
Kära Hembygdsvän!

Var år bjuder på sina överraskningar och året 2020 har verkligen inte varit enkelt, Corona pandemin 
med covid-19 har drabbat alla, mer eller mindre. För Björklinge hembygdsförening har det inneburit 
att i princip alla planerade aktiviteter ställts in. 

I mitten på mars tog vi vårt första ”Corona-beslut” och ställde in årsstämman, det blev därmed den 
första inställda stämman sedan föreningen bildades 1971. Beslutet följdes av flera av samma art; 
länsförbundets planerade årsmöte med museums besök, valborgsfirande med kase och det 
stämningsfulla firandet av nationaldag har strukits från agendan. Även vårt samarbete med 
släktforskarföreningen som skulle utmynna i en byvandring längs Sandbrovägen har vi blivit tvungna 
att skjuta på framtiden.

Med besvikelse har vi känt oss tvungna att ställa in Björklingedagen 2020. Efter 6 år i det nya formatet 
där företagare, föreningar och organisationer har visa upp sina verksamheter, med ”öppet hus” eller 
på vår minimässa, har Björklingedagen vuxit, både deltagare och publik. Tyvärr blir det nu en paus i år 
och vi hoppas vi få återkomma med Björklingedagen 2021 med ny energi och varmt engagemang.

Under sommaren har vi haft 
museet öppet sista söndagen i 
juni och juli och nu har vi sista 
söndagen i augusti och två 
söndagar i september kvar att 
bjuda in till (30/8, 13/9 och 
27/9). I år har vi lagt fokus på 
kläder från 1900-talets början, 
läs om Edla som sydde sin egen 
bröllopsklänning kantad med 
svandun. Vi har även kvar förra 
årets utställning ”Hushållning i 
Björklinge på 1800-talet”. Kaffet 
serveras utomhus och vi får 
hjälpas åt att hålla distansen.



Vi har inte mycket att erbjuda i form av aktivitet under hösten, 
ingen höstresa och ingen julmarknad. Men vi gör vad vi kan och 
kommer att färdigställa en almanacka för 2021 med intressanta 
och spännande Björklingebilder från arkiv och nutid.

Det går bra att beställa både ”Björklinge förr och nu” (120 kr), 
”Sången från Betula” (80 kr) och Almanackan 2021 (50 kr). Porto 
tillkommer för boende utanför bygden. Kontakta Lennart via 
telefon 070-6791080 eller skicka e-post till lenalube@yahoo.se

Vi önskar en vacker och färgfull höst, en gnistrande, knistrande 
vinter och hoppas på återseende i vårens grönska!   /Styrelsen

Vår årsskrift ”Björklinge förr och nu” blev traditionsenligt färdig i tid inför års-
stämman. Även om innehållet i  vanlig ordning är varierat har 2020-års skrift fokus 
på barnhemmen som funnits i Björklinge. I flera artiklar har vi samlat gripande 
historier från både barn och personal. 

Under 2019 påbörjade vi ett samarbete med musikerna Lasse P Hedenström och 
Urban Larsson, tillsammans ansökte vi om projektmedel från kommunen och har nu 
kunnat ge ut en CD-skiva med ny musik från Björklinge bygden, ”Sången från Betula, 
musik från landet norr om staden” (betula är det latinska namnet på björksläktet). 
CD-skivan är färdig men tyvärr kan vi inte arrangera den tänkta konserten med 
artisterna just nu, vi får hoppas på bättre tider och fram till dess lyssna på musiken 
från soffan i vardagsrummet.

Styrelsen har flitigt fort-
satt med intensiva, 
produktiva och skrattfyllda 
möten, vi har fått tekniskt 
stöd och ordnat digitala 
möten via ZOOM och när 
vädret tillåtit har vi suttit 
utomhus. 

Även om föreningslivet inte är så 
aktivt gnager tidens tand vidare och 
såväl byggnader som föremål 
behöver skötas om och renoveras. 
Tack vare de gåvor föreningen får, i 
bland i samband med en medlems 
bortgång, har vi kunnat rödfärga 
samtliga byggnader och bodar samt 
sett till att fönstren är i gott skick. 
Men det är inte bara tiden som 
gnager, en del av våra föremål är 
uppenbarligen riktiga läckerbitar 
(åtminstone om man är en strimmig 
trägnagare) och vi tvingas till en 
kontinuerlig kamp för att få behålla 
museets inventarier.
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