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Inledning
Det har varit en svir tid ftir mig och min familj, sedanftjrra 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 trj2ilptemig att k<)rabilen ftir att dela ut Bladen bide i postlAdoroch 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?intarpi dem och jag har tlinkt om, s5jag fortsAfierett tag till.
Vissa dagariir siimre 6n andraoch saknadeniir stor. Roger kunde skiimta ibland med vilken
miinniska som helst och till och med niir han var si svirt sjuk s6 han ladesin pi akuten kunde
han inte lita bli att skiimta med tjejerna ddn,nar de bad honom gciravissa sakers6,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 nhgraAr sedanmen niir det iir som mcirkastttinkerjag pi de
uppmuntrandeord jag fitt fr6n sAminga miinniskor och dAkiinns livet i alla fall lite lattare.
Det miirks verkligen att dagarnahar blivit liingre och varen har si sakteligabdrjat infinna sig.
Snddropparnaharvarit synliga i niistanen minad och hdromdagenhademin ftirsta krokus
och 6ven blistjiirna slagit ut och svanaroch gtisssyns bflde pi ikrarna nedAtHovranornrldet
och de flyger forbi till och med si jag ser dem fr6n mitt hus pi sin vig norrut si vflren Zirpi
ging. Viren ger ju oss alla en strimma av hopp om ljusare och varmaretider.
Som vanligthar jag tiinkt att neistablad ska komma till midsornmarsAdet iir bara att borja
tiinka efter om just du har nigot som berdr oss hZirinom Garpenbergsgrzinsereller zir
intressantfor nigon utflyttad Garpenbergsbo,vi har l?isarebide pi niitet och
papperstidningen.
F{ardu nigot som du vill ha med i Bladet iir det bara att skicka det pi:
barbrojansson@bredband.net
eller l6ggaen 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 detjul. Visst rinner dagarnaivhgi en vdldig fart. Oviidren drar in med
jiimna mellanrum. Stormarmed rikliga regn avld,serfrostiga och soliga dagar,ja det iir ingen
ordning alls dennavinter. Viigen upp till gardenhar genomlidit flera tjiil-lossningar, minst f,,ra, och
pi Vasalopps-stindagenden I mars, (di rritteligenvintern brukar ta slut) blev det fruset och vinter
igen. I skrivande stund i miffen av mars, kiinns viren rindi niirma sig. Talgoxarnasjunger ftir fullt,
viigen upp till gardeniir niistan oframkomlig pi grund av den sista (?) tjiil-lossningen, och luften
kEinnsv6rlik.
Fdrvirring rider ocks6 i Skommarbo.Jag har slutligen uppgivit motstAndettill att skaff,aen smart
phone med allt vad det innebiir. Sivert liigger pd om pd in olika apparoch instiillningar, men det
kommer att drtija innan anviindningen kiinns naturlig ftr mig. Nrir jag frigade om
bruksanvisningeni affiiren, blev svaretatt 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
badjag Sivert ringa mig ftir att ffi hiira signalenoch svara.Den hclrdesbra, men ingenstans
framgick det hur jag skulle kunna "lyfta" av luren. Som tur var kunde Sivert kolla med Google,
som gav ntryraforslag och ett fungerade.Det gir bra att ringa till mig nu, men det iir inte sdkertatt
jag svarar,ftir den iir alldeles ftir otymplig atthai fickan. Di blir den kvar inomhus. F6r mig iir ITutvecklingen 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 telefonsvararetill den fastatelefonen. Okiinda
mrmmer rings inte upp om inte den uppringandepresenteratsig och sitt iirende i telefonsvararen.
Facebookiir en annan sak. Jag kan inte neka till att det iir ganskamysigt att med nhgratryck ha en
vardaglig kontakt med sliikt och viinner, niira och flarran,om det sAbara iir ett bekrZiftande"Japp"
pfl nAgotjag skrivit. Avstfindenkrymper pA det siittet.
Men kameranar fantastisk!
Det morka molnet som nu tomar upp sig heter Covid 19. Lusten att resan6gonstanshar 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 senahdsten,om ens dA,sAtill dessblir vir strategiatt idelieen tviitta
hdndema,nysa i armvecketoch mestadelsstannahernma!
F<irejul forlorade Garpenberg?innuen ftirgstark profil, di Roger Janssonpldtsligt gick bort. Han
var inte riidd att siiga sin mening, hans starkardst hordesviil, hanskunskaperom bide Garpenberg,
djur, natur och inte minst jakt, gjorde honom till en auktoritet.
Eftersom vi nu redan kommit in i fastan,upptiicktejag pldtsligt att julgardinerna satt kvar i k6ksftlnstren. Det duger inte. Med tanke pi tidningen Rid och R<jn, som tidigare gjort ett prov pi olika
ftinsterputsmedelseffektivitet beslotjag att prova det mest effektiva enligt testet,vatten och
mirakelduk, pi de ntistanogenomskinligarutoma. En duk urvriden i ljummet vatten f6rst, och sedan
en torr efter6t. Jag kan nu bekriifta att testet var ratt. Fcinsternaiir nu klara i Skommarbo.i varie fall
i kdket.
Med fcirhoppning om en alldelesnormal var med bide sol och regn och v6rblommor i normal tid
rinskarjag alla liisare en s6danvir.
Skommarboden 11 mars 2020
Birsitta Bloom

SivertBloomfortsdtter berdttahdndelserur sitt flygarliv.
Aret var L977. En del av flygvapnetstidigaversionerav drakenplanhadegjort sitt, och skulle
skrotas.Nigra anvdndessom <ivningsobjekt
vid brandcivningar,
och nigra blevstiendesom
monumentpi nigon flygflottilj.Nu visadenigra flygmuseer
intressefdr planen,di de ju
jaktflygplan.
hade ett lite udda utseende.Drakenvar p5 sin tid ett av vdrldensvassaste
Ett museumi Duxford,utanfcirCambridge
i England
var underuppbyggnad,
och ddr skulleen
J35Drakenpassabra blanden massaandrakrigsflygplan.
Det beslutades
att en J35A,som
de fcirstadrakarnabetecknades,
skulleflygastill Duxfordochskinkastill museet.Det l6terju
d6 de saknadecivila
enkelt,men p6 den tiden kundeinte drakarnanavigerautanfcirSverige,
instrumentoch radiofcirdndam6let.
Man beslotatt drakenskullelotsastill Duxfordav en specialutrustad
SK60,som hade
instrumentoch radiolSmpadefor flygningi den "civila"luften.Alltsi en uddarote med en
SK60som chefsflygplan,
och en i35 Drakensom rotetvia.Drakenskullebara"hiingamed".
Man rnonteradeen enkelcivilradioi draken,si pilotenkundefi radarhjdlp
vid behov.
Jag blev chef fcir detta fciretagoch skulleflygasom rotechefi SK50,och J35:anskulleflygas
av en erfarenpilot ur F16i Uppsala.
Det visadesigatt den pilotenvar en av mina
skolkamrater
i Hedemora,Uno Haglundfrin St Skedvi.Vi skullegenomfcira
ett triiningspass
med rotenfrir att faststdllarutinerfcirstart,och ldmpligfart. Landning
m6steskeenskilt.
Planeringen
for flygningenblevomfattande.Drakenhaderdtt kort rdckvidd,si jag beskitatt
mellanlanda
fdr tankningp6 F10i Angelholm,NATObasenOldenburgiTysklandoch en RAF
basi Manston,England.Dirifrin direktDuxford.
Dagenfor avfdrdkom med hyfsatvtider,och vi startadefr6n F18iTullingepi morgonenden
p5 att finslipa
16:deaugusti.Flygningen
till F10gicksom smort,ochvi passade
pi min SK60,vilketgavca 700 km/t ochJ35.anfickgi
roteflygningen.
Jaghcillmarscheffekt
niistanp6 tomging I Vitankadeoch startademot Oldenburg.
Nu var vi i den civilahetluften,
med tdt trafik och mycketradiotrafik.Denstrdckangickocksi bra,och vi blevsnabbtoch bra
omhdndertagna
av personalen
i Oldenburg.
Nu var det dagsatt kollavdderprognosen
innan
vi flog vidare.Vi hadebestdmtatt sdmstavddretatt genomforaflygningeni, var molnbas
300 meter,och sikt 10 km.
Nu blev det lite knepigt,fcir prognosenfdr Manstongavjust precisdessaviirden,men det
aktuellavddretvar just 300 m. itak, men bara9 km sikt.Litefdr l5gsiktalltsi,och
molnbasenpi grdnsen.Prognosen
hadeslagitfel, men baralite.Vartjugondeminut kom
nytt aktuelltvdder,och varjegSngvar sikten9 km.Tidengick,och hdr m6stetas beslut.Vi
kundeju stannai Oldenburgover nattenoch hoppaspi bdttrevdderdagenefter.Det skulle
bli lite kringelforst6s,och folk vdntadepi ossi Duxford.Jagridgjordemed Uno.Jagvar
bereddatt "bjuda" pi den ddr kilometernsiktsomfattades,om hangickmed p6 det. Det
gjordehan.Si vistartademot Manston.Engelska
kanalendrtdtttrafikeraddveniluften, och
vi fick inte stigaciver600 meter.P5den hcijdendrogJ35:anenormtmycketbrdnsle,och det
hadevi inte r6d med! Fcirstefterca 20 minuterfickvi stigatill 6000meter.Ndrvi s6

smaningomminskadehcijdenmot Manston,hadeJ35:aningenbrdnslereserv!
Nu gdlldedet
att ta sig ner snabbt.Jagfcirklaradesituationenfdr trafikledningen,
ochJ35:anfick fdrtur. Nu
hade molnbasensjunkit,och siktenfdrsdmratsytterligare.Jaghadeingabrdnsleproblemi
min sn6laSK60,men Uno m6stener kvickt.Man beslutadeatt ta ner ossgenommolnenmed
hjdlpav precisionsradar
pgasiktfcirsdmringen.
Jagintogvdntldge,
och sdghur J35:ansj6nk
ner i molnen och fcirsvann.
Efter n6gonminut f6r jag se den skjutaupp som en raketur molnenigen! Landningsfcirs6ket
hademisslyckats
! Nu var det allvar,och nytt landningsfcirsok.
Ner i moln igen! Skulle
brdnsletrdcka? Nu kdndesdet obehagligt.Det var ju jag som hadeansvaret,ochjag hade
brutit mot bestdmmelserna!
Efteren, somjagtyckte,evighetkom beskedetatt han landat.
Efteren stund landade ocksi jag, med gott om brdnslekvar. Nu varju Uno en man som
inte hetsadeupp sig i onodan.Hanvar lugnsom en filbunke.Ndrjag frigade honomhur det
k d n d e ss, a h a n : " J a gh a d ee n ah a n d e np i h a n d t a g eut n d e rl a n d n i n g e n "H. a nm e n a d e
handtagettill raketstolen.
Hademotornstannathadehanskjutitut sig.
Efterdetta dventyrkolladevi vddret igen,och vid Duxfordvar det ingaproblem.Vi startade
och fick militdrradarledning
helaviigen.Unogjordeen improviserad
uppvisning
innanhan
landade.Vi blevvdlkomnade
som VlP,och innepd en miisskundevi skoljaner dagenmed en
rej6lwhisky.
Dagendiirpi flog vi hem i min SK50.Detfannsingensom helststationsutrustning
vid
Duxford,och man hade kopplatihop ett antal bilbatteriermed startkablarfciratt vi skullefi
startstrdm.Nigon radiofannsinte heller,si fcirfcirstaoch endagdngeni mitt liv kom
klareringen
frin flygledningen
med cykelbud.

SamenLisaThomasson
Densameflicka
somhollen konserti kyrkankanhandlaom Jdmtlandssamen
(1878-1-932),
LisaThomasson
medartistnamnet
"Lapp-Lisa".
Honhadeen
medfoddtalangfcirsing,menvar dvenduktigp6 att spelacitra,och
turneradei olikadelarav landeti bonhus,kyrkoroch kapell.Lisaflyttade
senaretill Dalarna
ochavled1932i Furudal.
Artistnamnet
harsenareblivit
forknippatmeds;lngerskan
Anna-Lisa
Ost.
EskilOlsson,Basna

(Lisas
Foto:NilsThomasson
bror)
Backdkers
Erikskrevfoljandesondagen12 december1897"Konserti Kyrkan
of en lappflicko"

Kandetta \raraen samekvinna?
pd BackSkersg6rden
Dennateckninghar hdngtundangomd
under
mSnga6r,dndatill februari2020.)ag harett vagtminneav denfr6n
min barndom,ddrden hdngdei ett forr6dvid lagirn.NdrNina
BackSkers
Serenius
var hemmaochletadeeftereventuella
forem6l
gjordaav samersdfingadeden hiirteckningen
hennesnyfikenhet.
pi bildvarasame?Ochi s6fall,varforfanns
Kanden dldrekrrinnan
den pB96rden,vem kandet vara,ochvarfordr det en teckningfr6n
L950?Vemdr tecknaren
ochfinnsdet ett originalfoto
n6gonstans?
Korgarna
stodframmeochdr vdl bevarade.
Ochnu har Ninatagit
handom teckningen
ocks6.Men somsagt,vem dr hon?
Forstorad
signatur
Kdnnd
s e ni g e n ?
Om nigon har information,
kontaktagdrnamig,MariaLee
maria3419@gmail.com

Vandringar i Dalallmogens fotspir och minnet av
allmogens och bergsmdnnens insatser hr L521.
Foteningen Dalkadsvigen anordnar 1,2-23maj 2020, vandingi Dalallmogens fotspi,r. Den 17
ma|ph etapp 6, si kommer vandrartta att gi genom Garpenberg. Passaph atthejapLvandrarna,
eller varfor inte gi med, som dagsvandrareeller 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 Svenssonfrin 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 TammerisenRdtwik-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 -Jonsgi,rden till B runnb dcksmonumentet.
Avesta kommun ar vard for minnesd^gen lAvesta pi nationaldagen nasta hr.
Det officiella hiigtidliga

2021.H.12.00.

firandet kommer att ske vid minnesstenen i Bmnnbick, den 6 iuni

Vid 400-irs ftandet i Brunnbick 1921-06-05,si samlades15 000 personervid minnessteneni
Brunnbick. Erik Axel I(arlfeldt hogtidstalade. Prins Eugen representeradekungahuset.
Landshovdingen var pi plats och orkestrar speladeoch fanor vajade.
Mer detaljerad information kommet att delges i senarenulnmer av Garpenbergsbladet.
Bii{e Forclund

Del1: Dagboken
i Garpenberg
Samerna
Att somerna levde sd ldngt sdderut som Garpenberghor nog de flesta av ossinte
tdnkt pd. Men de iir en del ov vdr historio,under drhundraden.Jag vissteingenting
om deras lokola historiafdrriin jag satt och ltiste BackdkersErikJohanssonsdagbok,
och skrevdogbokfrdn 1861--1974.
igen. Erik levde 7833-791-6
Det var inte den forsta 96ngenjag liist dagboken,men det var forst nu jag lade
pi Backikersi Hummelbo.
mdrke till "lapparna"som besoktemin gammelfarfar
gjorda
av LappNils,och att Nilsvar kvar pi girden ett
Han skrevom ndverskorna
par dagar.Jagliistevidaremed nya 6gonoch sig att han skrevom andrasamerocks6.Och han gjorde
Nyfikensomjag dr borjade
information.
med identifierande
det som hangjordeom allaandrai dagboken,
jag sokap5 ndtet for att forhoppningsvis
Ddr
namnoch sammanhang.
hitta gitan till derasfullstdndiga
historiai Dalarnamed omneid.Utanatt veta om de skulle
som heterSo,?ernas
fann jag en Facebooksida
jag
Det visadesig att detta var ny
om Lapp Nilsoch niiverskorna.
vara intresserade
eller inte, skrev
informationoch jag fick p€ si vis kontaktmed EskilOlssoni Bdsna.Sedandesshar jag l6rt mig om
historiai viiraGarpenbergstrakter.
sockenlapparna,
och en del av samernas
sdverkardettavaraett i stort settoutforskatomr6deitrakten.
Efteratt ha pratat med andnai Garpenberg
Eriks
skriverjag en del 1 baseratpi Back6kers
Med fortsatt kontaktoch nu isamarbetemed EskilOlsson
dagbok,och sedanskriverEskilOlssonvidarei ndstablad.Hanforskarochskrivermycketom dettadmne,
inklusivei Dagsverket
del 3/2019.I nuliigetskriverhan en bok pi 5mnet.Hanoch jag hoppasiivenatt
i Gagnefs
det kan bli en foreltisningp5 iimnet i Garpenbergunder 2020. Eskildr styrelseledamot
Anders
Bdsna
Eriks
vdn,
skinnskriiddare
ddr
Hembygdsfdrening,
och av slumpenrikar hanocksivarafr6n
E n g l u n dk,o m f r 5 n .M e n d e t d r e n a n n a nh i s t o r i a .
var p6 bes6ktill Back6kers
och Hummelbo.
BackikersErikskriverom flera samersom Eterkommande
Totaltndmnsde 45 g6ngerunderperiodendecember1861tillmars1904.Hanfortsatteatt skrivadagbok
fram till 31 december191.4men ndmneraldrigsamernaefter LappHindrikssistadokumenterade
besok
grupp
1904. Det verkar overensstdmma
lite med tidpunktend6 denna
av miinniskor"forsvannin i
De som klar'ioch tydligtniimndessom "lappar"i kyrkobockerna
svenskheten".
dog,och derasbarntog
inte sjdlvmantmed sig den identitetentill nutidensdttlingar.Dirmed kan man kanskesdgaatt en
folkgruppgick ur tiden. De hadeinte kommitfr6n Lappland
som vi har blivitleddaatt tro, de kom frin
Mellansverige,
med eget sprdkoch egenkultursom alltefterSrenslopperoderadebort.
9 december1851 skriverErikatt samernavar i byn pi derasvanligajulturer," Lopparoch dyliktfolk borja
med sina Julturef'. Det tyder pi att julturernaforekommit under mSnga6r. 3 mars l-861var det "en
ktiringfrdn Pited"dit, men han skriveringetom att hon var same.Ofta undersamernasbesokovernattar
de en ellerflera ndtter pA BackSkersg6rden.
Efter 186L skriverhan inte om nSgotbesokp6 drygt 3 5r, men 6februari 1865stir det"LappBrittasFar
vart hi{. Dettatyder ju pAatt Britta miste ha varit ddr tillrdckligtofta for att han skulleha sammanhang
genom sldktskap.Men vem var hennesfar? L<irdag14 feb ISTA" LappBritavart hiit!
Sedanndmnsingasamerf6rrdn24 juniL890.Enanledningkanvaraatt hansbarnvdxteupp underdessa
16 5r, hanspolitiskaengagemang,
andralokalaitaganden,och bouppteckningar
och dylikttog mycket
tid. Vidare allt arbete med att driva girden samt att retta till g6rdensfinanseroch fi sin far
myndigforklarad
igenvar tidskrdvande,
Men besdkenav samernam6steha fortsattpi grundav hur viil
han kinner till dem och beskriverderassammanhang,

Hdrfoljerallatillfdllendi samerna
ndmnsfrin 1890-1904:
Torsdag24 apr1890"WikalappenNils,kommithit,for att gdramiglappskor"
Fredag25 apr 1890"WikaLappenNils,hillit p5medett parlappskor
et mig"
Ldrdag25 apr 1890"Wikalappen,Nils,gjortett parlappskor
fdrdiga,ochgitt hdrifrdn."
Fredag15jan 1892"WikalappenNilskommittill qvdlln"
Torsdag11jan 1894"Lappfolk
frin Wikalegathdrforl.natt"
Fredagt2ian 1894"FickKarskav Ofuansjo
lappen"
Liirdag10 mar 1894"Thors6kers
lappfolketvart hit"
Siindag11 mar 1894"Lapparfr6nNora"Skinnskrdddare
Englund
frdnBdsna
varocksShdrdenhir
dagen.Erikskriver"mycketfolk,ungdom,pdqvdlln,kortspel"
Tisdag13 mar 1894"Noralappentill Finnhyttan
efterbrdnvin"
Onsdag14 mar 1894"Nora lappenqvaf
Torsdag15 mar 1894"Nora lappeng6dt"
Tisdag18 dec 1894"Lapp Hindrikkom"
Fredag21 dec 1894"Nora Lappen,gett herifr6ntill Wika"
SiindagL2 apr 1895"Nora lappenkommit hit"
Liirdag 20 mar 1897 "kopt en brddkors af LappResina"
Siindag12 dec 1897"Konserti Kvrkanaf en lappflicka"
troligen Lapp-Lisa,
LisaCeciliaThomasson
Onsdag19 jan 1898"Nora lappen,som kom i g5r qvar dn"
Foto:NinaBack6kers
Serenius
Torsdag20 jan 1898"Nora lappengdtt"
Enav korgarna
somfinnskvar
Onsdag29 mar 1899"Thorsikerslappentagit nattqvarterhososs"
p5 Backikersgirden
Liirdag10 feb 1900"Ett lapppartitagit qvarterhdr"
Siindag 11 feb 1900 "Lapppartiqvar,,
Mdndag 12 feb 1900"Lapparnerest sin vig"
Fredag11jan 1901"Vika lappenhdr"
Liirdag12 jan 1901"Vika lappen(Nils)som legathosossforl. natt var qvar hosAbergs,fick Brdnv.af
honom" (Abergsdr en gSrdi Plogsbo,
Garpenberg)
Liirdag7 dec 1901"Nora Lapppojkenkom hit till qvdlln"
StindagI dec 1901"Lapppojkenqvar idag"
Mindag 9 dec 1901"LappAxelgitt hdrifr6n"
M6ndag10 mar 1902"GifuitLappHindrik,
som,jemteSonlegathdrforl. natt,5 Kr i handpeninspFt%Ta
Erter,som han skallsdndamig frSnNoraSn"
onsdag 23 iul !9o2 "Johanoch Nora lappen,som kom hit, bdrjatsl6 i Porsmyran,
samt nedanforladan.
Fickbrinvin af lappens6 det ej sedanblef nSgotutrdttat for mig" (Johandr Back6kers
Eriksson och min
farfar,JohanJohanssonf 1869d 1965.)
Siindag27 iul t902 "Jagoch LappHindrikmetat och rott med svirfuel.Fickbra med aborrarp6 svirfveln,,
Mdndag 28 jul 1902"Jagskrifuittill Lapplarsi Wika- och talt om att hanssviser Hindrikhjelperosss16,,
Varjedag skriverErikvar de sl6rt ex "slagitvid Fdbodsven,
regnigts6 vi miste 96 hem,,
Siindag3 aug 1902"LappHindriki "hatten" " Dagenefter skriverErik"slagit6fra dndanaf FdbodarneGickhem 4 tiden och kordein h6, 2 hissjor m6steskyndaoss,for regnoch iska pAqvilln,,
Fredag8 aug 1902"LappHindrik
till Finnhyttankom igenp6 qvilln var full,,
Tisdagt2 aug 1902"Lappentill Finnhyttanefter brdnvin,,
Torsdag14 aug 1902"LappHindrike6tt hdrifr6n,,
Tisdag5 jan 1903 "LappHindrikkommit hit,,
Onsdag7 jan 1903"LappHindrikqvar idag,,
Tisdag13 jan 1903"Lapp Hindrikg6tt hdrifrSn,,
Torsdag30 apr 1903"LappHindrikkommit hit,,
onsdag 28 okt 1903"Thors6kerslappfolketkommit hit till qv6lln,,
Liirdag L2 mar 1904 "(Lapphindrik),,
Siindag13 mar 1904"LappHindrikvarit hdr,,

som var mycketviktigaf6r Erik.Ndverskorvar vanliga
Ett tydligt inflytandefr6n samernadr ndverskorna
och populdrabland allmogen,och var ocksi vanligt bland de som kom frin Finland.I ndrhetenav
och i ndrhetenav
Hogtjdrn,Jelken,Ljusfallet),
finnbygder(BensSsen,
Hummelbo16gju bide Garpenbergs
(jagkdnnerinte till ytterligareinformation).Erikforsdker
Gransjonoch Hogtjdrn,eivenLapphdllsbackarna
att gora ett par ndverskor6t honom men han vdgrar.Erik
i november 1904 att fd sockenskomakaren
skriver14 nov "Wikstr6m vill ei g6ra ndfverskor".lstdlletg5r skomakareBrelinmed att gora ndverskor.
25 dec 1904skriverhan "Brelinhit" "lovat gora ndfuerskor6t oss". 5 februari1914koperErikssonJohan
ett par ndverskortill honom,s6 man kanvdl sdgaatt han bar dem genomhelasin livsresa.
Samernahan skriverom kom frin Vika (utanfrirFalun)och Nora (utanf6rOrebro),samt Tors8keroch
var sldkt, och det dr mdjligtatt sldktskapfannsmed de frin Gdvleborg
Ovansj6.Vika-och Norasamerna
gdr det mycketklartvilka som var samer.Erikverkarfrdmst ha en relationtill Nils
ocks6.Kyrkobockerna
Och man kan undra
om dem. De ir ocks6ungefdrjdmngamla.
och Hindrikfdr han skrivermer ingAende
p6 vdgmot Falun.
pi
i
Strand
han
ofta
stannade
i byn Persboeftersom
om Erikhdlsade hosVikasamerna
Sista gdngen Hindrik hdlsade pd Erik var
sondagen13 mars 1904.De bor han i Nora,
Hindrikdor f6ljande6r pi Sala
Vdstmanland.
fasarett 4 apr 1905. I dodboken ndmns
ingentingom att hanvar same,hanst6renbart
Henrikvar gift med
som arbetarei lngboviken.
GretaSigridAbergfr6n Nora,och de har en son
Axel Theodorfodd 18 jun 1874.Aven Axelvar
till Backikers.I husforhorsbokens 29 Nora,
"Lapptill
st6ren anmdrkning
Ingbo,1876-1880
Ar 1873haft4 barnsom alladr doda".
StinaAbergf. 1835framfcirstugani Ingbo,Nora.Foto:Okdnd.

Vikaoch Nora
Dens.k,Vikalappen
hetteegentligen
NilsAbrahamOlssonoch var fddd
1830i Persbo,
Vikasocken.Handog i Vika23 marsl-91"1.
Hansfdrdldrar
var samenOlof ianssonf 19 jun 1793 i Gdvled 1848 i Persbooch
Catharina
Nilsdotterf13 dec1796d1843iPersbo.Carinspappavar Nils
Nilssonf L76Ofrin StoraSkedvi(i kyrkbokenndmnd"lappmannen").
Hennesmammavar GretaJansdotter
d 1833i Jdrna.
I husforhcirsboken
L829-1838Vika Persbo,s 53 finner vi Nils syskon;
Sigridf 18 apr 1818i Jdrna,LarsOlof23 feb 1820i Aspeboda,
Johan20
jan
dec 1821i Nora,tvillingarna
Carinoch Brittaf 15
t826i Nora,Anna
30 maj 1828 i Persbo,StinaReginaL0 aug 1833 i Jdrna,Margareta15
maj 1836 i Jdrnad 1837. 1839-1848sid 71 stdr ytterligareett syskon,
HenricChristopherf 24 maj 1838i Jdrna.
JohannaKristinaf 1858 i Persbo,Vika.Dottertill Nils.Foto:Ingenuppgift

I husfdrhorsboken
1886-1895
Vika,Persbosid 114finnervi NilsOlssonmeddotterJohanna
och mig,
arbetaren
p6
ochfd soldaten,
KarlFredrik
Tornochderas5 barn,samtsonenJohanAbraham
Nilsson.
sidan113finnshansbrorLarsOlofOlsson
d 1890,"Lappmannen"
Ol Janssons
dotterBritaOlsdotter
f
1826i Nora,ochNilsbrorJohans
dnkaBritaKajsa
Frimodig
f 1819i Norrbdrke
meddotterBritaKristina
f
1 8 5 6i V i k a .

Tors6keroch Ovansjo
De var antagligen
ocksi sldkt.10 mars1894skriverErik
Sedanhar vi Torsiker-och Ovansjrisamerna.
frin Nora).I bynWij,Tors6ker,
Gdvleborg
lappfolketvarthi( . (11markommerSvensamerna
"Thorsdkers
finnervi i husfdrhdrsboken
1881-1890
AlfredErikSkoglund
fddd 2 sep 1835i
sid 21 "sockenlappen"
pd
pldtsmeden
i Wij sid14finnervi Erikskusin,
AugustLindqvist
medfamilj,samtEriks
Rdttvik.
Samtidigt
(Bostdllsmoster).
f6dd i Sdvringsbo
Honddr 1883.Jagndmnerdet fdr
mosterMaja GretaJansdotter
kontexteftersomdetvisaren ndrakontaktmellanHummelbo
ochVi.
Alfredsfar var Orrbo Eric ErssonSkoglundfodd 12
aug 1812 i Solvarbo,Gustafs.Han var sockenlappi
Vall,Hedesunda1841",
och 1843i Landa,Hedesunda.
AlfredshustruhetteBritaStinaLarsdotterf 28 maj 1835
i Vi,Torsdker
var det hon somvar
d 5 nov1915.Kanske
tilf Backikers1874,och hennesfar 1865.Britasfar var
f 21 sep1795i Noraoch mor Brita
samenLarsJansson
Lars
Jonsdotter.Faddrarna
till Britavar bergsmannen
Pehrson
och hustruBritaLarsdotter
samtsamenJohan
i Nora,Alfreddor 30
AbergochhustruBritaJansdotter
maj 1904.
FamiljenSkoglunds
stugaiTorsAker.Foto:\MlliamErikssonffors6kers
Fotohistoriska.
SockenlappLarsM6rtenssoni Vall,Ovansjodor 23 apr 1862.Pds 265 husf6rhorOvansjo1861-1865stdr
2 soner,CarlAugustf 25 jan 1847 och LarsFredrikf 19 sep 1840.LarssysterAnna Mirtensdotter f 1823
d 14 feb 1869 finns med pd s 134 OvansjohusforhorL866-L870,
tillsammansmed CarlAugustoch Lars
Fredrik. 22 ian 1855 skriver Erik "farit till Ofvansjdfdr ott sdka en som gjorde Rissmdrjokom dit i
mdrkningen,ldg qvor ddr 6fver notten...smdrjan kost.1 Rd dropp 25 ore". Hanvar antagligendit fdr att
hdmta medicintill nyfodde sonen Erik Stefan.Dagarnainnanforsdkte han fd tag p6 havregrynfor att
tviitta sonen.L87L-L875s 155 stir samenLarsFredrikLarssonmed hustruoch barn i husforhorsboken.
I ndstablad kommer EskilOlssonatt skrivaom de dldreGarpenbergssamerna
och om ndr Dalarnassamer
skullefdrdrivas.Men innanjag avslutarvill jag ndmnaen intressantkopplingfor er som kdnnertill
amerikafararen
(Hanvar"odkta"sontill GretaJansdotter,
Anders"Sibil"Andersson
fr6n Hummelbo.
med
anor i rakt nedstigandeled till Backdkers.)
SibilsmammaGretadog som fattighjoni Skijtjern12 apr 1865.
I husforhdrsbokenstir hon tillsammansmed "Lapp-pigan"Brita Stina Clementsdotter.Den sista
dokumenteradesamen i Garpenberg,Brita Stina,dcir pi fattighuset*l-8 dec 1875. I kyrkobokenover
avlidnandmnshon som fattighjon.Ingetstir om att hon var same.
*Fattighuset
byggdes
1866pdprdstgirdens
mark"kaplanstdgten".
Detersattes
1888medFridhem.
BackdkersMaria Lee
Kdllor
Haglund,Oliver(1914)Garpenbergs
sockeni Dolorne
Johansson,
Vilhefm (1934)Frdnscidradalarnes
finnbygd
Nifsson,
Ulflvar(20ta)Ndrvi hade raslogar
i Gtistrikland.
Arbertarbladet
11jan2014
www.arbetarbladet.se/artikel/nar-vi-hade-raslaear-i-gastri
kland
Svenske,
John(1987),Inledning.l: Backdkers
Eriksdagbok1867-1914
med intedningochregister
avJohnSvenske,
Folklivsskildringar
ochbygdestudier
utgivnaav KunglGustav
AdolfsAkademien,
Stockholm
Kyrkoarkiv
OstervAla
hembygdsf<irening
(nyaldnkarom bl a AlfredSkoglund
kommeratt finnasefteratt Sveriges
hembygdsfcirbund
haruppdaterat
ochflyttatinformationen
v6ren2020)
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GarpenbergsHembygdsf6reningsProgram2020
30 april
6 Juni

TaltillvArenpAtunetkl.20.30ochddrefter
Valborgsmdssofirande.
fackeltAgtill Smdltarmossen.
ochsing Kl 13.00ochdAdr
medFlagghissning
Nationaldagsfirande
6ppen.
Kaffeserveringen

6 Juni

kl
i Hdgtjiirn.Samlingvid gammelgArden
Besdkvid trefaldighetskdllan
SivertBloom070-62589 42.
19.30fdr bilfiirddit.Kontaktperson

1 9j u n i

pd gammelgArden.
Midsommarfirande
Kl. 10:Barnen6kertraktorf6r blomsterplockning.
KL 14:Vi binderkransartill majstAngen,
ochdansuppvisning.
Kl. 16:DanskringmajstAngen

Juli

pAgammelgArden
dr oppens6ndagarkl. 13-16.
Kaffeserveringen
Smedjani gAngellerannanaktivitet.

medstartkl. 12.00.Programkommersenare.
1 augusti Hemvdndardag
program).
publicerat
datumfrAntidigare
kl. 10.(OBS!Andrat
14 augusti Miltiindning
kl. 19.00
medunderhAllning
15 augusti Kolmilkvdll
el.
AnitaHedqvistA225-20225
kl. 14. Fdranmiilan
23 augusti Surstrdmmingsfest
070-54572 80.
kl. 15.
10 oktober H6stmdteifdrsamlingshemmet
el. 070-5457280.
bokasvia AnitaHedqvist,0225-2A225
Besoki gruvkapellet
Varmt vdlkomna!

Alctuellt f,ren hembygdsfiireningens

dokumentationsgrupp

Besiik i Hedemora kommunarkiv
Torsdagenden z aprilkl. t4
Ar du intresseradeav attvetamer om Hedemorakommunarkiv och de lokalhistoriska kiillor som finns diir? Di iir du varmt viilkommen att folja med osspi
ett studiebesoki derasnya arkivlokaler p& Asgatani Hedemora.Samling i
kommunensreception.

r
I

Eftersom det finns ett begriinsatantal platserbehoverdu anm?iladitt deltagande
eller 073-81055 10,senastden 1 april.
till anja.hedqvist@gmail.com

Byvandring i Intrflnget
Pr elimintirt udr en 2 o2 o
Vi planerar dven en byvandring i Intringet l[ngre fram i v6r, med Roland
Gruvsjd som guide.Eventuelltkan de som vill iivenvandraden nya
Orntjiirnsleden dit och tillbaka. Hill utkik efberrner information framover.

Upprustning

av Kyrkstigen

Hembygdsforeningenhar ocksi p6borjat ett arbetemed att rusta Kyrkstigen till
Bensflsgruvorna.Aven vhra gamlavagaroch stigar iir viktig lokalhistoria vtird
attbevara.Hiir ?irdet mojligt attvtkommer behovahjAlpav frivilliga krafter, si
hAll utkik efter eventuellaarbetsdagarframover.

1 Soo digitaliserade

diabilder

Forra Sret fick hembygdsforeningenett bidrag frin kommunenfor att kunna
digitaliseradelar av fotosamlingen.I borjan av tretkunde vi h?imtahem 1 500
digitaliseradebilder frin foretagetsom fick uppdraget.Det innebiir att det
kommer bli enklare for oss att sprida vira fotografier framciver.Det iir dock lite
pyssel med att registreraoch redigerabilderna,men planendr att flertalet
kommer gorastillgiinglig a via webbsidanHembygdsportalenoch foreningens
Facebook-sidasAsmininsom.
Hcilsar Anja Hedqvist, sammanknllandei gruppen

(ZO
nr"snerattetse
dii vi hadesom
AretsKolmilablevstorreoch meraunderhSllande
i kyrkanav Saxdalens
mycketuppskattatforstaupptrddande
somvartemat.Enstor
ddrdet var DanAndersson
Spelmanslag
pi eit fint sdtt i Kyrkan
hyiiacies
iegencioch en Garpenbergsson
genomett mdktigttal av sonenJan-Olov
Wallman.Styrelsens
beslut
forgyiieie
att genomforacieiiasammaciagsomvi hacjeKoimiiekvdiien
det hela.
verkligen

gickannarssomdet
Kolmileforberedelserna
ochgenomforandet
gavnyti rekorcjmeeii54 sdckar.Aii
"Susanna"
brukaroch Kointiian
harblivitl6tt att genomfora
tjdnstgoring
ochbemanning
dd det
Koimiiekv5iien
fickm6ngafier besokare
tiilkornmernyafriviiiiga.
mot
vad vi troddemedtankep6 att det var upptriidande
i kyrkan.Som
hacievi "Fost-ianne
Anciersson"
fr6n AvestamecjGiiarr
uncjerhiiining
servening
av Kolbullar
och Kaffesornvanligtoch
ochs6ng.Forndmlig
iix-*^-i.,:!i

6

./^'
tacKaalEaSon'lgjort deffiaevefiemang Sa
Rdririeu vrir inulmllegruppen

populiirtochVdlbesokt.

Med VdnligHfrlsning
frSnalla! Kolmilegruppen.

SOMMARKVALLSMUSIK
p6 1960-och70-talet,kommermedsin familj och
STENHOGE,kantori Garpenberg
kyrkalordagenden13juni kl' 18'00'
i Garpenbergs
musicerar
kantorochktirledare,si
minnshonomsomen duktigochengagerad
MangaGarpenbergsboi
inbjudsalla1iil dennamusikstund,somfoljs av kyrkkaffe.
d?irfti-r
attsjungamedi I-2 gemensamma
vi ocksi in alla singareochkdrsAngare
Deszutornbjuder
enklak6rs6nger,vilka <ivasi kyrkanen liten stundftire.
Alla iir varmt viilkomna!
Hiilsningar Majt Bengts, nuvarandekyrkomusiker

SAUES
l" barnbard*ch 6 st. harnstolan
0705476149elferS22520094
Fris25il,:AgnethaGustafsscn

Ger nb

!t!

i

Vavstuga
t.

{tgngn$Kap

6kaparg/adie
KunsRap
OppetrYI6ncia$
/7s 0-20:30
t{onta4tQoris
0re94/9904

II{6ELSEO BV6DE6ERDS_
OCH FRtTIDSFi'REHIIIE
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Nu dr det vdr - eller vinter - i alla fall snart pdsk!
Vir traditionella julgransplundring h<ills4 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 nhgradanserdok tomten upp, uppskattadftirstis!
Eftermiddagen avslutadesmed plundring av den stitliga granen,som i ir fick sti kvar, eftersomredan
pi Trettondagsafton Avesta spelmanslag och dansare frin stora delar av Dalarna samlades i
bygdegArdenftir att dansapolskor och umgis.
Siindag 15 mars holls 6rsmote.ForeningensordforandeSusanneSjostr<imornvaldessflvtilsom
den rivriga styrelsen.

Nu till kommande aktiviteter:
Tisdag 30 april firarvi vid Valborg i Ingelsbokl 19.30.
Trauteoch Gunnar,0225-23023, vill gdrnaatt man forbestdllerkorv till
g ri l l n i n g .
Den storabrasantiindskl 21.30.

med sang,
Midsommardagen,
20 juni kl 16:00blir det majstdngsresning
Ta gdrna med blommortill
dans och lekar samt givetviskaffeservering.
stAngen.

Bitutflykttill HdlsingboHolmeordnassrindag5 juli kl 12.00.
Vi samlaspAholmenellervid Hdlsingbo
brygga.
Ta medfikakorg.Grillplats
finns.

programkommeri midsommarnumret
Merom sommarens
av Garpenbergsbladet.
Om du villvetamer,ringgdrna:
GunnelWaern6r,073-04571 93 eller
SusanneSjostrom,
070-30851 93
Ha en skonv6r och hjdrtligtvdlkommen
tillvAraaktiviteter!
Hemsida:www.bvqdeqardarna.se/inqelsbo
e-post:inqelsbo.bysdeoard@gmail.com

GARPENBERGS GYMNASTIKKLUBB

Utomhustrdningonsdagden 6 mai kl 19:00
p6 parkeringen.
Samlingvid gamme196rden
Denkommervara
Vi kommeratt anordnaen utomhustrdning.
vilketinnebdratt vi anvdnderossav v6r
Bootcamp-inspirerad
egen kroppsvikt,varandraoch det som vi hittar ute i naturen.
Gratisfiir alla, medlem som icke-medlem!

r$-

Ingenanmdlanbehovs.Ledaredr Elin.

Resatill Grtivelsiiini hiist
Enfavorit i repris.Klubbenplaneraren resatill Grovelsjon1-0-13september.Vi kommeratt gi pi
naturen.Boendei stor stugamed med gemensamtkokoch
vandringaroch njutaav den fiirggranna
rum med 2-4 bdddar.Det er forsttill kvarnoch anmiilangorstill AnnikaRuthpi
telefonnummer073 78445L4.
Observera
att man skavaramedlemsamtatt anmdlaniir bindande,
HSllutkikefter mer informationl

Grupptrdning
gdr somvanligtett ldngreuppeh6llundersommaren.
Medelgympanoch vattengympan
for info.
p6 mdndagarrullarp6 utan uppehSll.
tel. 22A'J,O
Kl:09:30,RingInga-Stina
Stavg6ng

lnformation
Vill du hSlladig uppdateradgillandekommandeaktiviteter,
hSllkollpi facebookgruppen
Gorpenbergs gym po kl ubb e Iler i Garpenbergsbladet.

Medlemsavgifter
Ungdomarupp till t9 6r t5}kr/termin
Vuxna300kr/termin
Vattengympa 200kr/termi n utovero rd. medlemsavgift.
Bankgironu
m mer: 412-7924

H e j a l l ag a r p e n b e r g s b o r !
N u h a r d e t s n a r tg 6 t t A m A n a d e rs e nj a g b o r j a d ei s a l o n g e nt ,i d e n 9 6 r e x t r e m t
fort och det dr sAroligt!
H d r 5 r e t t u r v a la v a l l ab e h a n d l i n g aj a
r g e r b j u d e rd, u k a n b o k ap 6
friisorgruvan.bokadirekt.sevilken tid pA dygnet som helst,eller ringa mig pA
0722o52653va rdag ar 1O-19.
Bar n 12ar3OO:6 5 + o ch delvis m askinklipp 35O:Klipp 45O.
Culdklipp5OO:Clossing75O:Utvdxt fdrg max 5cm 95O:U tvd xt fo l i e sl i n gor max lOcm inkl nyans.l25O:F d rg b e h a ndling lSngt hAr fr 6n l45O:Tvdtt+Fon+Lattare styling 25O:L d ggning 65+ 4OO:B a l up psdttning Guld l85O:Brud u ppsiittni ng Silver i n kl. cha m pag nefru kost 2450:S kd g E b e h a n dlinglsnabbfixpA lugEen' l5O:Brynfdrg och plock 2OO:P e rma n e nt kor t h6r + klipp l25O:D e t f i n n s ave n ma ssvi sme d p rodukter som passaralla;volym ,tor r hAr botten,
v S r d f o r fd rg a t h A r,vJrme skydd, h6r spr ay,med mer al cjor da p5 ekologiska
i n g r e d i e n s e rs o m h o n u n g , q u i n o a ,o c h b l 6 b ; i rf r 6 n e t t k l i m a t s m a r tf o r e t a g .
Ki k a f o rb i sa l o n g e n fo r e n konsultation,kopa pr esentkor t,eller om du
b e h o v er fylla p5 scham pol

Frisorgruvan @ facebook
studio-sanna@ instagram
Friisorg
ruvan.bokadirekt.se
0722052653
Silvervagen
lO
Vdlkommenl

Sanna
t

Str,ANS

PASKAF'TON

BUFFtr,

GaqpenbergsSlott &
Spokpodden bjuder in till en
spdnnandedag med seans,
andIig utvecklingskurs,
middag och en spdnnande
spokjakt med nAgta av
Sverigesfuamstaspokjdgare.

Vi dukar upp alla goda saker
som sill, Iax, agg,lamm,
Wallenbergare,sparrissoppa
med mycket mef.
Deftil alla haitga eften'itted

Lrirdag 4 April kl. 13:00

Ltirdag ll April kl. 14:00

For info och bokning:

For info och bokning:
slott.se/ missa-inte
garpenbergs
w\vw.

www.garpenbergsslott.se/missa-inte
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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. se/ mis sa-inte

\
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Besokossftir en heirlig
eftermiddagsfika! Aft ernoon tea
serverasmed scones,ostarosnittar
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
medAfternoontea

Kl. 15:00
9 maj, 2l maj (torsdag),23maj
For info och bokning:
www.garpenbergsslott.sef afternoon-tea

SVIJI{NATIDER
LOPPIS&ANTIKT
BYGGNADSVARD
HALSARGAMLA& NYA KUNDERVALKOMNA
TILL SASoNGEN2O2O
OppnrlDER

I\{AI
LORDAGAR10-15
ITINI-AUG
LOR-SONDAG
10-15
Koper och slljer begangnadeprylar och mobler.
F61jossgdrnapi instagramSvunna_Tideroch
FacebooW SvunnaTider
Vi heller till i stora roda rian, byr Herrgflrden i skarpa
kurvan med skyltnirg i vdgkanten.

0763401459

o

VARMARKNAD
FolketsHusi Gorpenberg

23/5 kl. 1 1-15
Voxter, hontverk,hembqkot, loppis mm...

Vill du vorq med ochsolio?
Anmoldig till JosefineGruvsio070-491 49 77 eller
LindoTiensuu
020-356 78 33, senost8/5.
sombondmed onmolonbetolormon 100krfor plotsen.
Swish: 123 17 263 48 roltetsHusKlippon
Gorpenberg

Forsoliningov korv med brod och fiko.

Arr: FolketsHus
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Den hiir riitten lagar vi frin grunden

VARTERMINEN 2O2O

.l Vecka17

Vecka 14
Ugnsstekt falukorv, potatismos

Mmdag

l,l'.indae

ffi

LaKruggets, potatisnos

\"aug

ffi

Broccolirnedaljong, potatis
Onsdag

KycklinggDta,

ns

4ffi

Vecka

15

Torsdag

&

ffi

Gronsaksgratihg med choritzo, potatis

Mmdag

onsdag

t

Fiskgratiing med dill, potatis

Fredag

Kdttfitssas, spagetti

,Ee

Veggiesas,spagetti

f*fu

6/4 - l0/4

Fre<lag

s Vecka 18
Mindag

Blodpudding, tdmat bacon, lingonsylt

ffi

Thaigry.ta, ris

ffi

Laxpanett, <irtkryddadfilsis, potatrs

d{.fu

Kdttf;irsses, spagetti

ffi

Veggiesis, spagetti

ffi

27/4- tls

q" :--

Tisdag

Litet piskbord

Rotsakslasagnened ost

Omdeg

Kdkets val

Slifrt{rrsdag
l,edigt

Fredag

Lingfredag
Ledig.

Vecka16

l3/4 - l'l/1

Kramig potatis- cch pujoldkssoppa
KebabgrJ4a, ris
Kebabkryddad vegogryta, ris

.t

&L&{u.."

bouw"
&-

PASKt,OV

[,edig vecha

Torsdag

Fredag

&"

ffi
ffi
8p
ffi

Fredag

Mindag

sa[fatrs6u/fd, smiirgas ocfr
mjdfL/vatten
54e{ r eserv ation f6r ev. cin{ring ar

ffi

Rrsgrylsgrot

Asiatisk kycklinggryta

&

Annas fi skgratAtrg,potatis

Tisdag

Torsdag

l,edigt

M6ndag

&tu
r*%

Mudag

ffi

Tisdag

Chili con came, ris
Bulgur rned lax, lirnedressing

Torsdag

Fredag

Fiirsbiff, stekt lok, ses, potatis

Pltt i parxla, rodbetor

Tisdag

Torsdag

Torsdag

Kycklinggryta, ris
Het crtrlyC4,'tamed bciror och soja, ris
FiskgratAngmed dill, potatis

Rotfruktsnudlar med bdnor

{ffi

Grousaks$atiing med choritzo, potatis

Fisk Balaton, potatis

6e

Kottf;i6ses, spagetti

Het kottf;irssoppa, mjukt br<id

#P

Veggieses,spagetti

Tturpannkaka,

&
&

sylt

Mainerad kyckling, yoghurtsas, potatit

&

Marinemd quomfil6, yoghurtses, potati"

&

Pasta med skinksis

&
&

Ldfild, drtsas, potatis

Fredag

ffi
ffi

Broccolirnedaljonll, potatis

,f.&. Onsdag
ffi

8/6 - 1216

Grdnsakssis, pasta

Lauuggets, potatismos

Potatisbullar, lingonsylt
Onsdag

Ugusstekt falukonr, potatismos

&
&

Lmagne

Kyoklingsoppa med sting

Onsdas

r Yecka22 25/5 - 29/5

#,

&

Koru Strogmoff, ris

Vegtaisk lasagne

3 Vecka24

iir. liimmelsfiirdls dag

l:a ma,i

Kycklingsallad, dressing

Fredag

&

Kokets val

Het kdttfiirssoppa, mjuk brdd

Raggrnunk, lingonsylt

ffi

t8/5 - 22/5

&
,&
&

Couscousp),tt

Torsdag

&

Kycklirgkitttbulla:, nakaroner

I-etlig{

Kassler, potatisgratii[g

onsdag

&

Kdkets val

Broccolimedaljong, potatisgutang

@ffi&ffi
T*ju [ag serteras

Tacos

Raggnunli, lingonsylt
Onsdag

tamat baoon, lingonsylt

Brocolipaj

l,e{ligl

r Vecka19 4/5- 8/5

Potatisbullil,

Blodpudding, tiinat bacon, lingonsylt

Rotfrukts grattug, falafel
Tisdag

1/6 - 5/6
Blodpudding, tZimatbacon, lingonsylt

Ungstekt fisk, remouladsris, potatis

Thaig4.ta, ris

Mmdag

M6ndag

Torskpanett Hot Cod, dftsas, potatis

Pasta med laxs6s

&

Valbcrgsmiissoa ftorr

8v,
&

Veggletacos

s Vecka 2l

&&

i Vecka 23

l'errigt

4l*"

us

o'sdag
Torsdag

Pastagratengmed tornater&oregano

Vasas vegetariska curryg4,'ta,ris

Torsdag

Tisdag

Gulasch, ris, vitl<iksyoghult

Vasas currygD,'ta, ils

Korw Strogauoff, pasta
Grdnsaksses,pasta

Kdkets val

Potatisbulla, t?imatbacon, lingonsylt

Kdkets val

Mindag

Kdkets val

Het currygryta med brinor och soja, ris
Torsdag

r Vecka20 11/5- l5/5

Vmrkoru, potatismos
Grdnsaksmrggets,potatisnos

F:irsbiff, stekt ldk, sis, potatis

Tisdag

20t4- 24/4

ffi
ffi

&

ffi
ffi
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XDall<arlsvfigen
2020-03-r8
Storvandringen2020stflllsin!
I det ridande liiget vad g611erCoronavirusetshrirjningarhar styrelsenftir Foreningen
Dalkarlsviigenvid ett mote 220-03-17tyvdn beslutatatt stiilla in2020 6LrsStorvandring,som
skulle ha dgtrum 12-23 maj. Forvisso dr det ndstantvi minader dit, men liiget iir fortfarande
si ovisst, si det kdnns inte vettigt att fortsdttaforberedelsernaoch invdnta anmilningar.
Planeringeninfor irets Storvandringenvar i stort klar vad giiller tillstind, bokning av
fiirliiggningsplatser,kontakt med matleverantrirer,bokning av fordon mm. Men en hel del
arbeteAterstoddock.
Aven om inga restriktioner skulle giilla i slutet av maj, si eirdet frdmsta skdlet givetvis
omsorgenom vira vandrareshiilsa. I dagsliigettyder vdl mycket pi att Coronavirusetinte har
florsvunnitvid dennatidpunkt.
Ytterligare skiil till att stdlla in vandringendr bl a foljande:
I dagsliigetvet vi inte om myndigheternaoverhuvudtagetskulle tllltfia en aktivitet av detta
slag. Det dr ju framftirallt massforlSggningarna
i gemensamsovsaloch matserveringensom dr
de kritiska punkterna.
Vi dr beroendeav skolor for forlZiggning,sanitetoch mat pi flera stiillen. Skolorna sldngernu
pi lopandeband, si ingen vet om dessaskolor skulle vara oppna i slutet av maj.
Andra forliiggningsplatseroch raststdllen,s6somforsamlingshem,bygdegirdar och
friluftsgirdar kan ocksi ha fitt restriktioner eller sjdlva beslutatom oppethillande.
Avslutningstiget genom Stockholm dr vdl ocksi i farozonen.
Pi grund av det osdkral6get dr det viil ocksi stor osdkerhetom deltagandeantaletskulle bli
tillriickligt stort for att genomftira en vandring. Det finns ju en hel del fastakostnadersom dr
oberoendeav antalet deltagare,exempelvislorhyrning av florldggningslokaleroch fordon.
De som redan har betalt in deltagaravgifter kammeratt fd tillbaka sina pengar.
Men vi ger inte upp s6'lett. Forhoppningsvishar vdl liiget stabiliseratstill borjan av
september.Vid dennatid brukade dalfolket vandrahemit igen. Eventuell kan vi genomforaen
kortare tredagarsvandringfrin sodertill norr, men start kanskenigonstans 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 Coronafrontendr di. Dessutomrir det sdkerligenen
hel del praktiska frigor som miste losasinnan en sidan vandring kan genomforas.
Hill ut! Gliidjen attvandrahemit igen har ju Erik Axel Karlfeldt skildrat i "Dalmarsch" med
inledningsorden"Marschengar till Tuna,pi hed och backarbruna..."

Med dalkarlshiilsnine
Jan-Olof Montelius
Ordforandei ForeningenDalkarlsvbgen

