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Dialog över en duk – årets ordförandekonferens 

När vi försökte lyfta taket på 
stadshuset
Den 7 maj genomfördes årets ord-
förandekonferens i Malmköping. 
Tema var medlemsvärvning. Det är 
en fråga som ofta kommer upp som 
ett orosmoment för många fören-
ingar till och från. Dialogduken som 
lade grunden för kvällen är framta-
gen av SHF och Vuxenskolan som 
en metod att systematiskt arbeta sig 
igenom viktiga frågor. Denna kväll 
introducerades duken med förhopp-
ningen att ni använder den i era egna 
föreningar för att föra samtalet vi-
dare. När många dessutom gör det 
i samarbete med Vuxenskolan kom-
mer vi kunna erbjuda en gemensam 
fortsättning kring frågor som dykt 
upp i samtalen. 

-Det är viktigt det här, säger Lars-
Erik Larsson från Björndammen vid 
kvällens slut. Att få prata med andra 
som har ganska annorlunda förut-
sättningar, men samma problem. 
Han får medhåll av många delta-
gare som menar att de fick en del 
att tänka på och ta med sig hem för 
vidare diskussion. 

Det personliga mötets 
förträfflighet
”Nuläge i vår förening” kommer 
först bland de rutor som avverkas. 
Vad fungerar bra eller mindre bra? 
Hur förstärker vi det som funkar och 
förbättrar det som inte gör det? Det 
var en punkt som inte var svårt att 
komma igång kring och ljudnivån i 
lokalen steg till höga höjder. Dialog-
duken tar uppe ett antal punkter att 
diskutera som rör föreningen, dess 
verksamhet och medlemmar. Vissa 
frågor kan bli väldigt allvarliga och 
andra mer lättsamma. 

Precis som när vi arbetade med 
medlemsfrågor på höstmötet 2017 
var man överens om att det person-
liga mötet är otroligt viktigt. Brev 
och mail i alla ära, men det person-
liga mötet går inte att ersätta. ”Vi har 
ju kul ihop, med en positiv anda” är 

man också överens om är den vikti-
gaste marknadsföringen, vare sig det 
gäller medlemskap, deltagande vid 
aktiviteter eller engagemang i fören-
ingens arbetsgrupper och styrelse. 
Vi är också överens om att ”Kom-
munikation är svårt!” samtidigt som 
många upplever att man behöver en 
bättre kommunikation med med-
lemmarna och att medlemmarnas 
”skvaller” på byn ofta är den bästa 
marknadsföringen. 

När vi beskriver oss själva är 
dokumentation, historia och aktivi-
teter centrala. Gruppen tycks dess-
utom enig i att man ser positivt på 
hembygdsrörelsen som en bra och 
viktig del av närområdet. Det ger 
oss självförtroende och tro på fram-
tiden för hembygdsrörelsen. Mer 
spretiga blev svaren när svaren på 

frågan ”Om hembygdsrörelsen var 
ett djur, vilket djur skulle det vara 
och varför?” skulle besvaras. Här 
kom förslag på både myror och ele-
fanter, hästar och bläckfiskar. 

Nu fortsätter arbetet på 
hemmaplan
Flera lyfte värdet av erfarenhetsut-
byte som detta och vi hoppas nu att 
föreningarna runt om i länet använ-
der dialogduken för att diskutera i 
föreningen, med medlemmarna eller 
varför inte tillsammans med grann-
föreningen. Det tar tid, men det är 
kul och det ger ofta deltagarna en 
del nya idéer att fundera vidare på. 

Jennie Fornedal 

För att starta en studiecirkel eller göra en medlemskväll med duken, 
kontakta Katarina Stenberg, Studieförbundet Vuxenskolan 
på tel 010-199 23 35 eller via katarina.stenberg@sv.se 

Eva Humble från Vuxenskolan lyssnar på gruppens funderingar. Astrid Gustafsson Västerljung, 
Kenth Sandberg Barva, Ulla Pettersson Julia och Hans Andersson Mellösa hade många funde-
ringar att dryfta tilslammans. 

Hej hembygdsvänner!
Jag sitter i bilen och kör. Mobilen 
ringer. Okänt nummer. När jag 
kommer åter till arbetet så kontol-
lerar jag numret. Från Strägnäs. 
Jag ringer upp och en dam svarar. 
Presenterar mig och damen säger 
att hon är valberedare i Söderman-
lands hembygdsförbund. Hon frågar 
”kan du tänka dig att på årsmötet 
förslås som ordförande i hembygds-
förbundet”? Tankarna far runt, vad 
ska jag svara på det? Första tanken 
är att jag har sagt att jag ska mins-
ka på mina uppdrag men jag kan 
ju alltid lyssna och frågar vad det 
innebär. Hon förklarar målande vad 
förbundet gör. Ett intresse föds hos 
mig. Styrelsearbete är vad jag syss-
lat med och det regionala arbetet 
känner jag starkt för. Jag ber henne                                                                                         
ordna så att jag får telefonnummer 
till ordförande och konsulenten. Jag 
ringer Pehr och i över en halvtimme 
får han stå ut med mina frågor. Jag 
blev mycket nöjd med svaren. Nästa 
samtal gick till Jennie. Även där en 
lång frågestund men mer på verk-
samhetsnivå. Lika nöjd med svaren. 
Den här sortens verksamhet har jag 
sysslat med de senaste 20 åren. Då 
jag själv varit valberedare bland an-
nat i rikstäckande organisationer så 
är det värsta jag vet när svar dröjer. 
Jag ringer därför omgående upp och 

svarar ja. Resten har redan blivit his-
toria och styrelsen är i fullt arbete. 

Jag vill understryka att valbered-
ningen är otroligt viktig och dess 
noggranna arbete är det som gör 
en styrelse framgångsrik oavsett 
om det är ett börsnoterar AB eller 
en medlemsförening. Det är viktigt 
att styrelsen består av många olika 
kompetenser som tillsammans bildar 
en helhet.

Vem är jag? 70 år och jag har 
sen mitten på 60-talet funnits i olika 
styrelser. Bland annat över 20 år 
i en stor idrottsförening, i bolags-
styrelser, en med en omsättning på 
över 1,5 miljard, tidigare ordförande 
i Landstingets nämnd för kultur & 
utbildning och fd ordförande i Läns-
teatrarna i Sverige. Nog om detta.

Jag hoppas att ni alla vet att vi i 
Sörmland har fått det hedrande upp-
draget att stå som värdar för 2020:s 
förbundsstämma. Dessa sker 22-24 
maj nästa år i Sörmlands museum. 
Den 22:a börjar vi och jag hoppas 
att många kommer. Den högtidliga 
invigningen kommer då tillsammans 
med mycket annat att ske. En ar-
betsgrupp är tillsatt och arbetar för 
fullt. Ni kommer att få mer infor-
mation om detta på olika sätt bla i 
Dymlingen.

Tänd ett ljus och ha nu en riktigt 
mysig höst!

Thomas Ohlsson  
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Spökvandring, skattjakt och disco 
på Halloween 
Alla helgonahelgen firas allt 
oftare under rubriken Hallo-
ween, samma helg, nya tradi-
tioner. I Sparreholm hakade 
Hyltinge hembygdsförening på 
trenden med Halloweendisco i 
samband med höstlovet förra 
året. Succén uteblev inte! 
Halloweenfest för barn i en mörk-
lagd hembygdspark och loge lockade 
hundratalet maskerade barn och näs-
tan lika många föräldrar till Hyltinge 
hembygdsgård på höstens Hallowe-
enkväll. Marielle Munther och Ing-
rid Nordahl Strazds mötte de unga 
gästerna i en svart häxmundering 
och inledde kvällen med att läsa en 
spökhistoria inne i den mörka ladan. 
När det var dags för spökvandring 
och skattjakt hade parken hunnit bli 
riktigt mörk och de stora mäktiga 

ekarna kändes riktigt skrämmande. 
Förutom belysningen i korvkiosken 
var det bara punktljus som lyste upp 
spöken, gravkors och massor av 
spindelväv.  Många deltagare hade 
egna ficklampor som också kunde 
ge skrämmande skuggor, men inga 
barn tycktes ta mörkret på riktigt 
allvar. Efter en stunds letande i par-
ken rapporterades högljutt att skatt-
kistan var funnen och kunde bäras 
in på logen för att länsas. Där fanns 

mängder av ätbara guldpengar som 
snabbt tog slut. Sedan serverades en 
häxbrygd och popcorn i mängder 
till discomusik med snurrande och 
blinkande kulörta discoljus tills för-
äldrarna tyckte att det var dags att 
åka hem. Många uppskattande om-
dömen hördes i leden vid utgången. 

Karl Persson

Bilderna visar en spökfigur tillverkad av 
textil och betong, och Ingrid Nordahl Strazds 
som häxa

na involveras och handgripligt får 
delta och inte bara titta på. Överrask-
ningar i en eller annan form brukar 
uppskattas och gör besök omtalade 
för mun-till-mun-metoden är trots 
allt bästa marknadsföringen.

Efter lunch vidtog stämmoför-
handlingarna, även de i hotell Cla-
rion. Riksförbundets ordförande 
Maria Norrfalk öppnade stämman 
för att lämna över ordet till Terese 
Bengard att leda stämman. Det gjor-
de hon på ett suveränt sätt, strikt 
och formellt men med en humoris-
tisk glimt i ögat. Valen kunde ge-
nomföras i raskt takt vilket tyder 
på väl fungerande valberedning. 
Motionerna behandlades som van-
ligt utan större diskussioner. Enda 
gången det brukar hetta till är när 
medlemsavgifter till förbundet tas 
upp till behandling. Så även i år. En-
ligt nuvarande regler betalar varje 
förening per medlem men bara för 
max 1000 medlemmar. Orsaken var 
en gång i tiden att stora föreningar 
tyckte att de betalade för stora sum-
mor till förbundet och ville dra sig 
ur. Rabatten gynnar för närvarande 
endast tre föreningar som alltså be-
höver betala mindre per medlem 
än små föreningar, odemokratiskt 
tyckte många men inte stämman.

Lördagskvällen avslutades högst 
upp på restaurang Arctura på toppen 
av den stora ackumulatortanken, be-
skriven som en 55 meter hög het-
vattentermos, vid Östersunds skid-
stadion med vid utsikt över skog, 
fjäll och sjö. Där utdelades allahanda 
förtjänsttecken och utmärkelser, t ex 

till årets hembygdsförening, Sundsjö 
hembygdsförening, för sina insatser 
med mat, dryck och annan service 
vid förra årets stora skogsbränder. 
Uppställningen vid mottagande ty-
der på en förening med många unga 
medlemmar som fått hela bygden att 
ställa upp. Kvällens stämning blev på 
topp med glättig underhållning och 
engagerande konferencier. 

Hembygdsresor
Under söndagen deltog vi i olika 
hembygdsresor som brukar erbjudas 
som avslutning på stämmorna. Själv 
deltog jag i ”Grosshandlarens var-
dag och bergets hemligheter” som 
gick via ett gammalt föreningshus 
till grosshandlare Sundins storslagna 
trävilla från träpatronernas storhets-
tid. Efter lunch gick färden vidare 
till Gällö i Bräcke kommun där vi 
besökte världens längsta skidtunnel, 
1,4 km med skidskyttebanor i ett 
tidigare militärförråd.

Huvudanledningen till vårt del-
tagande vid årets riksstämma var 
egentligen spaning på vad som fung-
erade bra vid stämman och vad som 
kan göras bättre eftersom vi ska vara 
ansvariga för nästa års stämma i 
Nyköping tillsamman med Riksför-
bundet. Det är ju dumt att göra om 
samma misstag och tveksamheter – 
vi kan säkert åstadkomma nya. Nu 
har vi tagit emot stafettstaven inför 
nästa stämma och jag fick välkomna 
till Nyköping genom att presentera 
Sörmland på ett kanske annorlunda 
sätt - se krönikan på näst sista sidan.

          Göran Dahlberg

Riksstämman i Östersund 2019

Från kruskalas till fest i en termos
Från Södermanlands hembygdsför-
bund deltog ordförande Thomas 
Olsson, vice ordförande Sigyn Björk, 
vår konsulent Jennie Fornedal samt 
undertecknad. Varje regionalt för-
bund får anmäla så många deltagare 
de vill men bara ett visst antal har 
rösträtt vid stämmoförhandlingarna. 
Med ca 19 tusen medlemmar i vårt 
förbund fick alla vi fyra vifta med 
röstlappar. Deltagandet är ingalunda 
gratis men vi vill vara ordentligt re-
presenterade för att vinna erfaren-
heter inför nästa rikstämma som 
ska hållas i Nyköping med oss som 
värdar.

Första dagen, fredagen den 24 
maj, blev lång. Tåget från Nykö-
ping gick strax före sju på morgo-
nen. Framme i Östersund ca 13.15 
fick vi leta oss fram till vårt hotell 
Clarion, ställa ifrån oss väskorna 
för att bege oss till friluftsmuseet 
Jamtli för invigning kl 14.00. Där 
hälsades vi välkomna med ”krus-
kalas” som innebär många sorters 
bakverk. Efter rundvandring i nya 
nationalmuseidelen lotsades vi runt 
i friluftsmuseet där kolbullar serve-
rades, mycket goda efter lång väntan 
med bara kakor sedan tidig frukost.

Dagen avslutades med middag 
till sena kvällen på hotellet. 

Stämmodag
Efter en god natts sömn väntade 
frukost och seminarier med diskus-
sioner kring årets tema Hembygds-
turism. Här förmedlades många tips 
och förslag på aktiviteter. Särskilt 
tipsades om aktiviteter där besökar-

Välkomna på 
Höstmöte 

den 23 november 2019
på Åsa folkhögskola  i Sköldinge

Både mötet och verksamhets-
planen handlar till stor del om 
riksstämman i maj 2020 som har 
tema byggnadsvård, slöjd och 
hantverk.   
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På resa från Linköping norrut mot 
Nyköping far tankarna tillbaka i ti-
den särskilt som jag skriver på en 
bok där ovanstående underrubrik 
tillika med åren 1649 och 1933 ingår 
i titeln. Det första årtalet avser 1649 
års Lag rörande gästgiveri. Det är 
inte första lagen men den första där 
det sätts kraft bakom orden. Det kan 
vi tacka Axel Oxenstierna och 1634 
års regeringsform för, då länen och 
Länsstyrelserna tillkom. Konungens 
Befallningshavande, KB, fick tillsyn 
över verksamheten. År 1933 upp-
hörde det statliga skjutsväsendet.

Vi startar från Krokek på Östgö-
tasidan av länsgränsen. GPS:n väljer 
inte den äldre vägen mot Wreta, av 
någon anledning kallad promillevä-
gen, utan en väg parallell med mo-
torvägen. Det skall ta 11 minuter. 
Med hästskjutsens 5 km/tim hade 
det blivit 2 1/2 timme.

Wreta Gästgivaregård fick sina 
gästgiveriprivilegier vid ett ting i 
Stigtomta 1664. En ny gästgiveri-
byggnad stod färdig 1669. Huset be-
stod då av huvudbyggnadens låga 
del och de två flygelbyggnaderna, 
varav den ena var kök. 

1828 - Gästgivare Almgren 
på Wreta
Ett exempel på hur Konungens 
Befallningshavande, KB, ingriper i 
verksamheten hittar vi 1828. Dag-
bok förs på varje gästgiveri. Denna 
lämnas månadsvis till länsmannen 

som granskar den huruvida det kan 
finnas något klagomål som kan ge 
upphov till förhör på Landskans-
liet och kanske ett tillskott i kassan i 
form av böter. 

Utdrag ur protokoll hållet i Landskansliet i 
Nyköping den 29 juli 1828.
Uti juni månads dagbok för 
Wreta gästgivaregård, hade 
major Rosenborg anmärkt för 
den 8:e att 2 hästar av hållet 
felades, såsom icke utgångna, 
och gästgivaren endast skjutsat 
med 2 hästar.
Johan Eric Almgren menade att så 
inte var fallet. En häst hade felat, 
men Almgren tyckte anmärkningen 
var onödig. 

I anledning härav hade Kansliför-
hör med Almgren blivit till denna 
dag utsatt. Då Almgren kommit, 
framtogs ifrågavarande Dagbok, an-
märkning och förklaring upplästes. 
Dagboken utvisade, att vid gästgiva-
regården är i dygnet 14 hållhästar, 
5 gästgivarens och 27 i reserv, och 
att den 9 juni utgått 13 hållhästar, 2 
gästgivarens och 8 reserv, samt att 
det ingalunda varit med gästgiva-
rens, utan av reservens 5 hästar som 
major Rosenborg blivit fortskaffad. 
Vid närmare granskning upptäck-
tes att den ena hållhästen var efteråt 
ditskriven, och så mycket troligare 
genom förfalskning ditsatt.

Almgren, som även denna gång 
likasom vid andra förhör föregav 
att han vid ifrågavarande tillfälle ej 
varit hemma, bestred i det yttersta, 
att han om någon förändring, tillsätt-
ning eller förfalskning ägde minsta 
kännedom. 

KB avsade, som utrett är att den 
9 juni vid Wreta gästgiveri reserv-
hästar begagnats förr än Hållet och 
gästgivarens hästar utgått så prövar 
KB gästgivaren därstädes Johan 
Eric Almgren därför saken till det 
ansvar 12 § i 1734 års gästgivarord-
ning bestämmer. Alldenstund frågan 
om förändring av anteckningarna i 
Dagboken ej till KBs handläggning 
hör, varder samma fråga förvisad till 
Jönåkers Häradsrätt, som efter rann-
sakning och prövning därutinnan sig 
i ett sammanhang över Almgrens nu 
ifrågavarande förbrytelser utlåter.

Jönåkers häradsrätt (D) AIa:58 (1828)

Jäders Gästgivaregård, även denna 
i Jönåkers härad avbildas på nästa 
sida. Tingen i häradet hölls i Jäders 
gästgivaregård till omkring 1860, då 
tingsplatsen flyttades till Gevle by, 
två kilometer bort. 

1836 - Almgren nu på 
Jäder gästgiveri, där 
brottsliga böjelser erkännes
Efter en tur i tinget rörande avver-
kad ved på allmänningen 1830 åter-
finner vi Almgren i tinget 1836 i ett 
mer skandalöst sammanhang. 

Å sin man, gästgivaren här vid Jäder 
Johan Eric Almgren och tjänstepigan 
Maria Sofia Lundquist, hade hustru 
Christina Almgren född Stafberg, 
till detta Ting uttagit stämning med 
påstående, att, som mannen någon 
tid med bemälte piga utövat någon 
brottslig förbindelse. Hustru Alm-
gren alltså måtte ifrån äktenskapet 
med honom, för otrohet skull och 
den oenighet, som makarna mellan 
uppkommit, varda lagligen skild. 
Mannen förklaras ha till henne för-
nekat hälften av sin giftorätt i det 
gemensamma boet, samt hustrun 
tillåtas hos sig behålla barnen, och 
den hälft av mannens giftorätt, som 
skulle honom tillfalla, hel och hållen 
avsätts till barnens underhåll och 
uppfostran.

Parterna inställde sig personligen. 
Gästgivare Almgren erkände på frå-
ga, sig ha för pigan Lundquist haft en 
brottslig böjelse allt ifrån hennes inflytt-
ning i tjänsten och under den förflutna 
tiden flera gånger med henne gjort hor. 
Varför han ansåg sig ej kunna bestrida 
hustruns yrkande om äktenskapsskill-
nad och ej eller hennes påstående om 
erhållande av hans halva giftorätt i 
boet, såframt hon ett sådant påstående 
fortsatte. 

Däremot måtte Almgren icke 
medge vad hon yrkat rörande bar-
nen och deras underhåll, emedan 
han trodde sig vara berättigad, att få 
behålla de tre, som han med henne 
sammanavlat.

Jämväl vidgick pigan Lundquist, 
att icke mer än tre veckor sedan hon 
flyttat i gästgivare Almgrens tjänst 
förflutit, förr än han yppade sin bö-
jelse för henne. 
Landsfiskal Ljungdorff hemställde 
huruvida vittnens hörande erfordra-
des, då Almgren och Lundquist nu 
erkänt brottet och detsamma var i 
orten allmänt känt, emedan de näs-
tan varje natt låg tillsammans. 

Och pastor i församlingen, härom 
vid sockenstämma fattat beslut om 
ansökan hos KB, att få Lundquist 
skild från Almgren och på arbets-
inrättningen i Nyköping insatt. Till-

Gästgivare Almgrens turer till tinget
Gästgiverier och skjutsstationer i  Södermanlands län 

Hästar på gästgiverier fanns att tillgå efter tur-
ordning:

Gästgivarens hästar

Hållets hästar som kom till gästgivaregården kl 18 em, stannade 
där tills de fick skjuts eller till samma tid påföljande dag. Det 
var i regel hästar från avlägset liggande gårdar.

Reservens hästar som kallades in då gästgivarens och hållets 
hästar tagits i tjänst.

lade landsfiskalen, som ytterligare 
bevis emot gästgivare Almgren och 
pigan Lundqvist, att hustrun för 
en tid sedan händelsevis överkom-
mit en av Almgren till Lundquist 
lämnad skriftlig förbindelse, att 
med henne ingå äktenskap, så snart 
han blev från hustrun skild och att, 
om Lundquist dessförinnan födde 
barn, dra försorg om deras under-
håll. Men denna förbindelse, vilken 
hustru Almgren uppvisat för pastor 
i församlingen, kyrkoherde Fröberg, 
hade blivit uppbränd.

Gode män föreslås att 
överse familjen
Landsfiskalen ansåg det vara så 
mycket större skäl, att hustrun fick 
hos sig ha barnen, av vilka tvenne 
var före och tre under äktenskapet 
med mannen sammanavlade, som 
fabrikör Carlsson i Nyköping, vilken 
ägde den av makarna på arrende 
innehavda Jäders gästgivaregård, 
icke skulle tillåta arrendets fortfa-
rande, under annat villkor, än att 
hustrun ensam förestod gårdsbruket 
och gästgiverirörelsen. Han fortsat-
te med att föreslå tre gode män att 
överse familjen. 

Gästgivare Almgren, som med-
gav de föreslagna personernas för-
ordnande till gode män i det av 
landsfiskalen uppgivna avseendet 
men bestred vad i övrigt yrkats rö-
rande ansvar å honom samt ville 
icke tillåta, att hustrun fick behålla 
barnen, utan att få desamma hos sig 
ha, samt således även behålla sin icke 
förbrutna hälft av giftorätten.

Häradsrätten avsade i målet, efter 
överläggning, följande Utslag

Genom frivilligt erkännande, behö-
rigen styrkts under rannsakningen 
är gifte gästgivaren här vid Jäder 
Johan Eric Almgren och hans ogifta 
tjänstepiga Maria Sofia Lundquist 
förbundna, att under loppet av detta 
år med varandra begått hor. 

I följd varav Almgren och Lund-
quist skall för ett sådant brott böta: 
Almgren 53 Rd 16 sh och Lundquist 
13 Rd 16 sh samt ge till Lunda för-
samlings kyrka, Almgren 1 Rd 16 
sh och Lundquist 32 sh, ävensom 
bägge uti berörd kyrkas sakristia en-
skilt skriftas och avlösas. Och som 
Almgrens hustru Christina Staf-
berg ej velat förlåta honom, sedan 
henne kunnigt blev. Alltså döms till 
skillnad i äktenskapet dessa makar 
emellan och förklaras mannen ha 
till hustrun förverkat hälften av sin 
giftorätt i boet, ävensom de förvi-
sas till Domkapitlet i Strengnäs, att 
där undfå skiljebrev. Skall enär ma-
karna ej åsämjas kunnat vilkendera 
av dem de under äktenskapet sam-
manavlade tre barnen när sig hava 
skall. Hustrun såsom den där sig ej 
förbrutit och mest är fallen att dem 
förse, barnen hos sig behålla, samt 
mannen till deras föda och uppfost-
ran årligen bidraga med 26 Rd 32 sh 
Bco åt vardera barnet intill dess det 
uppnått 15 års ålder. Varde på ma-
karnas egen begäran fabrikör Carls-
son, samt nämndeman Eric Ersson 
och hemmansägare Pehr Setterlund, 
härigenom förordnade att, såsom 
gode män, boet intill dess det blir 
utrett och delat, tillgodose.

Emot förestående Utslag anmäl-
de gästgivare Almgren missnöje. 

Jönåkers häradsrätt (D) AIa:66 (1836)
Kaj Kjellström

Jäders gästgi-
varegård här 
till höger och 
Wreta gästgi-
varegård på 
föregående sida 
är båda avfo-
tograferade av 
Kaj Kjellström.
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Södermanlands hembygdsförbunds

Hedersutmärkelse
Från och med 2020 behöver vi har era nomineringar till 
hedersutmärkelsen senst den 31 januari. Läs mer på hem-
sidan. När ni nominerar, tänk på att: Sedan några år 
tillbaka är fokus på de insatser som görs på krets- och 
länsnivå. 
  Anmäl dig till nyhetsbrevet om du ännu inte får det. 
Det kommer en gång i månaden och innehåller informa-
tion om sådant som kan vara intressant för hembygdsar-
betet. 

Arkiv Sörmland arbetar på olika 
sätt för att nå ut med professionell 
kunskap om arkivering till länets 
föreningar, företag och privatperso-
ner. Styrelsen består av engagerade 
personer från länets nio kommuner. 
De är länken till vad som händer 
i kommunen och bidrar med den 
lokalkännedom som krävs för att 
nå föreningar lokalt. 

Arkiv Sörmland har en plan för att 
nå ut med budskapet om att den lo-
kala historien är viktig att bevara. 
Här fokuseras en kommun i taget. 
Hösten 2019 är det Gnestas tur. Vå-
ren 2020 är det dags för Oxelösund 
och hösten 2020 Nyköping. Här 
samverkar vi med kommunarki-
ven.
 
I höst satsar vi även på hembygdsrö-
relsen. Dels regionalt, tillsammans 
med Södermanlands hembygdsför-
bund, dels nationellt tillsammans 
med Sveriges Hembygdsförbund. 
Många hembygdsföreningar i 
Sörmland är medlemmar i Arkiv 
Sörmland men inte alla. Som med-
lem (300 kr/år och förening) får 

föreningen stöd och råd i arkivfrå-
gor liksom möjlighet att kostnads-
fritt delta i våra kurser i arkivering. 
Kurserna är mycket populära bland 
våra cirka 260 medlemmar - så 
först till kvarn.

Att ta del av kursverksamheten är 
en medlemsförmån. Som medlem 
får du dessutom uppdaterad infor-
mation om arkivets verksamhet. 
Dels genom medlemsbladet ”Ar-
ket” och dels genom inbjudningar 
till diverse arrangemang. 

Arkiv Sörmland 
– en arkivresurs för hela länet

På gång:
26/9 kl. 9.00-12.00 Introduktionskurs i arkivvård
1/10 kl. 13.00-16.00 Grunder i e-arkivering (delkurs I)
5/12 kl. 9.00-15.00 Specialkurs riktad till 
hembygdsföreningar (i samverkan med Sveriges 
Hembygdsförbund)

Om du har några frågor når du oss 
lättast via mejl info@arkivsorm-
land.se. Detsamma gäller om din 
hembygdsförening vill bli medlem 
i Arkiv Sörmland eller om du som 
redan är medlem vill anmäla dig till 
någon av våra kurser.

Aktuell information får du på vår 
hemsida www.arkivsormland.se el-
ler genom att följa oss på Facebook.

Vi hoppas få träffa många av er un-
der hösten!        Annika Bergsland

Överst tv: Styrelsen för Arkiv Sörmland 2019. 
Foto T. Erbenius
Överst th: Samverkan med Gnesta kommun. 
Arkiv Sörmland träffar kommunarkivarie och 
övriga ansvariga från kommunen möts för att 
planera höstens Arkivens dag i Gnesta biblio-
tek. Foto A. Bergsland
Th Personalen. Foto S. Granlund

När Sörmlandsbygden gick i gra-
ven 2017 var målet att publicera fler 
kulturhistoriska texter i Dymlingen. 
Tyvärr räcker inte de ekonomiska 
musklerna till att öka antalet sidor 
i tidningen, och de kulturhistoriska 
inslagen är inte så många som vi 
skulle vilja. Därför planeras nu ett 
försöka att publicera texter ur fören-
ingarnas årsskrifter på hemsidan och 
Facebook. Vi hoppas därmed, tillsam-
mans och med gemensam krafter, nå 
ut lite bredare, till nya läsare och nya 
potentiella medlemmar. 

Detta är ett gemensamt mark-
nadsföringsprojekt för den sörm-
ländska hembygdsrörelsen. För att 
det ska fungera måste alla inblan-
dade parter vara aktiva med att dela, 
kommentera och bidra, precis som 
med era Facebook-sidor. 

Texterna publiceras på Söder-
manlands hembygdsförbunds hem-
sida och sprids vidare i sociala me-
dia, främst Facebook. Där startar vi 
en grupp för just detta så att vi kan 
sprida texterna till nya läsare och 
på sikt nya medlemmar. Möjlig-

Sörmländska, kulturhistoriska texter 
i nytt sammanhang

het till framgång bygger på aktiva 
medlemmar. Om intresse finns och 
tillräckligt många bidrag kommit in 
planeras en uppstart vid årsskiftet. 

Upphovsrätten måste förening-
en som äger texten ha klar och en 
pdf av densamma finns, om ni inte 
själva har den, på ert tryckeri. Passa 

på att få in filen i ert digitala arkiv. 
Läs mer på hembygd.se/soderman-
land under Aktuella projekt och 
arbetsområden: https://www.hem-
bygd.se/sodermanland/page/34284 

Välkomna med era bidrag! 

Ordningsregler inleds med följande bestämmelser. GUDS FRUKTAN skall 
af en var öfvas och befrämjas och skola hjonen sinsemellan lefva i frid och 
enighet, straffet för förbrytelse mot fattigvårdens ordnings-regler bestå, efter 
skedd varning, dels genom nekande av permission och dels i indragning av 
kaffet i en - fyra dagar. Hjonen skulle alla arbeta så det fanns en detaljerad 
á-prislista på olika arbeten för år 1897.

Ordningsregler vid Ärla 
sockens fattigvård 

Beredning av tagel, per kilo:         25 öre 
Fjädersprittning, per kilo:            40 öre
Drevrepning, per kilo:                10 öre
Trasklippning, per kilo:              10 öre
Kardning av täckvadd, per kilo:   25 öre
Spånad av ull, otvinnad, per kilo: 60 öre

Spånad av ull, tvinnad, per kilo: 1:20 kr
Strumpstickning mans, per par      30 öre
Strumpstickning kvinns, per par    50 öre
Spånad av tågor, per kilo:           50 öre  
Spånad av finblånor, per kilo:      75 öre
Spånad av grovblånor, per kilo:    40 öre
Spånad av kalkhår, per kilo:        30 öre
Vedklyvning, per famn:             2:00 kr
Solfknytning, per pasma:             12 öre
Bandvävning, per meter:              3 öre
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Bäst lyckades Kerstin Jonasson trots sammanlagt mer än 100 år fel och även för henne var frågan om transistoruppfinningen 
den största stötestenen. Hon kommer att få en trisslott sig tillsänd. Noteras kan att bara två delsvar var rätta. Maj-Britt 
Wallén från Malmköping visste att Snoddas debuterade 1952 och Anita Karlsson från Flen att Karusellen startade 1951.

Ell-sons rebusar

Inte längre så vanliga yrken

Rätt svar skickas till  
dymlingen@live.se 
eller till  
Södermanlands hembygdsför-
bund, Tolagsgatan 6, 611 31 
Nyköping 
Den 24 oktober 2019 drar vi 
två vinnare. 
Rätt svar i nummer 1 2019: Köpenhamn, Boden, Sigtuna, Paris 
och Eskilstuna. 
Vinnare denna gång är Ann Axelsson, Sätterta och Anne-Marie ”Mimmi” 
Johansson, Nyköping Vinsten är varsin trisslott tillsammans med varma 
lyckönskningar. 

På mitt sätt sett

Göran Dahlberg

Framförd vid Riksstämman 
tillsammans med bildspel vid 
mottagandet av stafettstaven 
som kommande värdar.

Ärade stämmodeltagare. Jag har den 
stora äran att presentera Söderman-
land, eller kortare Sörmland. Det 
är där vi träffas på nästa års Riks-
stämma. Välkomna då liksom nu, 
sen och alltid. Medan jag berättar 
lite fakta, nåja, så visar vi foton på 
några av våra smultronställen. Dom 
delar vi gärna med oss av. Svamp-
ställena däremot, dom behåller vi 
för oss själva.

Vad är då Södermanland eller 
Sörmland, landskap eller län? Både 
och, som landskap sedan urminnes 
tider och som län från 1634 då vi fick 
lämna över Södertörn med omnejd 
till Stockholms län. För att de skulle 
få en egen landshövding? Men var-
för kallas länets högsta befattnings-
havare för landshövding och inte 
länshövding?

Gränsen mellan landskapen 
Sörmland och Uppland i Stockholm 
går vid Slussen. De stockholmare 
som bor söder därom kan få kalla 
sig sörmläningar och med oss dela 
våra landskapssymboler fiskgjuse  
och vit näckros, ja även braxen och 
strimlus. Märk väl att det finns land-
skaps- men inte länssymboler!

Stränder och vägar
Finland brukar kallas tusen sjöars 
land. Sörmland kanske inte har 
tusen men tusan så många sjöar. 
Många vikar och uddar ger många 
mil stränder. Tillsammans med  
Östersjön, Mälaren och Hjälmaren 

ger det stora möjligheter till strand-
nära vistelse och boende för ökade 
naturupplevelser och taxeringsvär-
den. Sörmländska naturen kan både 
uppskattas och beskattas.

Sörmland genomkorsas av ge-
nomfartsleder, t ex E4 och E20 lik-
som järnvägar från Stockholm till 
Göteborg, Malmö och Oslo. Men 
varför så bråttom när det är ”Resan 
som är mödan värd” eller ”Gräset är 
inte grönare på andra sidan gränsen”. 
Kolla våra exempel på smultronstäl-
len. Eller res som Selma Lagerlöf lät 
Nils Holgersson göra - avstickare i 
”Den sköna lustgården” som hon 
kallade Sörmland - ett klimatsmart 
färdsätt på gåsarygg. En annan färd 
som kan gås, hm, lika klimatsmart är 
Sörmlandsleden - en hundra mil lång 
vandringsled med omväxlande etap-
per genom varierande natur. Om 
man skulle gå lika långt rakt fram 
skulle man komma ända till... men 
varför skulle man det?

Känt
Vad hittar man då i Sörmland? Es-
kilstuna är känt för Kent, smeder 
och parken Zoo med det mesta 
från rovdjur till vandrande pinnar. 
Domkyrkan i Strängnäs har blivit 
uppmärksammad genom en omtalad 
stöld. Stöld och stöld, jag vill kalla 
det snatteri för man fick inte med sig 
stort mer än ett äpple och nå’n krona. 
I Mariefred finns Gripsholms slott 
där 5 000 kändisar årligen hänger, 
ja, som porträtt. Trosa är känt som 
världens ände - man kommer inte 
längre men varför skulla man vilja 
det. I naturreservatet Stendörren vid 
Östersjökusten kan man gå mellan 
öarna både med båt och via broar. 

Pettson och Findus träffar man på i 
Julita liksom 100 äppelsorter, många 
med Sörmländska rötter, ja ursprung 
då - såsom Åkerö och Sävstaholm. 
Flen känner vi till genom Ulf Peder 
Olrogs ”Violen från Flen” och press-
byrån i Gnesta sjunger man om i 
”Man ska ha husvagn”. När ni reser 
runt kan ni hålla utkik efter hundra-
åringen som klev ut genom fönstret 
i Malmköping och försvann.

Heter man Karlsson och kom-
mer från Gnesta så är artistnamnet 
Gnesta-Kalle givet. Men hur många 
känner till Vingåkers-Pelle, en av 
våra statsministrar? Men han ser sig 
nog inte som artist men har bosatt 
sig på ett av Sörmlands många slott 
och herresäten, anspråklöst kallat 
Torp. Där kan han tänkas njuta av 
tillvaron och kanske också av Ani-
tras dans.

Välkomna på gästabud
Genom Olrogs ”Samling vid pum-
pen” och Nyköpings gästabud 1317 
kan man tro att vi i Nyköpingstrak-
ten är våldsamma. Men var lugna, 
några maktstridande bröder har vi 
inte kvar och nutida gästabud är 
mer gemytliga än brödernas. Det 
kan vi garantera när ni kommer till 
Riksstämman 2020 i Nyköping. Och 
Olrogs ”Samling vid pumpen” och 
där beskrivna slagsmål ”i grusgropa” 
mellan tunabergare och buskhytte-
borna tyder jag som exempel på att 
man slåss för hembygden. Och det är 
det vi gör, slåss för hembygden, inte 
mot utan med varandra, och numera 
med beskedliga medel. 

Välkomna till nästa års stämma i 
Nyköping för att fortsätta kampen!

Sörmlandspresentation

Rätta svar:
1. Dagens dikt lästes för första gången när Gabriel Alw 

läste Esaias Tegnérs dikt ”Det eviga”, år 1937
2. Frukostklubben med Sigge Fürst som programledare 

sändes sista gången på nyårsaftonen, år 1978
3. Radio Nord startade reklamfinansierad piratradio från 

skeppet Bon Jour, år 1961
4. Sändningar i MP3-format, s k poddradio, började sän-

das över Internet, år 2005
5. Första transistorn patenterades av fysikprofessorn Ju-

lius Edgar Lilienfeld, år 1923
6. Anders Eldeman övertog Melodikrysset som program-

ledare och korsordskonstruktör, år 1996
7. Bandyspelaren ”Snoddas” Nordgren debuterade i radio 

med Flottarkärlek utan ”Haderian”, år 1952
8. Barnens brevlåda började med ”Farbror Sven” (Sven 

Jerring) som programledare, år 1925
9. Trackslistan med röstning av 20 låter med texter på alla 

språk tillåtna startade, år 1984

10. Veckotidningen Röster i radio-Tv med programta-
blåer lades ner, år 1994

11. Karusellen med allehanda upptåg runt om i landet 
startades med Lennart Hyland, år 1951

12. Svensktoppen började sändas och då med enbart 
svenska sångtexter, år 1962

Tipstävlingen, som gällde att gissa årtal för olika ra-
diohändelser, var tydligen svår och bara ett fåtal läm-
nade in svar. Svårast var tydligen frågan om när första 
transistorn patenterades. Här avsågs alltså den lilla
halvledarkomponent som kom att revolutionera ra-
diotillverkningen och senare fick ge namn åt hela ap-
paraten.

Men som bekant finner vanligtvis en uppfinning 
sitt bästa användningsområde först långt senare.
Lättast var frågan om när Svensktoppen började sän-
das.

Tävlingen i Radiokunskap
vid Gammaldags Malmköpings marknad 2019
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Avsändare: Linderoths tryckeri 
Box 144, 643 22 Vingåker

B
PORTO
BETALT

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på baksidan

Dymlingen 

Returadress; Södermanlands hembygdsförbund
Tolagsgatan 6, 611 31 Nyköping

Det ni ska sälja är helårsprenumerationer på tidningen 
Sörmlandsbygden. En helårsprenumeration kostar 657 
kr (ord. pris), men ni får sälja den för endast 449 kr 
eller 39 kr/månad. 

Till er hjälp får ni ett säljmaterial om tidningen och en 
kod som hjälper oss att se hur många prenumeratio-
ner ni sålt.

Sedan är det bara att sätta igång och satsa mot toppen 
av trappan! För säljer ni 200 prenumerationer får er 
förening hela 20 000 kronor PLUS en bonus på 30 000 
kronor. Totalt 50 000 kronor att göra något kul för!

Får ni ihop 100 prenumerationer når ni också en  
bonusnivå. 10 000 kronor plus bonus på 10 000  
kronor. Totalt 20 000 kronor!

Det finns många fördelar med Sörmlandsbygdens 
föreningsrace.

 Ingen ekonomisk risk för föreningen. Och som 
förälder behöver man inte köpa högvis med strumpor, 
korvar och kryddor om barnen inte lyckas sälja allt.  

 Relativt lättförtjänta pengar. Har ni 100 aktiva  
medlemmar borde ni nå trappans topp ganska lätt, 
eller hur?

 Ni stödjer samtidigt Sörmlandsbygdens satsning på 
lokal journalistik på landsbygden. Den kan ni läsa mer 
om här: sormlandsbygden.se. Och alla föreningar som 
når trappans topp uppmärksammas så klart i tidning-

Så här funkar det! ○○ Föreningsracet

25 värvade 
prenumeranter

50 värvade 
prenumeranter

100 värvade 
prenumeranter

175 värvade 
prenumeranter

75 värvade 
prenumeranter

150 värvade 
prenumeranter

125 värvade 
prenumeranter

200 värvade 
prenumeranter

2 500 kr

5 000 kr

 10 000 kr

17 500 kr

7 500 kr

15 000 kr

12 500 kr

20 000 kr
Bonus  

30 000 kr 

Bonus  
20 000 kr 

Bonus  
10 000 kr 

Bonus  
5 000 kr 

Hör av dig till 
foreningsracet@sveagruppen.se 

eller ring 0708-14 09 24 
 om du är intresserad! 

Vi kontaktar dig 
så fort vi kan!

Sörmlandsbygden är en lokaltidning för länets landsbygd. Den delas ut i brevlå-
dan varje torsdag. (Vill man hellre läsa den som e-tidning på en ”platta” går det 
också bra.) I vintras gjordes tidningen om. Den har fått en modernare form och 
fokuset på landsbygd har skärpts.   

För att nu hitta fler prenumeranter och samtidigt stötta länets föreningsliv har 
Sörmlandsbygden startat ”Föreningsracet”, där lokala föreningar kan samla in 
pengar till sin verksamhet genom att sälja prenumerationer. Helårs- 
prenumerationerna man säljer kostar endast 39:-/månad.  
Den förening som lyckas sälja 200 prenumerationer tjänar 50 000:-.  

Efter ett år har man möjlighet att dra in lika mycket pengar en gång 
till – genom att förnya de prenumerationer man lyckades sälja året 
innan. På så sätt blir prenumerationsförsäljningen en möjlighet till 
långsiktig sponsring för föreningen. 

Vill ni vara med och dra in pengar till er förening och samtidigt 
stödja en tidning som har fokus på landsbygdens frågor?  
Mejla foreningsracet@sveagruppen.se så berättar vi mer!   

○○ Samtidigt som ni stödjer Sörmlandsbygdens satsning på lokal journalistik på landsbygden

Tjäna 50 000 kronor till er förening
genom att sälja Sörmlandsbygden
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INGÅR I SVEAGRUPPEN TIDNINGS AB
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Om du får en vattenskada vill du känna dig trygg 

med rätt försäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig.

NYHETER
Mellösatjejen fixar humlen till ortens ölSIDAN 10

ÅSIKT & DEBATT. ”Mångbruk innebär fortsatt skogsbruk – men smartare.”  
sidan 27

KERSTIN PETTERSSONS KRÖNIKA | SIDAN 11Svårt att följa  utvecklingen när ord gradvis blir ovanligare

NYHETER | SIDAN 7HON RÄDDAR ETT RIKT KULTURARV VID FOGELSTAD

NYHETER
En multibana för alla åldrar byggs i JäderSIDAN 6

Stort intresse för att hjälpa till vid bränder NYHETER MR Sörmland fick 90 svar på sin förfrågan om att bistå räddningstjänsten.  SIDAN 3

UNGDOMSDOMARE SOM INTE ÄR RÄDD ATT SÄGA IFRÅNGabriella Lund tycker att fler tjejer borde 
prova på att döma. 

SIDAN 4-5

HAMNFEST. Nävekvarn  firar med  familjefest. S 12 
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torsdag 25 april 2019   •   Nr 17   •   ÅrgÅNg 92   •   pris 15 KroNor   •   sorMlaNdsBYgdEN.sE

INGÅR I SVEAGRUPPEN TIDNINGS AB

Vi sågar och förädlar timret i Sörmland
Kontakta oss för hjälp med din avverkning Sven: 070-572 16 15Nordöstra Sörmlandoch Södertörn

Anders: 070-549 15 00Södra och västra Sörmland

Fredrik: 070-606 40 35Norra och mellersta Sörmland

Åker ska växa – 500 bostäder i helt ny stadsdelNYHETER Strängnäs kommun vill att fler flyttar till Åkers 

styckebruk och planerar en ny stadsdel med upp till 500 

bostäder, förskola och näringsverksamhet.  
SIDAN 5

KRÖNIKA | SIDAN 9

Jag tror ändå att de flesta 
av sammanhanget kan 

skilja på pappor och papper...

DEBATT & ÅSIKT.  ”Vi gör detta för oss, våra arvingar och den jord vi lever på”  
sidan 23

NYHETER | SIDAN 4 SVÅRT ATT VARA SMÅFÖRETAGARE PÅ LANDSBYGDEN

NYHETERFartkamerorna som haffar flest fortkörare i länetSIDAN 3

NYHETER
Deras drömmar rullar fram på Sörmlands vägarSIDAN 24

HOPPAS FISKA IN UNGA TILL KLUBBEN
Filip nappade på påskfisket. SIDAN 12

KRYSSDAX.  Klura på lösningar i krysset och kryptotSIDAN 16-17

Kryssdax
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BRIDGE-MOATJÉSKYDDASBRA IBOETT

BÄRTITELDANSKDEL

HARSKUTANPÅ LAND

HAR STORKUNSKAPVERI-FIKATION

DIFTONGI TEATERKUNGÖR-ELSERTYDER PÅTVEKSAM-HETRUT LIND

SES ISKALANIBLANDÄVENFJORTON

KAN MANKALLAKRON-BLOM
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AN-TECKNAKALLT IFAR-KOST-FORM
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TYCKERMANSYND OMSNACKUTANINNE-HÅLL
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ARTIKU-LERADENGAMLE

SUMP-GASDONERA

ORT ISMÅ-LANDDOLDSTOPPADSTOL

HA FÖRAVSIKTNINAHAGENMYAN-MARNÅGOTEXTRA

UPP-SKATTA

NIMBUS

SKRAPAVAJAR IVINDEN GEMENSYRADGRÄDDE

STOFILKÄRO-MÅL

SILUETTI BACKEN
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Kvalitetskryss hela veckan
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BILD- KRYSSET

KRYPTOT

SUDOKU

1K 2 I 3T 3T 4E 5L 1K

4E 6O 7N 8A 9M 6O 10R 2 I 7N

1K 8A 7N 11S 5L 2 I 2 I 12V 13Ä 14G

1K 5L 4E 3T 10R 4E 7N 10R 15Å

12V 8A 10R 8A 7N 11S 1K 4E 16D

2 I 17B 10R 18Ö 11S 3T 16D 19U 6O

11S 5L 8A 1K 3T 8A 10R 4E 13Ä 10R

3T 6O 7N 20F 5L 8A 7N 18Ö 10R

14G 8A 14G 4E 16D 4E 10R 17B 21Y

11S 4E 2 I 3T 19U 10R 4E 6O 5L

1K 10R 8A 20F 3T 3T 8A 14G 10R 8A 9M 5L 8A 11S 5L 18Ö

10R 8A 11S 3T 22P 5L 2 I 1K 3T 6O 18Ö 7N 11S 1K 8A 16D

19U 1K 8A 7N 4E 5L 6O 10R 18Ö 10R 16D 1K 21Y 11S 11S

17B 10R 8A 8A 1K 3T 8A 4E 10R 20F 8A 10R 8A 4E 5L

17B 4E 18Ö 12V 8A 14G 8A 11S 3T 8A 6O 22P 4E 10R 8A

8A 9M 6O 1K 16D 19U 7N 11S 3T 10R 15Å 12V 8A 10R 8A © Bulls

VÅ-NINGS-PLAN E MINDRE SAM-HÄLLE KÄND BRO CHAR-TERTUR

GÅT- FULL M FRAM-FÖR VISSA FARTYG BLÅS-INSTRU-MENT VÄRLDS-ÅLDER

STUGA T O R P

LÄRARE ÄR ETT Y R K E

HÖRS I OPERA A R I A

HAN I STAR WARS S O L O

A G T A K

FISK- OLJA T R A N

PÅ FÅRÖ-LADA? E SES ROADEFTER-NAMN L E

ÅSNA I O R DET RÖSTAS DET I

T R Ö T T REST IVÄG BLOD-STOCK-NING MARK-VILA T FRÄTER IN E BRUKAR DJUPA SÅR KINAS LANDS-KOD ÄGDE S FYRABETA I V

DÅSIG DJUR-PARKS-STADI VÄG B O R Å S FINNS I BILD R U T S C H K A N A

BEGAPA S E MÖBEL-VIRKEGRUS-TYP E K T R Ä BE-SIKTIGAROVA S Y N A KLADD I HÅRETULL G E L

KAN NAPP GÖRA T R Ö S T A TILL-TALAS D U A S ALIG-HIERI D A N T E

TAJ MAHAL-STAD A G R A ÖGON-ÅKOMMA S T A R R GALEN B E S A T T ©Bulls

FINNS I BILD

Kvalitetskryss hela veckan
BILDKRYSSET VECKA 17

SUDOKU VECKA 17

MELODIKRYSSET VECKA 17

LIND-RAD

DENGAMLE

VAR ENARVID

GREKISKÖ

SAMLADENOA PÅ
SKENA

SKÅDISENLUNDUTSLAGS-PLATS

SOLDAT-ÄMNE

OROLIGNATUR

HJÄLPERTÖRSTIGADRASUT

DREVMEDNORR-MAN

TORSMAKAGÅR PÅÅNGA

SPIEL-BERG-FIGUR DUNANT-VERK

BAK-STRÖMARTIKU-LERA

SITTERI GERUT

VERKAVVERDI

DET ÄRNÅGOTFÖRNUNNAN

LADEIHOPETT PLUSETT

TVÄRSLÅHUGG-ARE

BRÄNSLE

BEAR-BETAMUSIKFÖRLAG

FÅGEL

SEDLIG

SÖKTEALIBABA HELGON-BILD SAMLARMÅNGALÄNDER

TAR SIGFRI-HETEN

SÖKSVIDOVÄDER

HÄRK

LÄNG-TANS-FULL

DIFTONGI RAID

TILLSYNES

FÅSFRÅN ENVISS EK

FÖR-KÄNSLA

INGÅRSVERIGE IHYMEN

AVRÄKNAPACK-VIKTÄSKAR

FÖR-KUN-NELSEN

ÅTER-PREFIX

REPMEDSNARA

KANSINASTENAR

LAND ISYD-AMERIKASÄLDETTALARALLASPRÅK

DYR-GRIPLAND-TUNGA

ISKALLMINNES-FÖRLUSTTILL-KÄNNA-GE

DAM ISTALLET

FÖR-SPILLAS

IN-SKRÄNK-NINGAR

KAN GEHUVUD-BRYLJUSRING

HAR SINNISCH
BRUKARSES MEDNITAR OCHLÄDER

LÄRANOMFISK-ARNA

ÅSATTVÄRDEFRI-GÖRA

KAN RÄDDFÅHÅRD VITYTA

DRARFOLK
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Namn:......................................................................................................................

Bostadsadress:.........................................................................................................

Postadress:..............................................................................................................
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Melodikrysset v.17 - 27 april

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Lösningen till Bildkrysset ska vara redaktionen  

tillhanda senast den 6 maj.  Vinnarna belönas med Trisslotter. Skicka lösningen till:  

Sveagruppen Tidnings AB, Box 1114,  
721 28 Västerås.  Märk kuvertet: ”Bildkrysset 17”.

Lösningen skickas in senast den 6 maj. 1:a pris: En trisslott.  

Skicka lösningen till: Sveagruppen Tidnings AB, Box 1114,  721 28 Västerås.  

Sudoku är ett japanskt sifferpussel. Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror från 

1–9 finns med i varje lodrät och vågrät rad, samt i varje fält med 9 rutor.

Namn:......................................................................................................................

Bostadsadress:.........................................................................................................

Postadress:..............................................................................................................

Namn:...................................................................................................................................................

Bostadsadress:......................................................................................................................................

Postadress:...........................................................................................................................................

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i

nästa vecka. Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm.  

Gunnar Wetterberg

Endast förköp 100 kr/person.
Biljetter via e-post till: info@gustavvasa.se
 iha.frykman@gmail.com

Välkommen!

Söndag 13 oktober. Kl. 15.00

Historiker och författare till biografin om Axel Oxenstierna 
–makten och klokskapen.  
Han gästar Jäders Kyrka och berättar om

”ALLA TIDERS AXEL”
Sveriges störste statsbyggare

Arrangörer: Föreningen Kunskapsturism Kafjärden • Gustav Vasa föreningen, Strängnäs
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