och bokning:

www.garpenbergsslott.se /missa-inte

,&a*es

OSCAR

JOBACK

LAt Oscar hjalpa dig med
motivation och kunskap

kring din kropp och tining.
Denna dag kan alfavan med
oavsett vilken bakgrund man

har inom trdning.

L<irdag 18 April kl. 13:00

For info och bokning:
w\Fw.garpenbergsslott. s e / mis sa-inte

,

PASKAF'TON

BUFFtr,
Vi dukar upp alla goda saker

som sill, Iax, agg,lamm,

Wallenbergare, sparris soppa
med mycket mef.

Deftil alla haitga eften'itted

Ltirdag ll April kl. 14:00

For info och bokning:
w\vw. garpenbergs slott. se / mis s a-inte

es9*
AFTERN]OON

_fl_r_r \ II E1\!

Besok oss ftir en heirlig
eftermiddagsfika ! Aft ernoon tea

serveras med scones, ostaro snittar
och minga srjtsaker. Te frin ndr

(Fors) och fidnan (Indien).

For dig som dr nyfiken pt slottets
historia ger vi en guidad tur i
samband med Afternoon tea

Kl. 15:00
9 maj, 2l maj (torsdag),23 maj

For info och bokning:
www.garpenbergsslott.se f afternoon-tea

ffia ra#*rya ffium

-v



SVIJI{NA TIDER
LOPPIS &ANTIKT

BYGGNADSVARD
HALSAR GAMLA & NYA KUNDERVALKOMNA

TILL SASoNGEN 2O2O

OppnrlDER

I\{AI

LORDAGAR 10-15

ITINI-AUG
LOR-SONDAG 10-15

Koper och slljer begangnade prylar och mobler.

F61j oss gdrna pi instagram Svunna_Tider och
Facebo oW Svunna Tider

Vi heller till i stora roda rian, byr Herrgflrden i skarpa
kurvan med skyltnirg i vdgkanten.

076 340 1459
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VARMARKNAD
i Gorpenberg

kl. 1 1-15
hembqkot, loppis mm...

Vil l du vorq med och solio?

Anmol dig ti l l  Josefine Gruvsio 070-491 49 77 eller

Lindo Tiensuu 020-35 6 78 33, senost 8/5.

sombond med onmolon betolor mon 100kr for plotsen.

Swish: 123 17 263 48 roltets Hus Kl ippon Gorpenberg

Forsolining ov korv med brod och f iko.

Folkets Hus

23/5
Voxter, hontverk,

Arr: Folkets Hus
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Hedemora kommun, kostenheten

{x0225 - 34000

Ugnsstekt falukorv, potatismos

LaKruggets, potatisnos

F:irsbiff, stekt ldk, sis, potatis

Broccolirnedaljong, potatis

Onsdag KycklinggDta, ns

Het currygryta med brinor och soja, ris

Torsdag Fiskgratiing med dill, potatis

Gronsaksgratihg med choritzo, potatis

Fredag Kdttfitssas, spagetti

Veggiesas, spagetti

Vecka 15 6/4 - l0/4

Mmdag Blodpudding, tdmat bacon, lingonsylt

Potatisbulla, t?imat bacon, lingonsylt

ffiffi*e$resf&r,strffin$#rB ffi: Den hiir riitten lagar vi frin grunden

Vecka 14

Mmdag

Tisdag

Tisdag Litet piskbord

Omdeg Kdkets val

Kdkets val

Torsdag Slifrt{rrsdag

l,edigt

Fredag Lingfredag

Ledig.

Vecka 16 l3/4 - l'l/1
[,edig vecha

.l Vecka 17

ffi l,l'.indae

ffi \"aug

t onsdag

4ffi
& Torsdag

ffi
,Ee Fre<lag
f*fu

s Vecka 18

Mindag

Torsdag

Fredag

Mindag

20t4 - 24/4
Vmrkoru, potatismos

Grdnsaksmrggets, potatisnos

Kdkets val

Kdkets val

Gulasch, ris, vitl<iksyoghult

Thaigry.ta, ris

Laxpanett, <irtkryddad filsis, potatrs

Pastagrateng med tornater&oregano

Kdttf;irsses, spagetti

Veggiesis, spagetti

27/4 - tls
Vasas currygD,'ta, ils

Vasas vegetariska curryg4,'ta, ris

Rotsakslasagne ned ost

Kramig potatis- cch pujoldkssoppa

KebabgrJ4a, ris

Kebabkryddad vegogryta, ris

Valbcrgsmiissoa ftorr

l,e{ligl

l:a ma,i

Kassler, potatisgr atii[g

Broccolimedaljong, potatisgutang

Kycklingsallad, dressing

Potatisbullar, lingonsylt

Chili con came, ris

Bulgur rned lax, lirnedressing

Pltt i parxla, rodbetor

Rotfruktsnudlar med bdnor

Fisk Balaton, potatis

Het kottf;irssoppa, mjukt br<id

VARTERMINEN 2O2O

Tisdag

f f i  o 'sdag

ffi
Torsdag

s Vecka 2l

Mmdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

r Yecka22
Mudag

Tisdag

Onsdag

r Vecka 20 11/5 - l5/5
Mindag Korw Strogauoff, pasta

Grdnsaksses, pasta
8v,
&

i Vecka 23

M6ndag

1/6 - 5/6
Blodpudding, tZimat bacon, lingonsylt

Potatisbullil, tamat baoon, lingonsylt

Ungstekt fisk, remouladsris, potatis

Brocolipaj

Het kdttfiirssoppa, mjuk brdd

Couscousp),tt

Koru Strogmoff, ris

Raggrnunk, lingonsylt

Lmagne

Vegtaisk lasagne

&
,&
&

&

&
&

d{.fu
ffi Fredag

ffi

&tu
r*%

&&
ffi
ffi
8p
ffi
&

ffi

ffi

ffi
ffi
&

ffi
ffi

#,

ffi

,f.&.
ffi

{ffi
6e
#P

Torskpanett Hot Cod, dftsas, potatis

Blodpudding, tiinat bacon, lingonsylt

Tacos

Veggletacos

Rrsgrylsgrot

Pasta med laxs6s

Asiatisk kycklinggryta

Thaig4.ta, ris

t8/5 - 22/5

Kycklirgkitttbulla:, nakaroner

Rotfrukts grattug, falafel

Annas fi skgratAtrg, potatis

Raggnunli, lingonsylt

Kokets val

Kdkets val

iir. liimmelsfiirdls dag

I-etlig{

l,edigt

25/5 - 29/5

Ugusstekt falukonr, potatismos

Lauuggets, potatismos

Fiirsbiff, stekt lok, ses, potatis

Broccolirnedaljonll, potatis

Kycklinggryta, ris

& onsdag

ffi
& Torsdag

&
ffi Fredag

&

q" :--
3 Vecka 24 8/6 - 1216

M6ndag Tturpannkaka, sylt

Kyoklingsoppa med sting

Grdnsakssis, pasta

&
&

Tisdag Mainerad kyckling, yoghurtsas, potatit 
&

Marinemd quomfil6, yoghurtses, potati" &

Onsdas Pasta med skinksis &
&. t

&L&{u.."
bouw"& -

PASKt,OV 4l*" 
l'errigt

us
&" r Vecka 19 4/5 - 8/5

Torsdag Ldfild, drtsas, potatis 
, ̂ *^frN . @

Fredag ENlu6'&il4'Y" qffi

P{ffiffidryn$Ss.$1
@ffi&ffi
T*ju [ag serteras

s a[fatrs 6u/fd, smiirg as o cfr
mjdfL/vatten

54e{ r es erv ation f6r ev. cin{ring ar

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Het crtrlyC4,'ta med bciror och soja, ris

Torsdag FiskgratAng med dill, potatis

Grousaks$atiing med choritzo, potatis

Kottf;i6ses, spagetti

Veggieses, spagetti

Hemsida: www.hedemora.se/barn och utbi ldning/mat och mAlt ider
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Storvandringen 2020 stfllls in!

I det ridande liiget vad g611er Coronavirusets hrirjningarhar styrelsen ftir Foreningen
Dalkarlsviigen vid ett mote 220-03-17 tyvdn beslutat att stiilla in2020 6Lrs Storvandring, som
skulle ha dgtrum 12-23 maj. Forvisso dr det ndstan tvi minader dit, men liiget iir fortfarande
si ovisst, si det kdnns inte vettigt att fortsdtta forberedelserna och invdnta anmilningar.
Planeringen infor irets Storvandringen var i stort klar vad giiller tillstind, bokning av
fiirliiggningsplatser, kontakt med matleverantrirer, bokning av fordon mm. Men en hel del
arbete Aterstod dock.

Aven om inga restriktioner skulle giilla i slutet av maj, si eir det frdmsta skdlet givetvis
omsorgen om vira vandrares hiilsa. I dagsliiget tyder vdl mycket pi att Coronaviruset inte har
florsvunnit vid denna tidpunkt.

Ytterligare skiil till att stdlla in vandringen dr bl a foljande:
I dagsliiget vet vi inte om myndigheterna overhuvudtaget skulle tllltfia en aktivitet av detta
slag. Det dr ju framftirallt massforlSggningarna i gemensam sovsal och matserveringen som dr
de kritiska punkterna.

Vi dr beroende av skolor for forlZiggning, sanitet och mat pi flera stiillen. Skolorna sldnger nu
pi lopande band, si ingen vet om dessa skolor skulle vara oppna i slutet av maj.

Andra forliiggningsplatser och raststdllen, s6som forsamlingshem, bygdegirdar och
friluftsgirdar kan ocksi ha fitt restriktioner eller sjdlva beslutat om oppethillande.

Avslutningstiget genom Stockholm dr vdl ocksi i farozonen.

Pi grund av det osdkra l6get dr det viil ocksi stor osdkerhet om deltagandeantalet skulle bli
tillriickligt stort for att genomftira en vandring. Det finns ju en hel del fasta kostnader som dr
oberoende av antalet deltagare, exempelvis lorhyrning av florldggningslokaler och fordon.

De som redan har betalt in deltagaravgifter kammer att fd tillbaka sina pengar.

Men vi ger inte upp s6' lett. Forhoppningsvis har vdl liiget stabiliserats till borjan av
september. Vid denna tid brukade dalfolket vandra hemit igen. Eventuell kan vi genomfora en
kortare tredagarsvandring frin soder till norr, men start kanske nigonstans i Salatrakten.
Tidpunkten skulle i si fall bli nigon ging i borjan/mitten av september, fredag till sondag.
Men allt beror naturligtvis pi hur liiget pi Coronafronten dr di. Dessutom rir det sdkerligen en
hel del praktiska frigor som miste losas innan en sidan vandring kan genomforas.

Hill ut! Gliidjen attvandrahemit igen har ju Erik Axel Karlfeldt skildrat i "Dalmarsch" med
inledningsorden "Marschen gar till Tuna, pi hed och backar bruna..."

Med dalkarlshiilsnine

Jan-Olof Montelius
Ordforande i Foreningen Dalkarlsvbgen


