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Välkomna till  

Hembygdsförbundets 

Januarikonferens  

i föreningshuset  

Fontänen, Linköping 

lördag 28 jan 2023! 
 

Se program & inbjudan 

på sid 12! 
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      Ordföranden har ordet

S nart är det åter dags 

att lägga ytterligare 

ett år till handlingarna. 

Jag tycker att det inte var 

länge sedan vi försökte 

lära oss att skriva 2022 

och nu är det snart 2023. 

Om vi blickar tillbaka så 

var 2022 nästan som ett 

normalt år. Vi fick tyvärr ställa in Januarikon-

ferensen, men i övrigt kunde vi i stort genom-

föra vårt program.  

D et har varit många jubileer som har firats, 

och ett par föreningar har fyllt 100 år. Det 

bildades ju många föreningar av olika slag un-

der åren 1920-30. Det är alltid lika roligt att 

kunna komma till en medlemsförening och 

dela ut vårt jubileumsdiplom. Hör gärna av er 

om ni har ett firande på gång under 2023!  

Vi har tillsammans med Hembygdsförsäkring-

en och Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening 

även kunnat genomföra en uppskattad och väl-

organiserad besiktningskonferens i Kisa i maj. 

Stort tack till alla medverkande! 

Vår turné med landshövdingen blev av och 

gick till de norra delarna av Östergötland i juni. 

Äntligen, får vi säga, då den har varit inställd 

de senaste åren. Turnén är mycket uppskattad 

både av landshövdingen och föreningarna, och 

har blivit en stadig del av vår verksamhet. 

Höstkonferensen hölls i de södra delarna av 

länet, närmare bestämt i Norra Vi. Där hade vi 

inte varit på länge. Mycket trevligt, stort tack 

till er också - läs mer om den på sid 4. 

R egion Östergötland bjöd i samband med 

arbetet med den nya Kulturplanen 2024-

2027 in aktiva aktörer inom kulturlivet till en 

dialog den 23 november. Vi träffades i Hem-

slöjdens lokaler i Linköping för både samtal 

och workshop. Ett intressant möte med delta-

gare som gav många olika inspel på ställda 

frågeställningar. Synpunkterna ska samman-

ställas och prioriteras av Regionen.   

Om vi blickar lite framåt, så planerar Ola Bixo 

från SF Vuxenskolan att hålla utbildningsdagar 

kring materialen ”Värvningsguiden” och ”Så 

blir vi yngre”. Den första hålls i Kimstad den 

21/1. Vår traditionella Januarikonferens kom-

mer att hållas lördag 28/1 på Fontänen i Lin-

köping. Programmet är klart, så det är bara att 

anmäla sig (se sidan 12).  

Y tterligare en konferens på Fontänen kom-

mer att genomföras lördag den 25 mars. 

Nämligen en konferens om lokalhistoria. 

Denna genomförs tillsammans med Sveriges 

Hembygdsförbund, Släktforskarförbundet och  

Linköpings universitet. Vi hoppas på stort  

deltagande där också, så håll utkik efter kom-

mande inbjudan. 

I Rysslands invasionskrig mot Ukraina har 

många oersättliga kulturföremål förstörts eller 

förts bort. Detta har gjort att länsstyrelserna i 

Sverige ha fått aktualisera en gammal Haag-

konvention. Nämligen ”Skydd av kulturföre-

mål i händelse av väpnad konflikt”. Länsstyrel-

sen i Östergötland har därför kallat samman en 

projektgrupp där representanter från bl.a.  

museer, bibliotek, arkiv och hembygdsrörelsen 

ingår. På vår Januarikonferens så kommer läns-

styrelsen att informera om det fortsatta arbetet 

med denna viktiga fråga. 

J ag hoppas trots prognoser om stora elräk-

ningar, höjda räntor och stigande matpriser, 

att vi ändå kan se fram mot ett gott nytt 2023. 
 

Jag önskar Er alla en God Jul och Gott Nytt År! 

Rolf Pettersson 
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N orra Vi Hembygdsförening, belägen i Ydre 

kommun nära Österbymo, debuterade med 

den äran som värdförening för Östergötlands Hem-

bygdsförbunds höstkonferens den 24 september. 

Föreningens ordförande, Gertrud Månsson Falk, inledde 

med att hälsa de ca 30 deltagarna välkomna i försam-

lingshemmet. Hon berättade sedan om den gamla legen-

den om ur-kon, som sägs ha trampat upp de gigantiska 

hålen som bildat sjöarna i området. 

Björn Johansson visade och beskrev härnäst om före-

ningens långa och hårda arbete med att märka ut för-

svunna torp och andra platser i trakten med hjälp av 

egna QR-koder, uppsatta på stolpar. 

Länsarkivarie Albin Lindqvist tog sedan vid och redovi-

sade en spännande inventering av skjutbanor i Östergöt-

land, som han utfört under längre tid, och funnit 150 st 

enbart i länet. Skytterörelsens storlek och aktualitet har 

gått i vågor, med förståeliga toppar vid världskrigen.  

K alle Bäck är professor i historia vid Linköpings 

universitet. I sin föreläsning ”Sverigebilden – en 

historia om rödfärg, byggnader och trädgårdar” tog han 

åskådarna på en fängslande och detaljrik resa bakåt i 

tiden. Han levandegjorde starkt hur dessa till synes små,  

enskilda detaljer haft en såpass stor inverkan på den 

svenska samhällsutvecklingen. Det var nog inte många 

som t.ex. kände till att år 1880 så fanns det enbart tre 

kända privata trädgårdsland i hela Sverige. 

Vad vore en konferens utan god förtäring? En väldigt 

smaklig och matig kycklingsallad med bröd till fyllde 

effektivt allas magar till lunch. Kaffe med fikabröd  

serverades naturligtvis såväl till morgonen som till  

eftermiddagen. 

Ola Bixo, nyanställd verksamhetsutvecklare på Studie-

förbundet Vuxenskolan presenterade som sista inslag 

hembygdsrörelsens senaste Medlemsvärvningsguide. 

Han erbjöd sig även att komma ut till föreningarna och 

hjälpa till med detta ständigt aktuella arbete. 

D agen rundades av med en guidad vandring i den 

lilla byn Norra Vi. Gertrud Månsson Falk berät-

tade en bit lokalhistoria och om föreningens aktiviteter. 

Sist av allt, fick sig deltagarna en visning av och runt 

ortens kyrka, betagande vackert belägen vid en av sjön 

Sommens sydligaste vikar. 

Debuterande värdskap för Norra Vi Hbf 

Text & bild: Jesper Ström 

Höstkonferensens deltagare bjuds på rundvandring vid Norra Vi 
kyrka, belägen vid en av sjön Sommens sydligaste vikar. 

Kalle Bäck målar upp minnesvärda bilder av 
ett Sverige från förr och dess resa av föränd-
ring in i nutid. 

https://www.hembygd.se/shf/medlemsvarvning-1
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Storslaget fyrtioårsfirande i Landeryd 

L ördagen den 22 oktober ägde Landeryds Hem-

bygdsförenings 40-årsjubileumsfest rum i  

Landerydsgården. Ett 80-tal medlemmar hade hör-

sammat inbjudan och fick vara med om ett formida-

belt firande! 

Gästerna bjöds på mousserande drink under mingel-

timmen. Sedan vidtog programmet i den vackert du-

kade salen med först och främst en superb trerätters 

måltid anrättad av familjen Schmiedt.  

Ett kåseri av Joakim Jocke Johansson med bilder och 

en historisk tillbakablick från föreningens och hem-

bygdsparkens 

i Harvestad 

tillblivelse 

blev hörbarli-

gen mycket 

uppskattat!  

F öreningen 

uppvakta-

des även med 

ett diplom 

från Östergöt-

lands hem-

bygdsförbund, 

överlämnat av 

dess ordfö-

rande Rolf 

Pettersson. 

Den stora underhållningsbegivelsen var orkestern 

PROck med sex vokalister och tio musiker som 

gjorde två halvtimmes långa bejublade fram-

trädanden under kvällen. Musiken tilltalade verkligen 

den mogna publiken – det var sextiotalsrock, -pop 

och -ballader. Musiken lockade till och med till  

spontan dans. En eloge till de skickliga musikerna 

och sångarna.  

D e duktiga eleverna från restaurangskolan som 

skötte servering och bar mm bör också upp-

märksammas. Ett stort tack till festkommittén och 

alla andra som bidrog till den alltigenom lyckade  

festen!  

 

Text: Håkan Johansson. Foton: Göran Johansson. 

Landerydsgården i sydöstra Linköping fylldes av glada jubileumsgäster 
den 24 oktober. 

Ordförande möter ordförande. 
Rolf Pettersson (tv) överlämnar 
diplom till Lars E Sandström. 

Orkestern PROck förgyllde kvällen med idel 
60-talstoner. 
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H elgen den 25-26 november hölls Sveriges Hem-

bygdsförbunds årliga Höstmöte i Barkarby i 

västra Stockholm. Målet var att tillsammans med reg-

ionförbund från hela landet, arbeta fram en ny verk-

samhetsstrategi för hembygdsrörelsen och kulturarvet 

fram till år 2030. Ett 60-tal deltagare samlades på 

värdshuset och konferensgården Lasse Maja runt liv-

liga och givande bordssamtal och workshops om hur 

detta ska gå till.  

U töver detta redovisades resultaten av en stor 

intern medlemsenkät och en allmän opinionsun-

dersökning. Inspelade videor med röster från gatan 

samt intervjuer med ordföranden i olika medlemsför-

eningar satte extra färg på informationsflödet. På den 

spontana frågan till människor på gatan om man 

kunde tänka sig att bli medlem i en hembygdsför-

ening, så svarade en måhända överraskande men 

glädjande stor del ”ja”. 

En efterlängtad rapport från hembygdsförbundet var 

en kartläggning av de olika ekonomiska förutsätt-

ningar och stöd som de 24 olika länsförbunden får 

från både regioner och länsmuseum, vilka är långt 

ifrån jämbördiga.  

D ärtill bjöds det på intressanta föreläsningar och 

rapporter om bland annat kartläggning av kul-

turplaner och den ideella sektorns utveckling. Rakel 

Gunnemark från nätverket Ideell Kulturallians berät-

tade om återstartsprojektet Kapillärkraft, och Erik 

Sjöstrand från Ideell Arena visade mycket intressanta 

fakta om civilsamhällets roller och uppbyggnad.  

Mellan alla inslag och grupparbeten så bjöds det på 

generös och välsmakande lunch, frukost, fika och 

festmiddag under fredagskvällen. 

Vi var många som kunde summera en fullspäckad, 

genomtrevlig och väldigt matnyttig helg! 

Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall och ordförande Anna –Karin 

Andersson leder ett av rundabordssamtalen på höstmötet den 25 – 26 november. 

Höstmöte med framtidsstrategi i fokus 

Lasse Maja Wärdshus & kursgård, belägen i 
en högst hembygdsvänlig omgivning. 
Foto: Ann -Kristin Eriksson 

Text & bild: Jesper Ström 
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Text: Alf Ericsson & Curt Andersson,  
Kimstad Norsholms Hbf 
 

På spåret – Två stationssamhällen 

Kimstad Norsholms hembygdsförening som bildades 1995 är beläget i ett historiskt och 
kulturellt intressant område. Här finns utvecklingslinjer från forntid, medeltid, stormaktstid 
och in i industrialismen när tågen stannade i Norsholm och Kimstad.  

I  föreningen har vi samlat in äldre föremål och 

även fotografiskt och skriftligt material i ökande 

omfattning. Vår hemvist är i Klockargården vid vår 

vackra barockkyrka med de märkliga ryttarna på ta-

ket. Vi förvaltar Klockargården tillsammans med en  

utställningslokal tillika Skolmuseum. 

Den rika tillgången på bl a bilder och tidningsurklipp 

gör att vi inriktat oss på att digitalisera och sortera i 

mappar för att öka tillgängligheten för allmänheten. 

Det innebär att vi på ett mer strukturerat sätt kan 

vända oss till både vuxna och barn som vill besöka 

oss. Efter lite tankemöda och genomgång av teman 

för specifika kulturområden för vår förening fick vi 

en lista att utgå ifrån.  
 

H ögst på listan hamnade skolan. Kimstad är  

historiskt sett en kommun som tidigt hade fasta 

skolor. Den första låg just i Klockargården. Det 

andra arbetsområdet var järnvägen och Norsholm – 

Kimstad som stationssamhällen och järnvägsknutar. 

Vi hade vid den tiden även sökt medel från Leader 

Folkungaland för att förnya vår utrustning, samt en 

databas för att strukturera vårt material. Det innebär 

dator, skrivare och bildskärmar för visning och en 

plats för besökare, en ”Forskarplats”. 
 

Avgörande för vilket arbetsområde vi valde var att 

vi har flera lådor med lönelistor och annat arkiv-

material som kommer från Stationshusets vind. 

Innehållet har sorterats under många måndagsför-

middagar och skall katalogiseras och digitaliseras 

utifrån användbarhet. Parallellt med detta har vi i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan haft 

en studiecirkel under rubriken ”På spåret”.  
 

U nder vårterminen inriktade vi oss på att gå ige-

nom bilder som var knutna till Kimstad och 

Norsholm samt att följa smalspårsbanorna och om-

lastning till och från östra stambanan och Göta Ka-

nal. Inför hösten bestämde vi att avgränsa oss till 

”Två stationssamhällen” ur ett hembygdsperspektiv. 
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Det är förordning (2017:628) om statsbidrag till 

kulturarvsarbete som styr bidragsgivningen.  

Bidraget betalas ut i förskott. Den som söker 

anger själv hur länge projektet kommer att pågå. 

Bidraget delas ut en gång per år, efter beslut  

under våren. År 2022 fördelades 17 miljoner  

kronor, varav 8 miljoner var reserverade för  

arbetslivsmuseer. Hur mycket medel som finns 

att dela ut 2023 kommer att presenteras inom 

kort av regeringen genom regleringsbrevet.  

Vem kan söka? 
 

Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hem-

bygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamhet-

er som syftar till att bevara och utveckla kultur-

historiska värden. Dessa värden kan vara såväl  

fysiska som immateriella. Verksamheten ska 

vara tillgänglig för allmänheten, eller avses att 

bli det. 

Organisationen som söker ska vara stabil och ha 

en dokumenterad verksamhet. Sökanden måste 

vara en juridisk person (till exempel en ideell 

förening, ett aktiebolag eller en stiftelse).  

Bidraget riktar sig i första hand till civilsam-

hällets organisationer. 

För vad kan man söka bidrag? 

Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att 

bevara, använda och utveckla kulturarvet.  

Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordina-

rie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. 

Projekt inom byggnadsvård och byggnation 

kommer inte att prioriteras. För projekt inom 

byggnadsvård hänvisar vi i första hand till  

länsstyrelsens bidrag till kulturmiljövård. 
 

LÄS MER OM OCH SÖK BIDRAGET  

SENAST 31 JAN 2023 VIA DENNA SIDA: 

Där hittar ni även en lista över alla projekt som 

fick detta bidrag under 2022. Totalt 17 miljoner 

kronor har fördelats till 114 olika projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

Sök bidrag till kulturarvsarbete från 
Riksantikvarieämbetet! 

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som 

Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte 

att bevara, använda och utveckla kulturarvet.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017628-om-statsbidrag-till_sfs-2017-628
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017628-om-statsbidrag-till_sfs-2017-628
https://www.raa.se/kulturarv/bidrag-anslag-och-fonder/kulturmiljovardsanslaget/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/
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D en 12 november – alltid den andra lördagen i 

november – firades Arkivens dag i hela  

Norden. Här i länet är Östergötlands Arkivförbund 

samordnare och dagen uppmärksammades på ett 

15-tal platser. Temat var Myter och mysterier och 

årets regionala samarrangemang ägde rum på 

Ydre kommunbibliotek i Österbymo. 

Arkivens dag har firats sen 1998 och under de tio sista 

åren har samarrangemanget i länet flyttats runt till en 

ny kommun. Syftet är att gemensamt lyfta fram det 

lokala kulturarvet och visa vilka aktörer som är rele-

vanta för kommunens invånare. Vanligtvis brukar det 

bli en mix av lokala organisationer, exempelvis hem-

bygds- och släktforskarföreningar, och regionala aktö-

rer som Regionarkivet i Östergötland, Östergötlands 

museum och Östergötlands Arkivförbund.  

Att träffas från de olika organisationerna är värdefullt 

och en möjlighet för oss på arkivförbundet att fördjupa 

vår kunskap om en kommun och inte minst knyta kon-

takter med lokala entusiaster.  

H ela 138 personer kom till biblioteket i Österbymo 

för att ta del av utställningar, gå skattjakt, följa 

med på arkivvisningar, fika, få släktforskningshjälp 

eller lyssna på föreläsningar. Östergötlands museums 

arkivarie Jim Löfgren berättade om Ydrefotografen 

Christian Hultgren och hade dagen till ära ordnat 

högupplösta exemplar av några Hultgrensbilder som 

visades i Hultgrensmuseet som ligger vägg i vägg med 

biblioteket.  

Arkivarierna Camilla Axelsson och Henrik Lind berät-

tade och visade exempel ur regionarkivet, där gamla 

journalanteckningar kan ge värdefull hjälp för exem-

pelvis lokalhistorikern. Gerd Brisfjord Karlsson och 

Lasse Karlsson från Tranås – Ydre släktforskarför-

ening berättade om hur de med hjälp av arkiven kunnat 

lösa olika släktmysterier. 

S tora delar av biblioteket fylldes med skärmutställ-

ningar där nästan alla Ydres hembygdsföreningar 

fanns representerade, jämte en handfull andra före-

ningar från trakten. I Ydre Lokalhistoriska Arkiv och 

Ydre kommunarkiv guidades grupper av arkivarie  

Monica Länsberg och tidigare kommunchefen Pär 

Fransson (forts. nästa sida). 

 

 

Ett 30-tal barn och vuxna passade på att gå på 
skattjakt i biblioteket där det hade gömts 12 arkiv-
boxar med frågor. Foto: Sofia Lentini. 

Välbesökt Arkivens dag i Österbymo 

Samlad arkivkraft. Fr. v: Länsarkivarie Albin Lindqvist, bibliotekarierna Hanna Jacobson och Josefine 

Molinder samt arkivarie Jim Löfgren. 
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Dagen avslutades med ett föredrag av Leif Mörkfors, 

professionell släktforskare som gör bakgrundsarbetet 

till TV-program som Allt för Sverige, Vem tror du att 
du är? och Det sitter i väggarna. Tack vare ett stort 

engagemang – inte minst från hembygdsföreningarna 

- och från bibliotekets personal Hanna Jacobson och 

Josefine Molinder blev Arkivens dag-firandet i Ydre 
mycket lyckat och minnesvärd, vilket vi på Östergöt-

lands Arkivförbund är tacksamma för. 

 

Albin Lindqvist, Östergötlands Arkivförbund 

Fullsatt i biblioteket när Leif Mörkfors berättade 
om sitt arbete med Tv-produktionerna. 

Missade ni Arkivens dag 

den 12 november? Nu kan 

ni se den korta filmen som 

Östergötlands Arkivförbund 

har sammanställt från akti-

viteterna som ägde rum då! 
 

SE FILMEN PÅ YOUTUBE 

HÄR: 

Foto: Albin Lindqvist 

http://www.dms-sweden.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dqEctDC6jpo
https://www.youtube.com/watch?v=dqEctDC6jpo
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http://www.atremi.se/
mailto:forsakring@hembygdsforbundet.se
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Inbjudan & program till Januarikonferens 

i Linköping lör den 28 januari 2023!  

 

 

         Anmäl er senast 24 januari via denna anmälningslänk:  

 

            Eller via: ostergotland@hembygd.se / tel: 076-103 11 39. 
  

Deltagande:100 kr. Betalas kontant eller via Swish på plats.  

 

Varmt välkomna! 

 

ÖSTERGÖTLANDS  

HEMBYGDSBLAD  

NR 3-2022 

09:30 Insläpp & registrering/betalning, mingel. Förmiddagsfika: kaffe/te med ost- & 

skinksmörgås. Vegetariskt alt. kan ordnas. 

10:00 Rolf Pettersson, ordförande Östergötlands Hembygdsförbund, hälsar välkommen. 

10:05 Camilla Gullin, Motala kommun & Karolina Bransell, Finspångs kommun berättar 

om projektet Industriarvsrundan. 

10:45 Hemslöjden i Östergötland informerar om sin verksamhet. Annika Holmdahl. 

11:15 Paus och bensträckare. 

11:30 ”Så blir vi yngre” – hembygdsrörelsens satsning på en föryngrad rörelse.  

Ola Bixo, SF Vuxenskolan. 

11:45 Carina Jarhall berättar om föreningen Bersbo Koppargruvor och deras verksamhet. 

12:30 Hur kan vi skydda kulturarvet i händelse av krig och konflikter? Länsstyrelsen  

informerar. 

13:00 Avslutning. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/kurser/ohf-januarikonferens-39339/

