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ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD 

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av  

Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 

föreningar med runt 18 000 medlemmar är anslutna. 
 

Tidningen ges sedan 2016 ut digitalt och får  

distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet.   

Tidningen finns även för fri nerladdning från  

förbundets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.  

Ansvarig utgivare 

Rolf Pettersson (förbundsordförande) 

Härna Åland, 590 76 Vreta kloster 

Tel: 073-346 49 04  

E-post: rolf.k.bpettersson@telia.com 
 

Utkommer 

omkring 15/3, 15/6, 15/9, 15/12 
 

Manusstopp 

7/3, 7/6, 7/9, 7/12 

 

Välkommen med textbidrag, foton och annonser!  

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet.  

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter 

och bilder. 
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      Ordföranden har ordet

Ä 
ntligen har det blivit 

sommar. Efter en kall 

och regnrik maj kom så 

värmen. Något som fort-

farande inte ger med sig 

är den förhatliga pande-

min. Återigen får vi ställa 

in fysiska sammankoms-

ter. En viss ljusning kan 

dock skönjas då vaccine-

ringarna har kommit igång i stor skala. De flesta i 

”hembygdsåldern” har åtminstone fått en spruta. 

Jag själv har fått två, men man måste ändå vara 

försiktig.  

D e digitala mötena fortsätter och kommer nog 

att till viss del förbli så även i framtiden. De 

fysiska mötena är viktiga och kommer nog att 

varvas med de digitala. Ett digitalt sådant var års-

mötet som hölls 10 april. Conny Sandberg från 

Sveriges Hembygdsförbund valdes till ordförande 

och informerade bl.a om att förbundet har ansökt 

från Kulturrådet om krisstöd (se nedan). Det var 

14 föreningar som deltog i mötet. Det blev ingen 

förändring i styrelsen. En ny revisorssuppleant 

blev vald, Björn Karlson, Landeryds Hbf.  

V i höll även vår första större digitala konfe-

rens i form av en Vårträff & samrådsmöte 

med föreningarna 29 maj. Där deltog 11 förening-

ar samt Petra Nordin från Region Östergötland, 

Anna Eriksson, Vuxenskolan och Jonny Eriksson, 

Graffman AB. Föreningarna fick berätta hur läget 

är med verksamheten för tillfället. Vissa förening-

ar har passat på att se över sina byggnader, göra 

inventarieförteckningar, några har fått krisstöd 

medan andra har fått ta av sitt kapital. Projektle-

dare Jonny Eriksson informerade om turistpro-

jektet Kulturarvet som besöksmål och Anna  

Eriksson från Vuxenskolan tog upp hur de kan 

hjälpa till med kurser i bl.a digital mötesteknik.    

J ag var på plats den 17 juni när Vreta klosters 

hembygdsförening släppte sin senaste bok 

”Vretaboken”. Den presenterades i hembygdspar-

ken Drabbisdal i Berg i ett behagligt väder under 

ekars djupa grönska. Olika författare har skrivit 

varsitt kapitel, som handlar om Brunnbys och 

Kungsbros spännande historia, förhistoriska forn-

lämningar och mycket annat. Förordet är skrivet 

av Anders Tegnell, och boken säljs genom före-

ningen. Se blänkare nedtill. 

En tråkig nyhet är att vår kontakt under många år 

med Sveriges Hembygdsförbund, Birger Svan-

ström har avlidit. Han satt oftast som ordförande 

på våra årsmöten och vurmade för Östergötland 

trots att han var smålänning. 

E n glad nyhet är att Riksförbundet har bevil-

jats krisstöd på 5 miljoner, vilket ska komma 

föreningarna till del. Mer att glädjas åt är att 

bonusen på Hembygdsförsäkringen blev drygt en 

miljon. Det innebär en procentuell nedsättning av 

premien för 2022. 

Ha nu en skön sommar och njut av vädret 

även om det skulle regna! 

Rolf Pettersson 

Boken är på 220 sidor och innehåller historia om allt från förhisto-

riska lämningar, kalkstensbrytning, byggandet av Göta kanal och 

renovering av kanalen samt djupdykning i Brunnby och Kungsbros 

spännande historia. Här kan man också läsa om Drabbisdal som på 

1800-talet var säte för en orden som hyllade starka drycker, mat och 

fest. Kända entreprenörer har satt sin prägel på Drabbisdal. Läs om 

de unika tapeterna som finns i torpstugan och mycket annat. 

För köp och info, kontakta: Viola Edström 070 - 978 49 04. 

Vretaboken - möten, människor och minnen, 

en nysläppt hembygdsbok av Vreta klosters Hembygdsförening! 
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Kulturarvet som besöksmål är Sveriges 

Hembygdsförbunds satsning för en stärkt position 

inom besöksnäringen. Det handlar om att ge stöd 

till medlemsföreningar som vill utveckla sin verk-

samhet gentemot turister och tillresta besökare. 

Under perioden oktober 2020 till maj 2021 har 

satsningen stöd från Tillväxtverket.  

Syftet med SHF:s satsning är att långsiktigt  

utveckla hembygdsrörelsens verksamhet gente-

mot turister och tillresta besökare och på så sätt 

stärka hembygdsrörelsens position inom  

besöksnäringen. Vi vill att fler besökare ska få 

tillgång till kulturarvet.  

Men det kan i sin tur vara ett sätt att engagera fler 

människor i föreningarnas arbete. Det kan också 

leda till ökade ekonomiska resurser som behövs 

för att föreningarna ska kunna utveckla sin verk-

samhet och sköta om fastigheter och samlingar.   

Riksförbundet samarbetar med konsultföretaget 

Graffman AB som har erfarenhet av att utveckla 

turismen på många platser runt om i landet. Flera 

förundersökningar pekar på en enorm potential 

inom hembygdsrörelsen för detta! 

Låter det här som en spännande möjlighet för 

din förening? Tänk på att det finns olika sätt för 

föreningar att engagera sig. Ni kan ta det i er 

egen takt med stöd av material på den här sidan 

och med hjälp av riksförbundet som bollplank.  

I vissa delar av landet kan det finnas ytterligare 

möjligheter genom regional medfinansiering.   

Förut om att stödja 

de föreningar som vill 

satsa lite extra, kom-

mer SHF att erbjuda 

alla medlemsför-

eningar en verktygs-

låda med inspirat-

ionsmaterial, bland 

annat filmade intervjuer med personer med olika 

kompetens och från olika och organisationer. 

För att få tillgång till verktygslådan behöver före-

ningen första prata ihop sig genom att ta ställning 

till en rad punkter, gärna tillsammans i förening-

ens styrelse. Om ni är fler i föreningen som  

känner ett engagemang kring utvecklingsarbetet 

är möjligheterna att lyckas större. Skicka därefter 

ett mejl till: olov.norin@hembygdsforbundet.se  

för att få länk till verktygslådan och ett lösenord 

så att ni kan sätta igång.  

LÄS ALLT OM PROJEKT KULTURARVET SOM 

BESÖKSMÅL PÅ DEN HÄR SIDAN: 
 

För indirekt processledarstöd i Östergötland, 

kontakta Jonny Eriksson på e-post: 

jonny@graffman.se eller Johan Graffman på:  

johan@graffman.se 

Medlemsföreningar —missa inte chansen att ta del 

av projekt Kulturarvet som besöksmål! 

https://www.hembygd.se/shf/turism
https://www.hembygd.se/shf/turism
https://www.hembygd.se/shf/turism
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Det är dags att skicka in anmäla för årets 
temadagar för kulturarv och kulturhisto-
ria, den 10–12 september. Riksantikva-
rieämbetet i samarbete med Sveriges Hem-
bygdsförbund och Arbetsam, välkomnar alla 
som vill delta med arrangemang – att besöka 
på plats eller digitalt. Vi vill gärna få in din 
anmälan senast den 30 juni. 
 

Årets tema  
Temat ”Kulturarv för alla” ska bidra till att 
synliggöra den breda palett av kulturarv och 
människor som finns i dagens Sverige. Att 
berika platser eller händelser med egna be-
rättelser, bjuda in till samtal och diskussioner 
på årets tema, eller att få prova på innovativa 
lösningar; Guidning via QR-koder eller appar 
med virtuella visningar, foton och annan in-
formation för alla som inte själva kan ta sig 
till ett besöksmål.  
 

Men naturligtvis finns det utrymme att vara 
kreativ för att anpassa temat till er egen verk-
samhet. Ni väljer själva om ni vill delta en, 
två eller tre dagar. 
 

Vem kan delta? 
Alla som kan erbjuda allmänheten aktiviteter 
med fokus mot kulturarv och kulturmiljöer är 
välkomna att delta. Såväl museer, organisat-
ioner och företag som privatpersoner kan an-
mäla aktiviteter. De medverkande arrange-
mangen presenteras med en egen webbsida 

landskapsvis på Kulturarvsdagens webb-
plats. Förra året deltog över 160 arrange-
mang i hela Sverige. 
 

Hur deltar jag? 
Det kostar inget att vara med som lokal  
arrangör. Arrangera gärna en guidning eller 
visning, ett föredrag, ett webbinarium eller 
kanske en tävling. Och samarbeta gärna 
med andra i närområdet. Här kan du ladda 
ned inbjudan för arrangörer och sprida till de 
du vill samverka med, eller tipsa andra som 
du tror är intresserade.  
 
Läs mer på raa.se/kulturarvsdagen om hur 
du anmäler ett arrangemang. Eller gå direkt 
till anmälningsformuläret här!  
 
Varmt välkommen!  
Riksantikvarieämbetet 
 

Agneta Gardinge och Ny Björn Gustafsson,  
samordnare för Kulturarvsdagen och Arkeologi-
dagen. 
 
PS: Delta gärna även på Arkeologidagen! 
 

För den som har ett särskilt intresse för äldre 
kulturhistoria finns en helt egen nationell årlig 
temadag, Arkeologidagen, som i år infaller 
söndagen den 29 augusti. Då kan du eller ni 
exempelvis visa fram och berätta om en plats 
eller en företeelse. Här hittar du inbjudan och 
mer om Arkeologidagen. 

Kulturarvsdagen 2021 – tema ”Kulturarv för alla” 

https://www.raa.se/app/uploads/2021/05/Inbjudan_f%C3%B6r_arrang%C3%B6rer_2021.pdf
https://raa.se/kulturarvsdagen
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kulturarvsdagen/anmalan-kulturarvsdagen/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/arkeologidagen/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/arkeologidagen/
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L äget våren 2020: pandemi. Verksamhet ställs in, 

skjuts upp, avvaktar… Sommaren övergår så 

sakteliga i höst, och läget ser fortfarande lika hopp-

löst ut för de närliggande hembygdsföreningarna 

Sankt Anna Hbf och Hbf Vikingarna, båda belägna 

längs skärgården i Söderköpings kommuns östra  

delar.  

Ingen verksamhet kan genomföras någonstans, van-

makt och tristess börjar växa. Men så på radion en 

dag sjunger musikgruppen Mando Diao sin välkända 

"Strövtåg i Hembygden"...  Och då föds idén. Snabb 

kontakt sker med styrelserna för båda föreningarna. 

Kan vi samarbeta, och göra NÅGOT? Svaret blev JA 

från båda styrelserna! Strövtåg i hembygden blir nu 

verklighet. 

Första strövtåget genomfördes i september 2020.  

Valet föll på Herrborum Naturreservat, som ligger 

ungefär mitt emellan föreningarnas upptagningsområ-

den. En omväxlande slinga som både passerar gran-

skog, svårt angripen av granbarkborre, beteshage och 

härlig strandpromenad. Ett gammalt badhus, och  

torpet Lugnet – där just lugnet vilat sedan länge – 

förgyllde promenaden ytterligare. 

I  oktober gick strövtåget utmed "Lilla Notvarpet" i 

Sanden, Norra Finnö. Här finns skärgårdens största 

pestkyrkogård, ett aktuellt minne över den pandemi 

som drabbade trakten för drygt trehundra år sedan. 

Strövtåg i hembygden – ett gränslöst samarbete 

Strövtåget i oktober 2020 gick till Lilla Notvarpet, i Sanden på Norra Finnö i 

Sankt Anna skärgård.   

Text & bilder: Margareta Jovanovic, 
lokalguide, ordförande i Hembygds-
föreningen Vikingarna, och ledamot i 
styrelsen för Sankt Anna Hembygds-
förening.  

Torpet Lugnet i Herrborum Naturreservat. 

Strövtåg på stranden vid Lilla Notvarpet. 
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Nästan hälften av Sankt Annas befolkning dukade 

under av det som betraktas som digerdödens sista  

utlöpare. 

N ovember månads strövtåg gick från Bottna Byg-

degård upp mot Slätbaken. Vi tittade på några 

båtsmanstorp, letade efter resterna av en skans som 

en gång bevakade inloppet till den mäktiga handels-

staden Söderköping, spanade in ett gravfält från brons

- eller järnålder och en möjlig kultplats. 

I december blev strövtåget en tipspromenad på Natur- 

och Kulturstigen i Tyrislöt. Här fick deltagarna ströva 

runt i egen takt i ett ”Tomtetramp” och klura över 

frågor med jultema. 

Januari blev för snörik, men februari fick ett strövtåg 

runt Kvarndammen vid Yxeltorp. Här funderade vi 

över blybrytningen vid Stegeborg och verksamheten 

vid Hyttan, kvarnen vid Yxeltorp, ett båtsmanstorp 

och komminister-

bostaden Fängtorp, 

under Skällviks 

kyrka. 

I  mars strövade 

vi från Sankt 

Anna kyrka via 

Bostevik och Min-

nesgården Ebba, ett 

litet "hembygds-

museum" skapat av 

grevinnan Ebba 

Mörner på Toröns-

borg. Vidare mot Sankt Anna gamla kyrka, en fasci-

nerande plats vid Kapellviken, och sedan ner till 

Kalvholmens camping, med tegelbruk och annat 

spännande utmed vägen. 

I  samband med påskhelgen genomförde vi en ny 

tipspromenad på Natur- och Kulturstigen i 

Tyrislöt, nu med påskfrågor. Några veckor senare 

gjorde vi ett strövtåg runt flygfältet vid Stegeborg. 

Här är trakten fylld med historia! Stegeborgs slotts-

ruin, från 1200-talet och framåt, slaget vid Stegeborg 

mellan hertig Karl och kung Sigismund, Skällviks 

kyrka, Skällviksborg… 

Maj månad fick ett nytt strövtåg i Herrborum Natur-

reservat. Den här gången gick vi den södra slingan, 

genom ett böljande hagmarkslandskap. Orkidéerna 

Adam och Eva, gullviva,  mandelblom, blå viol (men 

inga kattfot) och en ensam kviga följde oss på vand-

ringen. 

Nu pågår planeringen för fullt för ett strövtåg i juni. 

Troligtvis blir det en runda i Uvmarö Naturreservat, 

med vacker hällmarksskog. 

A nnonsering av strövtågen har skett på respektive 

förenings Facebooksida, och med en annons 

under "Föreningar" i Norrköpings Tidningar. Strövtå-

gen sker söndag klockan 10.00. Information lämnas 

samma vecka som vandringen sker. Antalet deltagare 

har varit mellan tio och tjugo.  

Kanske inte så många deltagare med tanke på att det 

är två föreningar som samverkar, men i och med att 

det varit små grupper har det blivit många fina kon-

takter "över gränserna". Slingorna har varit 2,5 - 6 km 

långa. Vi räknar med att köra en gång per månad så 

länge det finns intresse! 

För Hembygdsföreningen Vikingarna och Sankt Anna 

Hembygdsförening, Margareta Jovanovic 

Nyfiket fyrfota sällskap i Herrborum 
Naturreservat. 

Tomtetramp i december i Tyrislöt. 

Strövtåg i mars runt 
Sankt Anna. 
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Klingsbergs Förlag: 
 

www.klingsbergsforlag.se  

 

Norrköpings kvartersnamn på nätet: 
 

www.norrkopingshistoria.se 

Historierna bakom Norrköpings gatunamn 

Varför heter ett kvarter i Norrköping Godvän? Vad var Stenhuset och 

Vårdtornet? Och vad är bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, 

Renströmmen och Trätan? 

Journalisten Peter Kristensson som skrivit boken Norrköpings gatu-

namn, har även utkommit med en bok om stadens kvartersnamn. Den 

berättar om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings drygt 1 300 

kvarter. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om  

stadens historia.  

– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter 

och händelser, och av människor som för länge sedan skridit till skug-

gornas värld, säger Peter Kristensson. 

De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden 

byggdes upp igen efter ryssarnas härjningar. Namnen speglar i hög grad 

den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från tomtägares 

namn eller yrke, exempelvis Eken (Jacob Ekholm), Vintern (Olof Winter), 

Hatten (hattmakare) och Klockan (klockgjutare). 

Kvartersnamnen med tomtnummer användes förr som adresser och var 

då mer allmänt kända än i dag. Men många kvarter har gett namn åt 

verksamheter som finns i dagens Norrköping, däribland Rosen, Gubben 

och Kåkenhus.  

Boken är den första kompletta sammanställningen av kvartersnamnen i 

Norrköping. Beställ den direkt från förlaget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsförsäkringen  
Tel: 0200-22 00 55   
 

forsakring@hembygdsforbundet.se  

https://www.klingsbergsforlag.se
https://www.norrkopingshistoria.se/
https://www.klingsbergsforlag.se/kop-norrkopings-kvartersnamn/
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Hur kan man göra kulturmiljöer mer  

lockande för en yngre målgrupp?  

I häftet Historia för barn och unga finns en 

mängd väldigt användbara förslag på  

aktiviteter som en hembygdsförening kan 

anordna för att både locka och behålla 

målgrupperna barn & unga!  

Till exempel skattjakter, labyrinter,  att lära 

sig om föremål på ett nytt sätt,  att klä ut 

sig som förr i tiden ... 

Dessa och många fler idéer i häftet kom-

mer från en grupp ungdomar i projektet 

Kulturarva som har ett särskilt intresse för 

historia. Kulturarva drivs av Studieförbun-

det Vuxenskolan i Jönköpings län. 
 

Ladda ner detta häfte HÄR:  

http://www.atremi.se/
https://filer.hembygd.se/ostergotland/uploads/files/2021/03/04/Historia%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%20-%20H%C3%A4fte%20SV.pdf


 10 

M ellan att serva butikskunder, och svara på sam-

tal från myndigheter angående verksamheten, 

är Urban i färd med att planera den trätrall som håller 

på att läggas framför entrén och snart ska bilda ute-

plats runt hela lokalen. 

Så sent som i februari rekvirerade han den gamla 

byggnaden på Norra Cloettavägen 9, vars öde annars 

hade blivit att förfalla. På 50-talet bedrev Baptistkyr-

kan barnverksamhet i källaren och på gatuplanet 

fanns en cykelaffär. Nu tar den nya verksamheten 

form, där även ett sommarcafé planeras på baksidan. 

Allt kallas för projekt Byxfickan. Urban Blomstedt 

driver också en byggfirma, så att renovera och bygga 

om lokalen faller sig naturligt för honom.  

Närapå halva butiken består av en museisektion med 

mängder av gamla foton, diverse föremål samt  

massor av inramade lokalhistoriska fakta. Urban har 

anor i trakten bakåt till minst 1500-talet, och ett  

imponerande släktträd tar upp en stor del av en vägg i  

museihörnan. Med avstamp i sin egen släkt vill han  

inspirera övriga ortsbor att göra likadant med sina 

respektive släkter och bidra till att lokalhistorien  

lever vidare: rädda gamla foton, försök att identifiera 

personerna, intervjua far– och morföräldrar om då-

tiden innan den går förlorad. När allt är färdigt så är 

planen att bjuda in hela orten till ett officiellt öpp-

nande.  

På den ännu ofärdiga övervåningen kommer Urban 

framöver dessutom att sätta upp en historisk utställ-

ning från Ljungs slott, som gjorts av en grupp ung-

domar i trakten. 

En hembygdsförening i vardande 

–  Det finns ju redan en hembygdsförening med  

fokus på Vreta Kloster och Stjärnorp, men Ljung och 

Ljungsbro känns aningen bortglömda säger han. Och 

Cloettafabrikens betydelse för Ljungsbro förtjänar ett 

eget kapitel. Därför bildades en ny förening i minsta 

möjliga skala under våren: Ljungs Museums Vänner. 

Papper har skickats in till skatteverket och banken, 

men myndigheternas kvarnar mal än så länge lång-

samt, samtidigt som corona-pandemin fördröjer pla-

nerna. 

Än återstår att hålla det första officiella årsmötet för 

föreningen, som ännu endast har en handfull med-

lemmar. Men medlemsunderlaget är gott på orten och 

snart kanske även hembygdsförbundet får sin 96:e 

medlemsförening! 

Minimuseum och ny hembygdsförening i vardande 

U rban Blomstedt är en man med synnerligen många järn i 
elden. På det som förr i tiden kallades Byxficketorget i  

centrala Ljungsbro, någon mil nordväst om Linköping, växer 
hans verksamhet fram i form av kombinerad diversebutik och 
minimuseum: Blomstedt Bytt och Nytt —och snart även Ljungs 
museum.  

Text & bild: Jesper Ström, ÖHF 

Ett minimuseum tar form. 
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https://www.tregokar.se/
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Hembygdsbladet önskar en härlig sommar ! 

 

Midsommarfirande på hembygdsgården Södra Sand  
i Malexander 2019.  
      Bild: Malexanders Hbf 


