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Bild: Marita Holmberg.
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Ordföranden har ordet

D

et börjar närma sig
ett nytt år och tid
för att summera 2021.
Har det varit ett bra år?
För hembygdsrörelsen
har det nog varit bättre
för de flesta föreningarna
än 2020. Viruset Covid19 förföljer oss fortfarande, nu i en variant kallad omikron. Den förra varianten var döpt till
Delta, D i det grekiska alfabetet, omikron är
litet o. Ska vi fortsätta att lära oss det grekiska
alfabetet på det här viset får vi nog stå ut med
olika varianter ett bra tag till. Den dopceremonin vill vi verkligen slippa!

E

tt avstämningsmöte har vår kanslist Jesper
och jag hållit med Region Östergötland.
Där presenterade vi ett önskemål, som flertalet
av våra föreningar skrivit under, om ett utökat
anslag till förbundet. Medlemsantalet minskar i
föreningarna och då får vi in allt mindre medel
till vår verksamhet. Vi hoppas på det bästa.
Sveriges hembygdsförbund har nyss skickat ut
sin enkät om hembygdsrörelsens verksamhet
under 2021 (se sid 7). I skrivande stund har bara
drygt 10% av föreningarna svarat. Ni som ännu
inte svarat kan passa på när ni låter julmaten
smälta. Sista dag för svar är 20 januari.

V

i hoppas också på att kunna genomföra
vårt årsmöte den 9:e april, det vore bra om
någon förening kunde stå för värdskapet. Det är
alltid trevligt och lärorikt att träffas hemma hos
en förening och se hur de har det. Sådana här
sammankomster kan kräva vaccinationsbevis,
så vaccinera er och skaffa bevis.

Under året har en del föreningar kommit på nya
idéer för sin verksamhet, andra har passat på att
underhålla sina byggnader. Vi har haft vår Höstkonferens fysiskt (se sid 5). Kulturarv Östergötland har kunnat genomföra sin Kulturarvsdag,
den också fysiskt (se sid 7) i Åtvidaberg. Båda
Med förhoppning att snart kunna ses fysiskt,
sammankomsterna hade dock samlat något färre
önskar jag Er alla:
deltagare än vanligt.
En God Jul och Ett Gott Nytt År!
ag var även iväg på en mycket givande
Besiktningskonferens i Örebro (se sid 4) som
arrangerades av Hembygdsförsäkringen. Vi plaRolf Pettersson
nerar redan nu för en sådan i vårt län också.

J

SHF:s nystartssatsning 2021-2022
Sveriges Hembygdsförbund har fått extra
statsbidrag från Kulturrådet med anledning
av pandemin. Stödet ges för strategiska insatser som främjar omställning och nystart i
hembygdsrörelsen.
Hembygdsrörelsen har på många håll drabbats hårt av pandemin och nu vill vi skapa
möjligheter till en nystart för att gå starkare
ur krisen. Centralt för omstarten är att möjliggöra för förändringsprocesser i relation till
föreningsdemokrati, inkludering och föryngring. Arbetet sker i dialog med alla delar av
Hembygdsrörelsen.

renhetsutbyte mellan medlemmar och föreningar. Detta görs i första hand genom digitala seminarier och erbjudanden om att
delta i olika nätverk. Vi hoppas att det kan
bidra till fler engagerade medlemmar.
Statsbidraget gäller från september 2021
och ett år framåt. Målet är att under den här
perioden stimulera processer och ge stöd
för att bygga en mer långvarig utveckling av
hembygdsrörelsen.

Läs mer om satsningen på denna sida:

Förbundet kommer främst att satsa på
ökade möjligheter för kunskaps- och erfa3

Givande besiktningskonferens

Gällersta forngård utanför Örebro.

S

veriges Hembygdsförbund och Hembygdsförsäkringen erbjuder nu de regionala hembygdsförbunden och deras föreningar en besiktningskonferens. Konferensen är kostnadsfri och ska hållas på en
hembygdsgård, gärna med flera olika byggnader.

Denna konferens rekommenderas varmt, och vi planerar redan nu för att en av våra föreningar i Östergötland kommer att stå som värd för den under våren
2022. Inbjudningar kommer så småningom!

Något som också ständigt kan rekommenderas är
Jag deltog nyligen i en sådan konferens på Gällersta Webbkursen ”Säker föreningsgård”.
forngård en mil söder om Örebro. Gällersta forngård
är en hembygdsgård och ett friluftsmuseum med ett Rolf Pettersson,
Östergötlands Hembygdsförbund
flertal byggnader samlade från närområdet. Det är
också en plats med en stor midsommarfest.
Dessutom finns möjlighet att hyra gården för bröllop
och liknande sammankomster. På gården finns ett
flertal olika byggnadstyper. Bl.a. en stor byggnad
med samlingssal, kök, uthyrningslägenhet med
dusch, arkiv, loftsbyggnad, magasin, smedja och
väderkvarn. Med andra ord, en plats väl lämpad för
en besiktningskonferens.

D

eltagare var föreningsmedlemmar från ett 20tal föreningar som tillhör Örebros Hembygdsförbund. Dessutom var förbundsrepresentanter från
närliggande län inbjudna. Vi fick en mycket välbehövlig genomgång av vad man bör känna till för
skyddsåtgärder, skaderisker, dokumentation och värdering av lösegendom som behövs för att ha en relevant försäkring.
Efter varje teoretisk genomgång delades vi in i grupper som fick besiktiga olika byggnader beträffande
el, maskiner, brandskydd, vatten och fukt mm. Dessa
praktiska övningar var mycket givande och gav vid
redovisningen intressanta diskussioner och utbyte av
erfarenheter och tips.

Bli experter på att förebygga
skador och ta hand om er hembygdsgård. Få självriskcheck värde
9 500 kr. Välj mellan webbkurs
och studiecirkel. Kostnadsfritt!

Anmäl er idag >>
sakerforeningsgard.se
Tel: 0200-22 00 55
forsakring@hembygdsforbundet.se
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Efterlängtad
höstkonferens
för hembygdsförbundet
Text & bild:
Jesper Ström, ÖHF

Berit Ljunggren och Margareta Carling framför I fröken Frimans fotspår - en
dramatiserad historielektion om kampen för den allmänna rösträtten i Sverige.

Ä

ntligen blev det så dags för hembygdsförbundets traditionsenliga höstkonferens, efter ett års
påtvingat uppehåll pga pandemins framfart. Ett 30tal deltagare från medlemsföreningarna träffades
lör 24 oktober på Föreningshuset Fontänen i centrala Linköping.

P

elle Filipsson är arbetslivsintendent på Arbetets
museum i Norrköping, och är specialiserad på
bidragsökning och ekonomiska lyft för ideella verksamheter. Han redogjorde översiktligt för vad som är
bra att tänka på när man söker olika bidrag. Primärt
var råden inriktade på att söka Riksantikvarieämbetets
årliga bidrag för kulturarvsarbete. Det är bara 25% av
Landshövding Carl Fredrik Graf var först ut på gästlis- alla ansökningar som beviljas, så det gäller att vara
tan med att hälsa till alla föreningar och understryka
noggrann. På Arbetets museums hemsida finns
vilken extra viktig roll det civila samhället har idag,
mycket matnyttigt att hämta hem.
där tilliten till varandra i vardagen inte får gå förlorad.
Anna Eriksson från Studieförbundet Vuxenskolan
En delningsrunda bland alla deltagare fick extra tyngd presenterade härnäst ett urval av kurser och studiecirknär föreningarna var och en fick dela med sig av panlar innan det var dags för behövlig lunchpaus, bestådemins påverkan på sina verksamheter. De flesta har
ende av krämig tomatsoppa med surdegsbaguette.
klarat sig hyfsat bra medan andra haft det extra tufft.
öreställningen ”I fröken Frimans fotspår” blev
konferensens stilfulla och uppskattade avslutning,
som ett led i det nationella uppmärksammandet av den
svenska demokratins 100-årsjubileum. Iklädda tidstypiska dräkter framförde Margareta Carling och Berit
Ljunggren sin högst underhållande och lärorika
kombination av teater och historiskt föredrag.

F

Pelle Filipsson berättar om bidragsökning.

De lyfte fram många lokala betydelsefulla kvinnliga
pionjärer inom både företagande och politikens finrum, som hattmakerskan Ida Israelsson, caféägaren
Herdina Lindeberg och Eva Hansén, den första kvinnan att bli invald i Linköpings politiska krets.
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Nu är vårens kurskalender öppen för alla er som jobbar på
arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Upptäck Arbetets
museums breda utbud av kurser HÄR – de flesta är gratis!
NYHET! UTVECKLINGSFORUM: FÖR ARBETSLIVSMUSEER OCH HEMBYGDSFÖRENINGAR
Premiär för ett helt nytt forum där arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar äntligen kan träffas.
Ja, vi fokuserar på det fysiska mötet igen; vi vill träffa er öga mot öga med inspiration och umgänge
i fokus. Mingla med kollegor, intendenter och utställningsproffs. Lär dig om besöksnäring, ekonomi
och få nya intryck för att stärka verksamheten.

1 april 2022. Arbetets museum, Norrköping, kl. 10–17.
Kostnad: 350 kr. 280 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.

Anmäl dig här

Sök olika bidrag, anslag och fonder
inom kulturarvsområdet från Riksantikvarieämbetet!
Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer
av bidrag inom kulturarvsområdet. Alla
bidrag söks direkt hos Riksantikvarieämbetet utom Kulturmiljövårdsanslaget
som söks hos länsstyrelserna. Ni kan
bland annat söka dessa:

*Bidrag till ideella organisationer inom
kulturmiljöområdet

LÄS MER OM BIDRAGEN OCH ANSÖK
VIA DENNA SIDA:

*Bidrag till kulturarvsarbete
*Bidrag till kulturarvs-IT
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Innehållsrik Kulturarvsdag i Åtvidaberg

Under rundvandringen berättar Roy Andersson för Åke
Andersson om Åtvidabergsbilen som tillverkades i 12
exemplar, varav ett fortfarande finns kvar.
Bild: Ellinor Collins.

H

östens Kulturarvsdag kunde till mångas glädje
hållas fysiskt den 25 november. Den var förlagd
till biblioteket i Åtvidaberg. Biblioteket ligger i Kulturcentrum mitt i de industrihistoriska kvarteren.
Kulturcentrum innehåller också kulturskola, museum,
turistinformation, samlingslokaler, utställningshall,
secondhandbutiker och ett aktivitetshus.
Vi var ett 40-tal deltagare som hade samlats för att ta
del av ett som vanligt innehållsrikt och intressant program. Olof Hermelin chef på Östergötlands museum,
informerade om vad som hade hänt på museet under
1000-dagars stängning, som blir några dagar längre.
Museet beräknas öppna någon gång i vår.
Carina Jarhall, ordförande i föreningen Bersbo koppargruvor, berättade om hur en liten skara entusiaster

Medlemsföreningar!

kan bilda en förening och ta sig an ett stort projekt.
De hade som mål att restaurera Bersbo gruvby och de
lyckades, vilket är mäkta imponerande.
Vidare informerade Roy Andersson, kulturstrateg och
Karin Nielsen, skolbibliotekarie, båda Åtvidabergs
kommun, om hur man kan samverka mellan olika
kulturaktörer och skolan. Det är viktigt att fler än bara
enstaka lärare är med, då det då finns risk att projekt
försvinner när läraren slutar eller byter skola.

D

agen avslutades med en paneldiskussion mellan
olika kulturrepresentanter om hur projekt kan
implementeras och bli ordinarie verksamhet. En rundvandring i Kulturcentret ingick också i programmet.
Rolf Pettersson, ÖHF

Ni hjälper väl till att svara på
Sveriges Hembygdsförbunds
enkät om hembygdsrörelsens
verksamhet 2021? Denna statistik
är ett av de viktigaste verktygen
för att påverka rörelsens inflytande
i samhället. Alla svar behövs!

Gör detta senast 20 januari
via denna länk:
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Spökryttare och gastar
”Karlarna stod och smidde spik till sjutiden på kvällen, men
sen var de i regel lediga och gjorde inte annat än bara
pratade. Karlar och kvinnfolk pratade mest om skrock.
Åtminstone de äldsta trodde på allt sådant. Man fick höra
historier om huvudlösa gubbar, likskjutsar som gick så
trögt från kyrkan, att hästarna svettades och darrade i
hela kroppen, därför att inte gasten ville stanna i jorden
utan följde med vagnen ett stycke på hemvägen …”
Denna sägen härstammar från Godegårds socken i Finspångs kommun och är hämtad ur boken Folktro och folkliv i Östergötland, av Elis Åström från 1962.
Den och många andra sägner finns samlade i Sägenkartan.
Där kan man läsa äldre berättelser om jättekast men
också om häxor, näcken samt möten med både tomtar,
varulvar och självaste Djävulen. På kartan finns ett litet
urval, nära 10 000 uppteckningar, från arkivsamlingar och
tryckta sägenutgåvor. Kartan är ett samarbete mellan
Institutet för språk och folkminnen (Isof), Norsk Folkeminnesamling (NFS, Universitet i Oslo) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Sägnen om Skogbosten
Denna berättelse är hämtad från Wist Hembygdsförenings samling av skrock och sägner. På deras hemsida finns många fler historier samt fakta om lokalhistoria, fornlämningar mm. Titta gärna in på denna
länk:

E

rik Carlsson: ”Skogbosten… jo, enligt berättelser
som jag hörde som ung hade en jätte kastat sten
mot kyrkan vid klockringning. En hade hamnat vid
Risnäs. En tredje ligger vid vägen mellan Ebbetorp
och lsaksberg, vid en öppen slätt vid Skogs-skogen.
Vid denna slätt har möjligen en gång funnits någon
byggnad med odlade åkertegar. Skogbosten, likaså
stenen vid Stavsätersvägen (Spökstenen) ansågs vara
bebodd.

Illustration: wallpaperset.com

Besök Sägenkartan
på denna länk:

vid sprängning. Efter denna händelse var det ingen
som ville fortsätta med sprängningen. Under min barndom i början av 1900-talet var vi uppe på stenen och
tittade många gånger. I samband när vägen sedermera
omlades och breddades borttogs en stor del av den
som låg över vägen.

E

n liknande sten som låg på Östergårdens mark.
Den stod liksom på spets och var en 3 - 4 meter
hög. Min bror och jag sprängde bort den för att användas till makadam vid vägbygget. Denna sten låg på en
stenhäll mellan Hamra och vägen upp mot Skog. Einar
och jag sprängde rent och där är numera åkermark.”

Mystiska saker kunde hända om någon passerade vid
midnattstid. Förr innan vägen byggdes om var
"spökstenen" på Ebbetorpsidan om vägen. Efter omläggningen kom vägen att gå mellan stenen och den
s.k. Döslätten.

S

kogbosten skulle en gång sprängas bort, men den
som skulle utföra arbetet kom bort på något vis.
Stenen blev endast skadad. På den tiden användes krut

Den sägenomspunna Skogbosten, strax sydväst om Sturefors i Linköpings kommun.
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Två nya böcker om Norrköpings historia
Den 26 november utkom två nya böcker om Norrköping
skrivna av historiejournalisten Peter Kristensson på Klingsbergs Förlag. De är Staden vid Strömmen. Berättelser ur
Norrköpings historia och den tredje, utökade upplagan av
Norrköpings gatunamn.
I boken Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings
historia samlas de fyrtio första stadshistoriska krönikor som
Kristensson skrivit för Folkbladet. Liksom Norrköpings historia
myllrar de av spännande händelser, personer och platser.
Rysshärjningar, kröningar och riksdagar. Furstar, fotbollsspelare
och fabriksarbeterskor. Slott, skolor och sju sjukhus. Boken är
illustrerad med vackra gamla Norrköpings-bilder – ofta ur stadsarkivets samlingar.
Boken Norrköpings gatunamn utkom första gången 2014 och därefter med en ny, utökad upplaga 2016. Båda upplagorna på sammanlagt 3 000 exemplar är slutsålda. Den andra upplagan innehöll
69 nya gatunamn och i den tredje har 95 nya namn lagt till och en lång rad texter uppdaterats.
Som vanligt lever Norrköpings historia vidare på gatuskyltarna. I Inre hamnen har namnen koppling
till hamn- och varvsverksamheten där, i Sandbyhov är de hämtade från det gamla sjukhuset och i
Klockaretorpet fortsätter traditionen med att namnge gator efter kända Norrköpingsbor.
Författaren
Peter Kristensson arbetar heltid med historia i det egna företaget Klingsbergs Förlag. Sitt intresse för historia och nyhetsjournalistik kombinerar han i Nättidningen Svensk Historia som
han skapat och drivit i 21 år. Han arrangerar även stadsguidningar – både Deckarvandring i Emelie Schepps fotspår och
olika historiska vandringar – och håller föredrag. Han har tidigare utkommit med Norrköpings gatunamn (2014 och 2016)
och Norr-köpings kvartersnamn (2018).

Böckerna
Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia har
195 sidor, och är inbunden och illustrerad. Registret omfattar
276 personer och 603 platser. Boken kostar 240 kronor.
Norrköpings gatunamn har vuxit till 357 sidor, och är även den
inbunden och illustrerad. Boken behandlar drygt 1 500 aktuella
gatunamn och 400 äldre, utbytta namn. Boken kostar 260 kronor.
Beställ här: www.klingsbergsforlag.se/kopa-bocker/

Klingsbergs Förlag
Gröndalsgatan 40
603 54 Norrköping

Telefon: 0733-20 03 23
Hemsida: https://www.klingsbergsforlag.se

E-post: info@klingsbergsforlag.se Nättidningen Svensk Historia: https://www.svenskhistoria.se
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JULKLAPPSTIPS: den
Bokens innehåll bygger på
NYA HEMBYGDSBOKEN! personliga minnen från en tid

före dator och mobiltelefon.
LÄS OM: Rök och Svanshals för
75 år sedan, Platser vi minns,
Våra skolor, En torparunge
minns, En nestor vid Tåkern,
Lysings häradsallmänning,
Markernas minnen, Barndomsminnen från Svanshals
stationsby och mycket mera.

Bokens pris: 200 kr
Boken Våra minnen från Rök och Svanshals säljes av ICA
Marcus Väderstad, Ödeshögs bibliotek samt av Ove Bäck, 070 6441008 och Agneta Widén, 073- 3098578

Glöm inte att söka regional bygdepeng!
Hos Länsstyrelsen kan Bygdepengen sökas av
lokala utvecklingsgrupper på landsbygden i hela
länet, samt i småorter med färre än 1 000 invånare.
Endast en grupp i varje geografiskt område kan få
regional bygdepeng. Utvecklingsgruppen ska bjuda
in alla som bor i området att delta.
Maxbeloppet är 6 000 kr. Länsstyrelsen och Region
Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av
den totala summan till varje utvecklingsgrupp med
ett tak på 2 000 kr var.

Ansökan lämnas in till kommunkontoret under
början av året, och ska avse kostnaderna för det
planerade utvecklingsarbetet.

Läs mer på
Länsstyrelsens hemsida!

Ett minimuseum tar form.
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Hembygdsrådets årsbok 2021!
I denna årsbok kan ni bland annat läsa om
kärleksförhållandet mellan Jenny Lind och
Adolf Fredrik Lindblad, den okända hälsokällan Lagmansberga Källa samt om Skänninges omvandling från enkelt vadställe till
religiöst tongivande stad!
Boken är den 41:a årgången som ges ut av
hembygdsföreningarna i Mjölby kommun
och kostar endast 25 kr.
Den finns att köpa hos hembygdsföreningarna i Mjölby kommun eller att beställa från:

Kai Hågård, kassör i hembygdsrådet
Tel: 0762-81 94 02
E-post: kai.hagard@gmail.com
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Julmarknad på Mjölby hembygdsgård. Bild: Marita Holmberg.

Hembygdsbladet önskar en riktigt God Jul !
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