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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. 

   

 INNEHÅLL: 

 

Ordföranden har ordet             

Lyckat årsmöte i hybridformat 

Annonser & blandat 

Yxnekullens vandrarhem - nu i drift av  

Yxnerums Hembygdsförening 

 

Förlängd livslängd med 100 år 

Många ögonöppnare på lärorik analog  

besiktningskonferens i Kisa 
 

  Annonser & blandat 

 

   

   

 

Annonspriser  

1/1 sida  1200:-  

1/2 sida    600:- 

1/4 sida    400:- 

 

Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli 

Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING 

Tel: 076-103 11 39  

ostergotland@hembygd.se 

www.hembygd.se/ostergotland  
 

 

Omslagsbild: 
 

 

 

 

  
  

 
 

 Besiktningskonferens på Kisa Hembygdsgård. 

 Bild: Jesper Ström. 

 

 

 

   

 

 

 

 

sid 3 

Kära läsare av Hembygds-
bladet ... 
 

På grund av materialbrist 
så är detta första nummer 
för 2022 försenat. Det kan 
även medföra att antalet 
nummer under året mins-
kar till tre istället för fyra. 
Vi hoppas att ni ändå får 
stor glädje av detta 
kombinerade vår- & 
sommarnummer! 
 

Hälsningar, redaktionen  

sid 4 

sid 5 

sid 6 

sid 7 

sid 8 

sid 10 
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      Ordföranden har ordet

Ä 
ntligen började pan-

demin gå tillbaka och 

restriktionerna lättades. 

Man såg fram emot att det 

skulle bli mer normalt 

igen. Men, så plötsligt 

händer det. Ett nytt mörkt 

moln dyker upp på him-

len, Det börjar även denna 

gång med bokstaven p, 

inte pandemi, utan Putin. Ryssland startar ett krig 

och invaderar Ukraina. Krig är flerfaldigt mycket 

värre än en pandemi. Krig dödar inte bara männi-

skor och kulturer. Det förstör så mycket mer,  

relationer, byggnader mm - det är fullständigt 

förödande. 

V i firar i Sverige ”Demokratin 100 år”. 

Ukraina var på väg mot en demokrati med 

folkvald president. Men så var det en stormakt 

som inte tyckte det var bra. Det visar hur skör en 

demokrati är. Därför är det viktigt att vi verkligen 

slår vakt om den. Hembygdsrörelsen har här en 

viktig uppgift att fylla. I en orolig tid är det så 

oerhört viktigt att det finns en trygghet.  

Hembygdsföreningen är för många en sådan 

trygghet, speciellt nu när man åter kan träffas 

fysiskt. Många har under de senaste åren känt sig 

isolerade. Föreningarnas möten och aktiviteter är 

då viktiga. Där finns det alltid ett utmärkt tillfälle 

att träffas och prata. 

H embygdsförbundet fick tyvärr ställa in 

Januarikonferensen, men årsmötet kunde 

genomföras på Fontänen i Linköping (se sid 4). 

Det hölls både fysiskt och digitalt, då Fontänen 

har anskaffat en utmärkt digital anläggning. Två 

av styrelsemedlemmarna hade avsagt sig vidare 

uppdrag, Karin Wassberger och Anne Marie  

Richardson. Dessutom avgick Nils-Gunnar 

Wenhov i valberedningen. Tack för era insatser 

för förbundet! Två nya suppleanter valdes in, 

Ann-Kristin Eriksson, Vreta klosters Hbf och 

Christer Schmiedt, Landeryds Hbf. De hälsas 

varmt välkomna till styrelsen. En Besiktnings-

konferens har också kunnat genomföras hos Kisa

-Västra Eneby Hembygdsförening (se sid 8).  

F örbundets närmsta aktiviteter är att delta i 

Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma, 

som kommer att hållas i Nyköping 3-5 juni. Från 

oss åker Birgitta Hertin, Jesper Ström och under-

tecknad. Vidare kommer vi efter ett par års uppe-

håll äntligen att åter genomföra den så kallade 

”landshövdingsturnén” den 22 juni. Vår lands-

hövding Carl Fredrik Graf besöker några utvalda 

hembygdsföreningar. Den går denna gång till 

norra Östergötland. 

Då detta är sista Hembygdsbladet före  

sommaren önskar jag Er alla en skön och  

innehållsrik sommar fylld av aktiviteter, med  

midsommarfirande, hembygdsfestligheter,  

sommarkaféer mm!  

Rolf Pettersson 

MEDLEMSFÖRENINGAR! 

Har ni bytt kontaktperson, 
ordförande eller kassör/
fakturaadress i föreningen 
efter ert årsmöte?  

Hör i så fall av er med upp-
gifter till: 
 

ostergotland@hembygd.se 
eller på tel: 0761-031139! 

 

Välkomna till Hembygds-
förbundets Höstkonferens  

lör 24 september! 
 

Väl mött i Norra Vi i Ydre 
kommun! 

 
Håll utkik på vår hemsida för 

uppdateringar! 

https://www.hembygd.se/ostergotland
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F ör första gången provade hembygdsförbundet 

att hålla ett årsmöte som ett så kallat Hybrid-

möte. Ett 20-tal deltagare träffades sön 24 april i 

Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen i centrala 

Linköping. Resultatet blev högst lyckat. 
 

Hybridmötet innebar alltså att även deltagare på  

distans kunde närvara via digital videolänk i Zoom 

vid sina hemskärmar. Deltog på distans gjorde även 

dagens inbjudna gästföreläsare. Kristina Ernehed från 

Heimbygda, Jämtland-Härjedalens hembygdsför-

bund, är projektledare för ”Så blir vi yngre” och  

berättade om satsningen som hembygdsrörelsen gör 

för att nå ut till yngre målgrupper.  
 

Det som började lokalt i hennes hemlän som ett rent 

barn- & ungdomsprojekt, ledde till ett förändrings-

arbete av hela verksamheten, och är nu en rikstäck-

ande angelägenhet. Föryngrade styrelser, en mer  

åldersblandad rörelse och utvecklad verksamhet för 

barn och unga, är resultaten. 

 

F elicia Wennberg Gonzales var nästa förläsare på 

tur. Hon är en av tre nyanställda medarbetare på 

Sveriges Hembygdsförbund med särskilt fokus på 

den nationella Nystartssatsningen, med underrubri-

ken ”Från kris till kraft”. Med hjälp av pengar från 

Kulturrådet är denna satsning en återhämtningsåtgärd 

så att rörelsen ska kunna resa sig från covid 19-

pandemins hårdslående framfart i föreningslivet.  
 

Nystartens åtgärder inom medlemsengagemang och 

verksamhetsutveckling för föreningarna har bland 

annat resulterat i ökat antalet webbinarier, workshops 

och en ny Medlemsvärvningsguide, vilken fanns på 

plats för alla deltagare att ta del av. 

Nästföljande inslag var en uppföljning av ett av sam-

arbetena inom projekt Tjärbränning, där en handfull 

medlemsföreningar sedan 2019 tillverkar trätjära, 

som sedan köps in av Linköpings stift för Svenska 

Kyrkan. Åke Andersson, ordförande i Björsäters 

Hembygdsförening i Åtvidaberg, visade foton från 

fjolårets bränning som renderade över 200 liter tall-

tjära och en förtjänst på 65 000 kr. Föreningen var 

från början fullständiga noviser inom tjärbränning. 

Men nu, inne på tredje året, så är aktiviteten en succé 

och arbetsgruppen riktiga veteraner på området! 

Dessutom kan denna verksamhet bedrivas som en 

studiecirkel i samarbete med Vuxenskolan. 
 

C onny Sandberg från Sveriges Hembygdsförbund 

gästade på plats i Vagnhallen och åtog sig rollen 

som mötesordförande när det blev dags för själva 

mötet. Med van och bestämd hand förde han års-

mötets förhandlingar och styrelseval smidigt i mål.  

 

Läs om projekt SÅ BLIR VI YNGRE HÄR: 

 

Ta del av NYSTARTSSATSNINGEN HÄR: 

Lyckat årsmöte i hybridformat 

Text & bild:  
Jesper Ström,  ÖHF 

Kristina Ernehed håller via videoskärmen ett föredrag om 
hembygdsrörelsens föryngringsprojekt för åhörarna på  
hembygdsförbundets årsmöte den 24 april. 

Åke Andersson  berättar om 
projekt Tjärbränning. 

https://www.hembygd.se/shf/sa-blir-vi-yngre
https://www.hembygd.se/shf/shfs-nystartssatsning
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Din släktforskning har aldrig sett bättre ut: 
Grafiska teman 

Trackuback släpper det nya verktyget Grafiska teman.  
Användaren kan välja mellan flera olika teman för att 
optimera utseendet på sin personliga historia. Den rena 
"Soft for the eye", eller den intensiva guldlila "Imperial 
velvet". Kanske är de två mörka temana "Gothic moon-
light" eller "Hifi panels" att föredra. Eller kanske den 
gröna lövsalen i "Nature calling". Vi börjar med åtta  
teman, och det kommer att bli många fler. 

Bilden visar ett av de åtta temana som släpptes vid premiären: "Imperial velvet". 

Vi uppmuntrar användarna att prova och sedan dela med sig av sina designkombinationer av grafiska 

teman, sköldtyper och relationslinjer. 

Trackuback är en ny innovativ plattform för släktforskning och historia, som visualiserar olika data, 
historiska kartor, händelser, statistik och användarens eget genealogiska innehåll. Vi är ett svensk-
baserat startupföretag med innovativa planer för framtidens släktforskning. Under vintern har vi 
släppt plattformen i flera länder. 

De senaste nyheterna och användardiskussionerna finns i vårt Facebook-community:  

https://www.facebook.com/trackuback 

 
www.trackuback.com  

info@trackuback.com  

Tunnbindaregatan 37 

602 21 Norrköping 

Sweden 

Upptäck K-samsök! 

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. 

Här finns mer än sex miljoner objekt som till exempel museiföremål, lämningar, bild-

samlingar och arkivhandlingar.  

Syftet med K-samsök är att möjliggöra för institutioner, organisationer, föreningar och  

enskilda att använda informationen i egna tillämpningar (till exempel på webbplatser eller i 

mobila applikationer). Om du har frågor eller 

synpunkter om K-samsök så är du välkommen 

att kontakta oss på ksamsok@raa.se.  

K-samsök finns här: 

https://www.facebook.com/trackuback
http://www.trackuback.com
mailto:ksamsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/
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I april månad 1930 samlades några äldre och 
yngre män till ett möte i Yxnerum i södra Åtvida-
bergs kommun, bl.a. under ledning av dåvarande 
pastorn i församlingen, Einar Friberg. Tiden var 
mogen för att bilda en idrottsförening i bygden. 
 

F ramför allt fanns det gott om ungdomar som 
mera under ordnade former ville spela fotboll. 

Efter detta möte bildades Yxne-
rums IF. År 1967 kunde man 
också inviga en nyanlagd fot-
bollsplan, och 1987 kunde man 
inviga sitt nya klubbhus. Detta 
klubbhus kom ursprungligen 
från Åtvidaberg där Åtvidabergs 
församling skulle bygga en ny 
församlingsgård. De gamla  
barackerna som tidigare fungerat 
som samlingsgård, skulle anting-
en rivas eller flyttas.   
 

Yxnerums IF:s stora eldsjäl Carl-
Axel Kindholm bearbetade kom-
munen så att föreningen fick 
överta en av barackerna, som 
flyttades till Yxnerums idrotts-
plats, I samband med att före-
ningen tvingades upphöra, fick 
Yxnerums Hembygdsförening 
genom ett gåvobrev överta bygg-
naden år 2005. 
 

I  och med övertagandet av den 
gamla klubbstugan, har hembygdsföreningen an-

vänt klubbstugan vid olika evenemang, bl.a den åter-
kommande Borkhultsdagen, den 3:e lördagen i  
augusti (nu med 2 års uppehåll pga pandemin)  
Sedermera togs beslut om att göra denna gamla 
klubbstuga till ett vandrarhem, och under senare år 

har vandrarhemmet varit föremål för omfattande  
renoveringar. Huset är ommålat, det är en ny entré, 
och invändigt är det idag 4 st rum med sammanlagt 
10 st bäddar. Här finns dusch och numera ett nytt 
kök, där man själv kan laga till sin mat.  
 
I en angränsande byggnad finns i källarplanet den 
s.k. drömkällaren. Där kan man utöva olika typer av 

hobbyarbete, och det finns 
möjlighet att köpa något av 
de alster som man tillverkat. 
En plats för social samvaro, 
tillsammans med lite fika. 
 

U tanför finns den gamla 
fotbollsplanen med 

ställplatser för husbilar, hus-
vagnar, och möjlighet till att 
ex. spela kubb, krocket, bad-
minton eller liknande. Det är 
endast ca 50 meter till en 
badplats, eller ca 2 km till en 
badplats med en långgrund 
sandstrand. 
 

I omgivningen finns fina 
strövområden, bl.a  
Hästenäs kyrkskog, ett för 
Sverige närmast unikt skogs-
område. Det finns även  
möjlighet att köpa fiskekort 
för de många sjöarna i 
grannskapet.  

 
 

För att hyra vandrarhemmet, kontakta: 
Camilla Rosin; 0706-327325.  
E-mail: camilla.rosin@hotmail.com  
 

www.hembygd.se/yxnerum (Vandrarhemmet)  

Yxnevallens vandrarhem  
– nu i drift av Yxnerums Hembygdsförening 

Text & bild: 

Magnus Lindbergh,  

Yxnerums Hbf. 

Drömkällaren är en 

skaparverkstad i 

anslutning till vand-

rarhemmet. 

mailto:camilla.rosin@hotmail.com
http://www.hembygd.se/yxnerum
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G amla småskolan byggdes 1878 och har under 

åren genomgått ett antal renoveringar. Kommu-

nen tänkte riva huset men Västra Ny Hembygdsför-

ening och fyra andra föreningar gick samman och 

köpte huset för 1 kr. År 2007 blev vi ägare till fastig-

heten. De första åren renoverades den gamla skolsalen, 

och anpassningar gjordes som innebar att vi kunde an-

vända den som föreningslokal. EU-medel i kombinat-

ion med mycket ideellt arbete gjorde det möjligt. 

I dag är det tre föreningar som står som ägare: Västra 

Ny Hembygdsförening, IOGT-NTO och Hem och 

samhälle. Det är vi i hembygdsföreningen som har  

ansvar för fastigheten sedan 2018. Sommaren 2020 

förstod vi att det var dags för nästa fas i renoveringen, 

då avloppet började krångla. Golv i kök och två  

angränsande rum var också mycket dåliga. Finansie-

ringen blev en nöt att knäcka. Trots att huset betingar 

ett värde så beviljades inte banklån.  

Att söka om projektmedel i olika former är ofta kopp-

lat till att man ska uppnå något nytt, men för oss hand-

lade om nödvändiga insatser för att fortsatt kunna an-

vända huset till sitt ändamål – en levande lokal där 

verksamhet och möten kan hållas av föreningar såväl 

som privatpersoner. 

F inansieringen löste våra fantastiska medlemmar, 

genom lån till föreningen men också genom 

många gåvor. Vi har i en del arbetsmoment tagit hjälp 

av hantverkare men det har också blivit många tim-

mars ideellt arbete. Coronapandemin satte ju stopp för 

intensivare lagarbete, vilket gjort att arbetet tagit lång 

tid och där vi haft ett föreningshus ”i rök och damm”. 

Vår vaktmästare blev en viktig kugge, inte minst när 

allt gammalt material skulle rivas ut. Hösten 2022 när 

vi var vaccinerade och kunde träffas säkrare så tog  

arbetet fart ordentligt. 

Vi har bytt vatten och avloppsledningar, bytt golvsyll, 

isolerat och lagt nya golv. Målat och tapetserat och 

köpt delvis ny köksinredning. Renoveringen har berört 

de två mindre rummen och köket på bottenvåningen.  

I  mars, i samband med årsmötet kunde vi öppna upp 

och visa resultatet av allas ansträngningar. Vi är så 

nöjda! Nu kan vi använda huset fullt ut igen. Ett stort 

tack till alla som bidragit på ett eller annat sätt till att 

renoveringen blev möjlig! 

Förlängd livslängd med 100 år 

V i är äntligen i mål med den omfattande renovering 

av vårt föreningshus, Gamla småskolan i Nykyrka, 

norra Motala kommun. Ett arbete som innebär att huset 

är användbart i många år framöver. 

Text och bild:  

Madeleine Öberg, 

ordförande Västra Ny Hbf. 

Intensivt arbete med golvbyte i Gamla 

småskolan. 
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– Varför håller vi en besiktningskonferens? Jo, främst 

för att lära oss att skydda kulturarvet. Det går ju inte att 

bygga om ett 1600-talshus, direkt. Sedan spelar ekono-

min förstås en stor roll. En annan faktor är att före-

bygga den miljöpåverkan som sker vid olyckor, bland 

annat utsläpp. 

S ara Läkk är försäkringsförmedlare på Länsförsäk-

ringar i Varberg och har speciellt fokus på den 

skräddarsydda Hembygdsförsäkringen, vilken ca 1200 

föreningar nyttjar varje år som medlemmar i hem-

bygdsförbunden. Tillsammans med sin kollega Anna 

Wernersson inleder hon dagens första etapp av dagens 

besiktningskonferens. Konferensen har de arrangerat i 

flera län runt om i landet redan, bl.a. i Örebro län. 

I mangårdsbyggnaden Hovby slott på Kisa Hembygds-

gård sitter nu 27 st deltagare från länets hembygdsför-

eningar och avnjuter kaffe och frukostsmörgås runt två 

massiva bord. Värdar för dagens konferens är Kisa-

Västra Eneby Hembygdsförening. En kort stund innan 

har Emil Turesson, ordförande i föreningen, hälsat alla 

välkomna och berättat lite gårdshistorik. Sara fortsätter: 

–  Vi kommer alltså att ha en helt analog, med andra 

ord fysisk, konferens med papper, penna och praktiska 

övningar - helt utan Powerpoint-presentationer och 

andra digitala hjälpmedel, säger hon.  

Församlingen delas in i fyra grupper som raskt skickas 

ut till de olika byggnaderna på området. Målet för  

dagens första besiktning är att hitta åtgärder mot, och 

risker för vatten- och fuktskador. Kisa Hembygdsgård 

ligger på en lummig bergssluttning som vetter ner mot 

Kisasjön och innehar hela 15 st byggnader. Kaffestugan 

bredvid mangårdsbyggnaden är ett av objekten. Där 

diskuterar en grupp bland annat huruvida det behövs en 

golvbrunn under den installerade diskmaskinen eller 

inte. Några av kaffestugans takpannor i tegel har 

sprickor, där regn kan tränga igenom.  

H embygdsförsäkringen täcker en stor mängd områ-

den. Den består av Grundförsäkring, Byggnads-

försäkring och Verksamhetsförsäkring. I dessa finns 

underkategorierna Vatten och fukt, Inbrott, Drift, Juri-

Text & bild: 

Jesper Ström, ÖHF 

Många ögonöppnare på lärorik analog 
besiktningskonferens i Kisa 

Kaffestugan på Kisa hembygdsgård 

får sig en inspektion av skydd mot 

vatten och fukt av deltagarna i Hem-

bygdsförsäkringens besiktnings-

konferens den 5 maj. 

Sara Läkk (tv) och Anna Wernersson visar 

fördelarna med en vattenfelsbrytare. 

https://www.hembygd.se/shf/forsakring
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Ett minimuseum tar form. 

dik och människor samt Brandskyddsåtgärder. Därför 

rekommenderas en stor mängd produkter såsom  

vattenfelsbrytare, temperaturlarm, pulverbrandsläckare 

och s.k. klass 4-hänglås. Föreningen kan också sänka 

sin premie rejält (upp till 9600 kr) om man genomför  

distanskursen Säker Föreningsgård.  

M ånga ögonöppnare uppstår vid samtalen över 

borden. En av dem är tipset att ha ett avtal med 

sin lokala räddningstjänst om vad som är viktigast att 

rädda först i händelse av eldsvåda. Ett annat exempel 

som inte må vara helt uppenbart, är att en åkgräsklip-

pare på en hembygdsgård måste täckas av en trafikför-

säkring. Det är heller inte tillåtet att både ha jordade 

och ojordade eluttag i samma rum. 

Församlingen bryter för lunch och tar sig en brant pro-

menad nerför hembygdsgårdens bakre slänt, över ett 

industriområde där restaurang Blå Hästens lunchmeny 

väntar. Flera mättande portioner husmanskost senare, 

vandrar sällskapen tillbaka till baslägret. 

Åter på plats i mangårdsbyggnaden får deltagarna sin 

respektive hemförenings underlag att gå igenom och ta 

med hem. Någon gör upptäckten att dennes förening 

ser ut att betala för mycket i premie. En annan detalj 

som tas upp är risken att all information samlas och 

fastnar hos en enda person i föreningen; kunskapen 

måste delas av flera. 

E ftermiddagens inspektionsrunda täcker el- och 

brandrisk i byggnaderna samt inbrott. Nere i hem-

bygdsföreningens museum Logen, leder Emil Turesson 

en av grupperna. Gruppen kontrollerar t.ex. att jord-

felsbrytare fungerar och att det inte råder glapp i kon-

takter. Passande nog har museet en miniutställning en 

trappa ner om äldre brandkårsutrustning. På annat håll 

testar en grupp inbrottssäkerheten för dörr och lås på 

bland andra lusthus, loftbodar och herrskapsdass.  

Efter en behövlig eftermiddagsfika håller Anna Wer-

nersson i dagens sista övningar och genomgångar. 

Dessa knyter tillbaka till punkten om inbrottsrisk. En 

viktig detalj hon informerar om är att så kallad öppen 

stöld inte räknas som inbrott och därmed inte täcks av 

denna försäkringspunkt.  

D et märks tydligt att det praktiska, ”analoga”  

genomförandet i högsta grad bidragit till att entu-

siasmen och energin hos deltagarna varit på topp under 

den nära 8 timmar långa konferensdagen. Innehåll och 

punkter inom försäkringsområdet finns det så det nog 

skulle räckt och blivit över för flera dygn! 

Översyn av lås och dörrar för att 

förhindra inbrott. 

Inspektion av brandrisk i museet Logen. 

https://sakerforeningsgard.se/
https://www.hembygd.se/shf/forsakring
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Vikingatidens vagga är 
Årets bok om svensk  
historia! 
 

Vikingatidens vagga – i vendeltidens 
värld av Kristina Ekero Eriksson har 

röstats fram som Årets bok om 

svensk historia 2021 av Nättidningen 

Svensk Historias läsare. I boken  

presenteras en av de mest myt-

omspunna och minst kända epokerna 

i vår historia.  
 

Med de senaste forskningsupptäckter-

na framträder åren 550–800 som 

både förfärande och fascinerande. 

Vetenskapsjournalisten Ekero Eriks-

son har tidigare haft tre böcker nomi-

nerade till Årets bok om svensk  

historia.  
 

– Den här vinsten gör mig överlycklig! 
Att skriva är ett sådant ensamt  
arbete, man vet aldrig om det man 
gör kommer att falla väl ut. Första-
platsen ser jag som ett gott tecken på 
att jag faktiskt lyckades, säger  
Kristina Ekero Eriksson.   

– Ingen hade tagit ett helhetsgrepp och skrivit en bok om 
vendeltiden tidigare. Det var en blind fläck på kartan.  
Jag intervjuade ett 40-tal fantastiska forskare för att få reda 
på det allra senaste. Fram växte en bild av en storskalig  
exploatering, en häpnadsväckande samhällsorganisation 
och långväga rutter, berättar Ekero Eriksson. 

Nättidningen Svensk Historia låter sedan 2002 sina läsare 
rösta fram Årets bok om svensk historia. 
 

Nättidningen Svensk Historia 

Gröndalsgatan 40, 603 54 Norrköping 

E-post: redaktionen@svenskhistoria.se 

Tel: 0733-20 03 23, https://svenskhistoria.se 

https://facebook.com/svenskhistoria 

http://www.atremi.se/
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Tunnbrödet – en läcker historia 

Den svenska tunnbrödskulturen är rik och 

unik – och nu är den äntligen dokumente-

rad! Tunnbrödsakademin presenterar det 

första samlade verket om Sveriges tunn-

brödskultur: Tunnbrödet – en läcker historia. 

Berättelsen om tunnbrödet är en skildring 

av Sveriges utveckling. Från tider då det 

tunna brödet var basföda i självhushållet till 

idag då det ofta äts som en delikatess.  

Det är en berättelse om nostalgi och entre-

prenörskap, bagare och bagerier – på lands-

bygden och i storstaden. Boken skildrar det 

rika utbudet av tunnbrödsvarianter som 

klådda, kavelgris, gáhkku och ljusugnsbröd.  

Läsaren får även tydliga recept och råd om 

hur man kan baka sitt eget tunnbröd, både i 

bagarstugans vedeldade ugn och på elhäll 

eller i hushållsugnen hemma i köket.  

De nödvändiga bakredskapen presenteras, liksom hur olika rå-

varor påverkar tunnbrödets karaktär. Dessutom avslutas boken 

med härliga recept för hur tunnbrödet kan avnjutas på bästa 

sätt. 

Tunnbrödet – en läcker historia är en hyllning till den 

svenska brödtraditionen och en påminnelse om lyckan att 

äta nybakat tunnbröd med en klick smör! Beställ via länken: 

https://www.tunnbrodsakademin.se/  

 
Se och ladda ner hela programmet 

& inbjudan via denna länk: 

Anmälan görs senast den 25:e maj  

via denna länk: 

Välkommen till kulturarvsdagen med arkivtema! 

Varmt välkomna till det nyinvigda Östergötlands museum, den 3:e juni 2022. 

https://filer.hembygd.se/ostergotland/uploads/files/2022/05/03/Kulturarvsdagen%202022-06-03.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTrZL8yeOunjSqYWZaWkA8jKqYGnNwvHcmy9TXid_Va5hlbQ/viewform
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Valborgsbrasa på hembygdsgården Drabbisdal i Vreta Kloster. 
Foto: Vreta Klosters Hbf. 
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