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Hallsbergs Hembygdsförenings årsmöte kan detta år 
2020 inte hållas stadgeenligt under mars månad på 
grund av rådande pandemi Covid 19. Vi har valt att 
flyttat årsmötet till onsdagen den 19 augusti kl 18.00 
och håller mötet som ett friluftsårsmöte utomhus, där 
vi också kan hålla ordentliga avstånd, allt enligt Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer. Självklart är 
vi alla som kommer friska och krya. Efter förhandling-
arna ska det givetvis bli lite fika med dopp och om det 
sedan blir någon ytterligare underhållning får vi se, 
det är vädrets makter som styr.

Årsmötet är ett öppet årsmöte, så passa på att ta med 
dig en vän, granne eller släkting till detta trevliga och 
lite annorlunda friluftsårsmöte.

VARMT VÄLKOMNA!
Vi visar hänsyn till varandra genom att hålla 

 avstånd, även om vi är utomhus. Vi är friska när vi 
kommer och så har vi med oss ett glatt humör till 

detta udda  friluftsårsmöte.

kallelse till ÅRSMÖTE (friluftsmöte)
ONSDAG 19 AUGUSTI 2020 

klockan 18.00
utomhus vid hallsbergs  hembygdsgård,  

Stocksättersgården, Werners backe, Hallsberg
Årsmötesförhandlingar • Kaffe med dopp 

Underhållning eller ej, det får väder och vind  
och rådande omständigheter avgöra

Ta med dig denna tidning till årsmötet,  
den innehåller underlag för årsmötets beslut.

Vi ses 
utomhus på 

avstånd
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JA, VISST ÄR DET 
UNDERLIGA TIDER…
Även vi i hembygdsrörelsen påverkas av situationen med 
Covid 19-pandemin, men låt oss inte gräva ner oss för mycket 
i det. Det talas ju Corona överallt, i alla medier och det känns 
som vi också behöver lite annan information. Visst är det 
 mesta inställt vad gäller evenemang i hembygdsföreningen, ex 
vis Valborgsfirandet, nationaldagsfirandet, midsommarfiran-
det o s v. Speciellt tråkigt att nationaldagsfirandet inte blev av, 
då vi i år skulle fått besök av vår landshövding Maria Larsson, 
men hon är inviterad till 2021, så nu håller vi tummarna.

Det händer ändå en hel del vid vår hembygdsgård. Längre 
fram i denna tidning kan ni läsa om vad som sker och se bil-
der på underhållsarbete m.m som utförts vid gården. Teater 
Hallsberg repeterar kontinuerligt och har premiär för farsen 
Svit 222 den 10 juli. Antal besökare är begränsat enligt FHM:s 
riktlinjer och man sitter ute och glest, så våga kom och ha ro-
ligt och skratta, det kan vi behöva nu. Sommargympan håller 
också igång på måndagskvällar och så även Zumba på tors-
dagar, för den som vågar prova på det. Midsommarstången 
kläddes och restes traditionsenligt, dock helt utan underhåll-
ning och servering, men flera besökare hittade ändå till Stock-
sättersgården med egna kaffekorgar och satt ner och njöt av 
midsommarstången.

Onsdagen den 19 augusti kl 18.00 ska vi försöka att hålla vårt 
årsmöte som skulle varit i mars månad. Vi sitter ute vid Stock-
sättersgården på behörigt avstånd och hoppas på fint väder 
på vårt genom tiderna första ”friluftsårsmöte”. Läs mer på 
sidan 1.

Håll avstånd, tvätta händerna o s v, men glöm inte att ringa, 
skiva, smsa och höra av er till varandra. Med dessa ord önskar 
vi er alla en fin och frisk sommar!

Sommarhälsningar från styrelsen gm/ Maud S

Hallsbergs  
Hembygdsförening
c/o Yngve Sundell 
Stocksättersvägen 19 
694 35 Hallsberg

Hembygdsgården 
Stocksättersvägen 16 
Tel 070-585 79 98 
www.hembygd.se/hallsberg

Styrelsen/ordinarie ledamöter
Kassör: Yngve Sundell 
Au Stocksättersvägen 19 
 694 35 Hallsberg 
 Tel. 0582-128 81 
 mobil 0731-542944 
 yngsun@telia.com

Sekreterare: Lillemor Ohlsson 
Au Krokvägen 23 
 694 35 Hallsberg 
 Tel. 0582-127 57 
 lillemor.ohlsson@telia.com

Ledamot: Maud Stranneby 
Au Hasselvägen 6 
 694 35 Hallsberg 
 mobil 070-522 18 19
 maud.stranneby@telia.com

Kontakt- Dan Åström 
person: Nytorgsgatan 1 C 
 694 35 Hallsberg 
 Tel. 073-922 99 55 
 k.d.astrom@telia.com

Uthyrning: Karin Lindberg 
 Stocksättersvägen 7 
 694 35 Hallsberg 
 Tel. 0582-163 53
 karinlindberg57@hotmail.com

Ledamot: Annica Fjällstam Eriksson 
 Korsbergsgatan 36 
 694 37 Hallsberg 
 mobil 070-350 12 77 
 annica.fjallstam@live.se

Ledamot: Sture Hermansson 
 Soldatvägen 11 
 694 30 Hallsberg 
 Tel. 072-721 35 87 
 sture@sturehermansson.se

Ledamot: Inger Hellqvist 
 Skalleruds Gård 
 694 91 Hallsberg 
 mobil 070-588 51 39 
 inger@rosavi.eu

Styrelsen/ersättare
Rod Cansby, Nytorgsgatan 6 
694 33 Hallsberg 073-650 20 34 
rod@cansby.se

Axel Åström, Tystinge Bäcken 109 
694 72 Östansjö 
axeldanolov@hotmail.com

Susanne Sundin, Norrgårdsgatan 1 C 
694 34 Hallsberg 070-659 81 49 
suss.69@hotmail.com



Sida 3

Denna lilla skrift fick jag av Maria Slåtterman i 
februari 2017, kanske hon gjort en liten röjning i 
sina gömmor då i februarimörkret… Nu tycker 
jag det är dags att delge den till er läsare. Kanske 
någon av er rent utav minns denna folder i sin 
originalform?

Nu är det ju mer aktuellt 
än någonsin med semes-
ter på hemmaplan, så kall-
lad hemester. Tyvärr finns 
ju inte dessa erbjudanden 
från Hallsbergs köping 
kvar idag och absolut inte 
till de angivna priserna. 
Men Tisaren finns kvar 
och fortsätter att vara den 
sjö som så många har stor 
glädje av med bad, båttu-
rer och fiske, eller kanske 
svamp- och bärplockning 
i skogarna runt omkring. 
Tisaren är också en myck-
et viktig vattentäkt för oss 
alla Hallsbergare och även för våra grannar i Kumla.

Simma lugnt! /Maud S

MYCKET ARBETE I 
DET TYSTA ”BAKOM 
KULISSERNA”…
Trots Coronatider och att det 
mesta inte blir av vad gäller eve-
nemang och träffar, så jobbas det 
på vid Stocksättersgården i det 
tysta. Bilderna visar hur fint det 
blir med rena fönster i våra hus. 
Grinden som ruttnat sönder har 
blivit en helt ny enligt den gamla 
modellen. Soldattorpets ladugård 
har fått en riktig ansiktslyftning 
med rödfärg. Tack till er alla 
eldsjälar som fixat med detta. Det 
är med er hjälp och er tid som så 
många människor har möjligheten 
att få njuta av vår otroligt vackra 
hembygdsgård, en hembygdsgård 
som ligger inne i vårt samhälle 
till skillnad från de flesta andra 
hembygdsgårdar som ofta ligger 
en bra bit utanför samhällena. 
Stocksättersgården är verkligen 
Hallsbergs oas!

Bertil har gjort det igen!
Ja, skyltarna är på plats igen i gamla Folkets Park och den vackra soffan 
står där också, som man kan vila sig på en stund och njuta av grönska 
och fågelsång. Vi säger åter en gång tack till Bertil Fredriksson som sätter 
upp skyltarna till mångas glädje.

I år blev vi tyvärr tvungna att renovera upp skyltarna innan de kunde 
sättas ut, detta på grund av att någon/några marodörer med en svart 
sprayfärgsburk hade roat sig med att sprayklottra på våra skyltar. Yt-
terligare orsak till att skyltarna kom ut lite senare i år, var att Stocksät-
terskogen med Folkets Park numera är ett 
kommunalt naturreservat och då 
måste man ha tillstånd för att får 
sätta upp skyltar. Men nu är allt 
på plats – man kan säga att allt är 
grönt nu, i dubbla bemärkelser.

Renoverade skyltar på plats.

Semestertips Anno 1960-tal…
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UR ÅRETS VERKSAMHET
Spånskivan, föreningens planeringsdag, gick av stapeln den 
3 februari. Fyllda av idéer och glada förväntningar samlades 
styrelsemedlemmarna på Stocksättersgården för att efter 
livliga diskussioner komma fram till en möjlig verksamhets-
plan för hela året 2019.

Årsmötet genomfördes i Equmeniakyrkan tisdagen den 19 
mars med 40-talet medlemmar närvarande. Dan Åström 
hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar visade Lasse Bergström 
från Kils hembygdsförening en film om hur de reser en 
kolmila och hur man följer milan från kolning fram till dess 
den färdiga kolen förpackas. En intressant inblick i gammalt 
hantverk. Kvällen avslutades med kaffe och våfflor.

Årets Berättarafton på Knuten gick av stapeln den 23 april 
då Gunnar Lundqvist på sitt försynta och stillsamma sätt be-
rättade till bilder på platser och människor från norra sidan 
av Hallsberg. För 50 kronor fick man kaffe med dopp, en 
trevlig presentation av Hallsberg och tillfälle att kommentera 
bildspelet. Kvällen var välbesökt.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt vid Stocksät-
tersgården med Lions som arrangör. OK Tisaren svarade för 
kaffeserveringen.

Nationaldagsfirandet den 6 juni var som alltid välbesökt. 
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson höll ett 
föredömligt kort nationaldagstal. Hans Karlsson hälsade 
nya svenskar välkomna med boken Om svenska traditioner. 
Lillemor Ohlsson ledde Nationaldagskören. Kumla spelmän 
spelade. Allt medan solen sken och kaffet smakade bra.

Midsommarfirandet började på torsdagen den 20 juni med 
att stången kläddes. Tillgången på blommor var god.

Midsommarafton den 21 juni firades med dans kring mid-

sommarstången, kaffeservering, lotterier och muntrationer 
för barnen. Ansvariga för musik och dans kring stången 
var Anna-Malin Eldståhl och Magnus Andersson, båda en 
oumbärlig tillgång för hela midsommarfirandet. Lägg därtill 
bra väder och lotteri med midsommarvinster och dagen blev 
lyckad.

”En riktig soppa” var titeln på den farsartade sommarteater, 
som spelades vid Stocksättersgården under juli månad. 424 
besökare blev årets rekord. Rod Cansby regisserade. Kaffe 
med kaka serverades av Teater Hallsberg. Publiken uppskat-
tade farsen. Vi får sommarteater i Hallsberg även 2020. 

Hembygdsgårdarnas dag söndag den 4 augusti med tema 
”Kors och tvärs i Hallsberg” en tipstävling med alternativa 
svar, som lockade många deltagare. Sture Hermansson satte 
samman tipsfrågorna med bilder, som han till dels fått från 
kluriga hallsbergare. Hus och bodar var öppnade. Brändås-
draget underhöll. Vad mer kan man önska sig? Jo, våfflor 
som gräddades och såldes utanför Kantakrogen. Möjlighet 
att köpa böcker, dvd-skivor m.m. fanns. Priser delades ut.

Pysseldag den 23 november lockade dryga 50-talet gamla 
och unga till Kantakrogen för att ha en trevlig pysselstund 
tillsammans samt i en efterlängtad paus njuta av kaffe, saft 
och pepparkaka i stora huset där Karin Lindberg stod för 
ruljansen. Julgranskarameller, tomtar, korgar och stjärnor 
tillverkades av hjärtans lust. Tillräckligt ung fick man en 
godisstrut med hem. Pysseldagen förbereddes på måndags-
förmiddagen den 18 november av Sture Hermansson, Gun 
Pettersson, Cecilia Eriksson, och Lillemor Ohlsson som alla 
tillsammans med Kerstin Lundqvist, stand in för en förkyld 
Sture Hermansson, på lördagen hjälpte de pysslande tillrätta.

Jul på Hembygdsgården den 30 november en dag då många 
gamla vänner träffades. Almanackor och lotterier såldes 
i och vid soldattorpet. Bröd, böcker, DVD-skivor, mate-
rial till hallsbergsmössan, dukar och karta över Storgatan 

Hallsbergs Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2019
Hallsbergs Hembygdsförening har under sitt 57:e verksamhetsår haft följande styrelse:

Alternerande ordförande: Styrelsens ordinarie ledamöter har fungerat som alternerande ordförande efter 2010-03

Kassör: Yngve Sundell

Sekreterare: Lillemor Ohlsson

Övriga ledamöter: Annica Fjällstam Eriksson, Karin Lindberg, Maud Stranneby, Sture Hermansson, 
 Inger Hellqvist, Dan Åström

Ersättare: Rod Cansby, Susanne Sundin, Axel Åström

Arbetsutskott:  Maud Stranneby, Yngve Sundell, Lillemor Ohlsson

Arkivansvarig: Sture Hermansson

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda samman-
träden inklusive ”Spånskivan”. Utöver detta har infor-
mella kontakter tagits när detta krävts för den löpande 
verksamheten. Arbetsutskottet har vid behov haft infor-
mella träffar inför styrelsesammanträdena. Hemsidan 
uppdateras kontinuerligt. Örebro Läns Hembygdsför-
bunds årsstämma ägde rum den 4 maj i Axbergs-Hovstas 
hembygdsgård. Då årsstämman sammanföll med egen 

aktivitet på Stocksättersgården, blev inte föreningen 
representerad på årsstämman. Under året har inga 
kontaktgruppsträffar ägt rum. Föreningen har givit ut 4 
nummer av medlemstidningen ”Hallsbergsbygden”. Den 
31 december 2019 kunde föreningen räkna 183 betalande 
medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad 100 kronor 
per person.
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i 1920- talets Hallsberg såldes i Kanta-
krogen, där även Världsbutiken hade 
försäljning av Fair Trade varor. Nytt för 
året var möjligheten att handla på Lill-
loppis. Många positiva reaktioner fick 
föreningen, inte minst för den fina möb-
leringen i både storstuga och på kamma-
ren där Mona Britt Olsson satt och vävde 
linnehanddukar. Roligt att man numera 
kan servera kaffe på båda våningarna. 
Honung producerad av flitiga bin vid 
Stocksättersgårdens bikupa var mycket 
poppis och såldes fort slut.

Grötfest på Kantakrogen den 4 decem-
ber. En fest för att tacka såväl styrelse 
och de frivilliga, som hjälpt till på ett 
eller annat sätt under året 2019.

Inför julen kom Tomtemor, Gun Pet-
tersson, med assistent, Cecilia Eriksson, 
på besök till hembygdsgården. Tomte-
mor flyttade in i soldattorpet 2017 till 
glädje för alla besökare, stora som små. 
Drygt 90 barn i åldrarna 2 – 6 år från 
Norrgården och Stocksättersskolan kom 
till Tomtemor i soldattorpet. Tomtemor 
passade på att berätta om soldattorpet 
för barnen. Soldattorpet passar bra även 
för sagostunder under sommaren tycker 
Cecilia och Gun och många med dem. 

Studiecirkel. Studiecirkeln om Tomta 
och Skallerud fortsatte under året. Äm-
nets omfattning gjorde att deltagarna 
delade in sig i tre grupper. Kontakten 
med Leader Mellansjölöandet sköts av 
Sture Hermansson. 

Grupper
Måndagsgruppen samlas varje måndag 
på Stocksättersgården mellan kl 9.00 och 
11.00. Gruppen arbetar med praktiskt 
arbete på gården. Det är en informell 
grupp och styrelsen välkomnar fler av 
föreningens medlemmar på måndagar-
na. Alla har något att bidra med. Väl-
komna.

För intresserade finns möjlighet att även 
delta i övriga grupper, som direkt kan 
knytas till verksamheten såsom

Serveringsgruppen, där Karin Lindberg är 
ansvarig och behöver medhjälpare vid 
varje aktivitet.

Bakstugegruppen, som för närvarande är 
vilande.

Dokumentationsgruppen leds av Sture 
Hermansson och Yngve Sundell.

Redaktionsgruppen där Maud Stranneby 
är spindeln i nätet.

Textilgruppen, där Mona Britt Olsson 
sköter vävstolen. Övriga i gruppen är 
Inger Hellqvist, Ingrid Nilsson och Ka-
rin Lindberg. Gruppen sköter gårdens 
textilier. Annica Fjällstam Eriksson och 

Karin Lindberg ska tillsammans sy sex 
bomullsförkläden att använda vid akti-
viteter på gården.

Ansvarig för hemsidan är Sture Hermans-
son och Yngve Sundell.

Byggnadsvårdsansvarig är Annica Fjäll-
stam Eriksson, som också sköter kontak-
ten med Hallsbergs kommun.

Gården
Kantakrogen har nytt tak. På arbetsda-
gen den 4 maj ägnade sig Sture, Yng-
ve, Annica och Karin åt att rödfärga 
brygghuset medan Dan rev den gamla 
gärdsgården och Ingvar körde bort gam-
malt material. Granviks Bygg har skänkt 
mullstockar att användas vid lagning av 
torvtak. Mullstockarna ligger på tork på 
logen efter att ha barkats. Måndagsgrup-
pen har ägnat sig åt att städa vinden. 
Efter en rejäl röjning har Yngve byggt 
lagerhyllor och böckerna från kamma-
ren flyttats in på vinden. Bokskåpet 
finns nu på Per Bergöös rum i Bergöövå-
ningen. Det orgelliknande instrumentet 
är tillbaka på Ålsta skola varifrån det 
kommit. Kammaren har nu blivit ett 
trivsamt rum där föreningen bl. a. kan 
servera kaffe.

Hallsbergs Lokalhistoriska förening 
avslutade sin verksamhet och i och med 
det skänkte de en summa pengar samt 
två pärmar med historiskt innehåll till 
Hallsbergs Hembygdsförening. Gåvan 
mottogs med tacksamhet.

Donation från Jan Olof Ekblom. För-
eningen fick under hösten ett brev från 
Jan Olof Ekblom där han uttryckte en 
tanke om att donera pengar till bl. a. 
Hallsbergs Hembygdsförening. Styrel-
sen enades om ett svar där vi uttryckte 
vår tacksamhet.

Brändåsdraget, under ledning av Ingrid 
Eriksson, använder huvudbyggnaden 
som övningslokal.

Under sommarhalvåret har Hallsbergs 
gymnastikförening traditionsenligt och 
med stor tacksamhet förlagt sin utom-
husgymnastik på dansbanan och under 
teaterveckorna på gräsmattan.

Stocksätterskolan firade sin vårtermins-
avslutning med sång och spel och tal 
vid gården den 14 juni. En tradition som 
gläder många.

Svenska kyrkans friluftsgudstjänst på 
midsommardagen vid Hembygdsgår-
den är även den en tradition.

Den 1 november somnade Erik-Gustav 
Nilson stilla in efter en tids sjukdom. 
Vi säger farväl och tack till vår trogna 
hembygdsvän. En flitig och klurig med-
arbetare och vän som i dryga 40 år lagt 

ner sin själ och oräkneliga arbetstimmar 
vid Stocksättersgården. Erik-Gustav har 
varit medlem i styrelsen under många 
år och samtidigt arbetat parallellt med 
praktiska ting i och runt hembygdsgår-
den. Tillsammans med hustrun Ingrid 
har han vårdat och skött Stocksätters-
gården och omgivningarna på bästa sätt.

Att komma till hembygdsgården en ku-
len vinterkväll och mötas av Erik-Gus-
tav, som skottat snö, burit in ved och 
tänt en brasa i öppna spisen så det spra-
kar så där mysigt, varmt och skönt, lägg 
därtill en doftslinga från kaffebryggaren 
i köket. Underbara minen att bevara. 
Tack Erik-Gustav!

Ett varmt tack 
• Till alla intresserade som på olika sätt 

stöttat, arbetat och gett vår förening 
impulser och idéer om och i vår verk-
samhet.

• Sist men inte minst till alla med-
lemmar som lagt ner mycket arbete, 
intresse och tid i föreningens olika ak-
tiviteter och grupper som omnämnts 
ovan.

Annica Fjällstam Eriksson, 
Karin Lindberg, Maud Stranneby 

Lillemor Ohlsson, Sture Hermansson 
Yngve Sundell, Inger Hellqvist 

Dan Åström, Rod Cansby 
Susanne Sundin, Axel Åström
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INGÅENDE BALANS
Kassa 11 942,00 Eget kapital 259 940,98
Plusgiro 12 379,45
Bankgiro 87 020,58
E&N Samzelius fond 47 534,00
Beklädnadsfond 26 014,95
Fordringar 50,00
Fastigheter 75 000,00

Summa 259 940,98 Summa 259 940,98

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER KOSTNADER
Arrangemang 4 200,00 Arrangemang 5 305,00
Kaffeservering 8 368,00 Lotterier 1 844,00
Brödbakning 2 055,00 Hembygdsförbundet 3 896,00
Lotterier 6 770,00 Omkostnader (vatten, sopor) 3 463,00
Kalender 33 330,00 Reparationer, underhåll 60 944,00
Medlemsavgifter 21 050,00 Hallsbergsbygden 35 680,00
Böcker 1 090,00 Inköp material, varor 3 006,92
DVD-skivor 180,00 Möten 3 333,00
Hyror 5 700,00 Annonser 1 081,25
Föreningsanslag 12 000,00 Uppvaktningar 200,00
Hallsbergs lokalhistoriska. 29 493,06 Trycksaker 6 118,00
Övriga intäkter 645,00 Bank, plusgiro 2 350,00
Årets underskott 2 579,19 Porto 240,00

Summa 127 460,25 Summa 127 460,25

UTGÅENDE BALANS
Kassa 2 584,00 Eget kapitalt 257 361,79
Plusgiro 14 286,45
Bankgiro 91 892,39
E&N Samzelius fond 47 534,00
Beklädnadsfond 26 014,95
Fordran 50,00
Fastigheter 75 000,00

Summa 257 361,79 Summa 257 361,97

Notanteckning till bokslutet 2019
Nr i Handelsbanken Kapitalinvest
Värde 191023 80 000,00
Vinst 5 249,49
Värde 191231 85 249,47

EKONOMISK REDOVISNING 2019
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Hembygdsrörelsen är en del av det 
levande  samhället. Den skapar broar 
mellan det  förgångna, nutiden och 
framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanis-
tiskt och  demokratiskt synsätt. Den 
är öppen för alla oavsett bakgrund. 

Den respekterar kulturarvets 
 skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemen-
skap, trygghet och identitet. Intresset 
för kulturarvet är  drivkraften i 
engagemanget för hembygden.  
Här möts alla generationer.

Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn
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INTÄKTER KOSTNADER
Arrangemang 4 000,00 Arrangemang 8 000,00
Kaffeservering 8 000,00 Lotterier 1 500,00
Brödbakning 1 500,00 Kalender 30 000,00
Lotterier 7 000,00 Hembygdsförbundet 4 000,00
Kalender 60 000,00 Omkostn.(tele, vatten) 4 000,00
Hallsbergssmycke 300,00 Reparationer, underhåll 16 000,00
Medlemsavgifter 20 000,00 Hallsbergsbygden 35 000,00
Böcker 1 500,00 Inköp material, varor 14 000,00
DVD-skivor 360,00 Möten 3 000,00
Hyror 4 000,00 Annonser 1 000,00
Stocksättersboken 500,00 Kontorsmaterial 500,00
Kommunalt anslag 12 000,00 Trycksaker 14 500,00
Jan-Olov Ekbloms fond 8 000,00 Bank och plusgiro 3 000,00
Övriga intäkter 340,00 Porto 500,00

Försäkringar 1 800,00
Övriga kostnader 200,00

Summa 127 000,00 Summa 127 000,00

Budget för år 2020
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DET HÄNDER SAKER ÄVEN PÅ VINDEN
Har ni sett så fint det kan vara på en vind! Nu släp-
per vi in er på en snabbtitt på vinden på Stocksät-
tersgården. Här har ideella krafter jobbat så svetten 
har lackat med att sortera, städa, skaka, vika, pusta 
och torka och få så fin ordning bland alla prylar på 
vinden. Det är lite av att nostalgiandan får sig en 
puff när man ser mjölkflaskor, fotogenlampor m.m. 
För att inte tala om den stora hyllan med tidnings-
lägg från Nerikes Allehanda, en riktig guldgruva 
när man vill leta fram ”gamla nyheter” från vår 
hembygd.

Tack till er alla ”vindsröjare”  
som gjort det så fint här på vinden.



HUSBIL OCH CORONA 
Hustrun och jag har hela vintern planerat och drömt 
om att dra en riktig sväng med husbilen, vi pratade 
om resor vi gjort och som vore värda att göra igen.

För några år sedan besökte vi Normandie och inva-
sionsstränderna, Romantische Strasse och Moseldalen 
i Tyskland har också varit fantastiska resor! Men det 
finns ju så många resmål att drömma om och besöka, 
så när vi satte oss ner och skulle fatta konkreta beslut 
blev det le Grand tour i Norrland. Upprinnelsen till 
det var att jag lånat en bok av Ingrid Nilsson (mång-
årig medarbetare vid hembygdsgården). I boken om-
talas ett nybygge som heter Dåres och ska ligga i fjäll-
världen utanför Vilhelmina, det vore roligt att kunna 
leta på stället. Norrut stämde bra för hustrun också 
som gärna ville fortsätta över gränsen in i Finland.

Men, men så kom coronan och ställde till det hela ... 
eftersom vi är 70+are så var det bara att stänga dör-
ren och låta sonen John sköta kontakten med ytter-
världen. Så alla våra fantastiska resplaner fick läggas 
på is och istället har vi parkerat på tomten till sonen 
 Mathias sommarställe i Östansjö.

Visst kan man kalla det en antiklimax, men resorna 
finns ju kvar, om vi sköter oss och inte blir smittade!! 
Dessutom har det ju försports i olika media att det är 
fritt fram att åka i Sverige efter 13 juni, så än finns det 
hopp, eller som Beatles sjöng i Ob-la-di ob-la-da, life 
goes on....

Tvätta händerna!! 
Hälsningar Dan

Men så trevligt, holk 856 har satts upp vid dans-
banan på hembygdsgården. Och så snygg den 
är med passande målning för sin omgivning. 
Undrar om det är en familj svart-vita flugsnap-
pare som har flyttat in? Eller är det familjen 
blåmes? Vilket som så är småfågelfamiljerna så 
välkomna. Ni som är lite observanta har säkert 
sett att det finns numrerade fågelholkar lite här 
och var och nummer 856 lär ju vara den 856:e i 
tillverkningsordningen. Vilken energi och ska-
parglädje det måste ligga bakom dessa. Undrar 
just var holk nummer ettusen (1.000) kommer 
att hamna. Vi får väl se.

Flitiga är ju som bekant också bina och till vår 
stora glädje kan vi konstatera att herr Clame har 
lyckats att få till en så kallad ”avläggare”, alltså 
ytterligare ett bisamhälle till. Kuporna står pla-
cerade vid smedjan vid hembygdsgården och 
bina har många intilliggande trädgårdar med 
fruktträd, buskar och blommor att besöka, det 
blir liksom en win-win-situation av detta. Och 
vi som lyckades komma över en honungsburk 
vid ”Jul i hembygdsgården”, ser nu fram emot 
kommande godsaker från de flitiga hembygds-
bina.

Flitiga medarbetare och 
nyinflyttade vid Hembygdsgården

Hallå Jultomten – 
du har glömt något…
Har man sett vad som ligger kvar på huggkubben i 
vedboden vid hembygdsgården… Ett brev till Tomten 
från Benjamin! Oj, oj, oj, nu får vi verkligen hoppas att 
innehållet, som antagligen är en önskelista, kommer 
till rätt person d v s Tomten och att listan fortfarande 
är aktuell. Tiden rinner ju iväg – om mindre än ett 
halvår är det ju dags igen… men först måste vi njuta 
av sommar och sol!
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