
Årets program, med reservation för eventuella förändringar! 
Hemsida www.hembygd.se/stigtomta Facebook: Stigtomta 

Hembygdsförening. Annons i SN lördagen före evenemanget. 

 

Välkomna till våra träffar. Ta med er fika och något att sitta på.  

Söndag 24 april kl 14, Kulturvandring. Skogstorps väderkvarns grund 

och gamla banvallen från Ambol. Infart mitt emot vägen till Lenninge. 

Samåkning från Stigtomta kyrka 13.30. Även cykel från ICA 13.15  

Lördag 14 maj kl 10 Veterantraktorrally, samling vid ICA Stigtomta 

Torsdag 26 maj kl 07. Gökotta vid Sandstugan, Århammarsvägen. 

Måndag 6 juni kl 10, Friluftsgården, Nationaldagsfirande, högtidstal, 

körsång, Röda Korset ordnar kaffe och nationaldagsbakelse. 

Söndag 10 juli kl 10.30 Tiondebodsdag vid Skillra. Visning av 

lantbruksinventarier. Församlingen håller friluftsgudstjänst. 

Lördag 6 augusti kl 14. Kulturvandring vid fornlämningar vid Ellesta i 

Halla. Samåkning Stigtomta kyrka 13.30. Även cykel från ICA 13.15. 

Söndag 28 augusti kl 14. Skyltuppsättning där Mellantorp, Ynnerstorp 

och Lilla Kvalstret låg. Samling vid Fabriksvägen, f d Rogsmo, sedan 

vandring Frubäcksvägen bort mot Frubäcken. 

Lördag 3 september kl 14. Samhällsvandring Skolvägen. Samling vid 

Kvarnen. Vi går också på Karlsrovägen. 

Lördag-söndag 17-18 september 10-15. Loppis/Second Hand vid 

Klockarbol. Hyr bord. Kaffeservering 

Söndag 9 oktober kl 14. Höstmöte 

Lördag 5 november kl 10-16. Öppet Hus, Alla Helgons dag. 

Under hösten planerar vi en pubafton och en bildvisningskväll. 
 

Så här ser vår styrelse ut efter årsmötet 6 mars 2022:  
Ordförande Margareta Granat 076-1355137, välkommen tillbaka 

Kassör Eva Sandström 076-0342080 

Ledamöter Mikael Wingren 070-5214530, Birgitta Falkeborn 072-7245189, 

Susanne Säfström 073-9247709 

Suppleanter Siv Nordblom 070-3101827; Ingrid Lindqvist 070-2897653 

 

Du som ännu inte är medlem. Välkommen till oss i hembygdsföreningen! 
Årsavgiften är 150 kr, bg 5326-8777 eller Swish, 123 267 8225 Stigtomta 

Hembygdsförening 

Arrangemangen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

Redaktör av Stigtomtabygden Eva Sandström/2022-03-23 

 

 
 

En hälsning från 

Stigtomta 

Hembygdsförening 

Våren 2022     
”Stigtomta, där stigarna möts” 

 

 

 

Vi lever i en orolig tid. 
 

Vad kan vi hjälpa till med? Tankarna går till krigets offer i Ukraina. Vår 

vilja att hjälpa måste stå främst. Bidra med pengar till sjukvård, mat och 

bostäder. Det finns många hjälporganisationer att skicka till!  

Vid årsmötet 6 mars och till 23 mars har samlats in 8 500 kr till 

hjälporganisationen ”Skicka vidare till Ukraina”. Vi tackar alla givare! 

 

Vårbladet innehåller årets planerade verksamheter med reservation för 

ändringar. Kolla in annonser i SN och på vår hemsida. Välkomna! 

 

Om du behöver hyra liten eller stor lokal så kontaktar du Margareta 

Granat för bokning, 076-1355137, margareta.granat29@gmail.com. 

 

Hembygdens Helg är den 4-5 juni. På lördagen flera olika aktiviteter 

vid Sörmlands museum. På söndagen arrangerar Stigtomta och Vrena 

hembygdsföreningar gemensamt en biltur runt Hallbosjön. Vi startar 

med egen bil vid Stigtomta kyrka kl 13.30 den 5 juni, sedan ser vi på 

Skillra Prästgård, Halla, Vrena och Nykyrka kyrkor. Så avslutar vi vid 

hembygdsgården Klockarbol i Stigtomta där fika finns att köpa. 

 

http://www.hembygd.se/stigtomta
mailto:margareta.granat29@gmail.com


En kort berättelse om Räv-Pelle, nedtecknat av Rune Öhman, Östanå 
 

Rune berättar målande om svunna tider och om sin 

granne, Räv-Pelle kallad. Karl Gustav Pettersson var 

född redan 1840 och död 1925. En originell 

människa, före detta skollärare och sann naturvän. 

Pelle hade delvis ambulerande undervisning i 

gårdarna. Här står vid sitt hem, Önskehem med sin 

hushållerska Erika Brewitz. 

Foto från Ann-Christine Johansson, Korshälla 
 

 

Denna kolsvarta aprilnatt 1915 var det inte lätt att ta sig fram, och Räv-

Pelle vågade inte använda lykta på stigen upp till Stigtomtamalmen. Han 

var ute för att lyssna efter tjäderspel. Stigtomtamalmens tallklädda sand-

rygg, kallad Högåsen, var platsen där tjäderlek funnits sedan urminnes 

tider. Tjäderskytte på spel var förbjudet, men Räv-Pelle var inte så noga 

med sådant som fridlysningstider och andra senare tiders påfund, han sköt 

ungefär som han tyckte.  
 

Det är en gammal viltstig han följer, snårig och med våta kärr emellanåt. 

Han besitter en underbar förmåga att ta sig ljudlöst fram. Ingen stjärna 

blänker på himlen, ingen måne sänder det minsta ljus genom molntäcket. 

Det är en natt som passar för det som Räv-Pelle är ute efter. Ingen i byg-

den vet var han håller till. Han bor i ett gammalt ruckel med skogen in på 

husknuten. Pettersson hette han, gemenligen kallad Räv-Pelle, kanske på 

grund av sitt ytterst listiga utseende, men kanske också på grund av sina 

många skjutna rävar. Han var i sextioårsåldern, skygg och svåråtkomlig, 

en ensling som någorlunda livnärde sig på jakt och fiske. Tidvis, då allt 

gick i baklås hade han inte någonting annat att stoppa i munnen än potatis 

och den beniga mörten, som han hinkvis drog upp ur den närbelägna sjön 

Yngaren. Till kroppsbyggnaden var han smärt nästan spenslig, men de 

ständiga strapatserna under bar himmel hade härdat hans lemmar; det 

magra ansiktets brunaktiga färg röjde tåga och kraft. Nu slår han sig ner 

intill en martall. Han känner igen detta träd, han vet, att nu har han 

spelstället inte långt borta. 

Räv-Pelle sitter inte länge. Klockan har också hunnit bli över två utan att 

något hörts. Stillhet härskar i Stigtomtamalmens dystra barrskogar. 

Nerhukad, spejande och ljudlöst smygande, inte alls olik en gammal räv 

vid fågelleken i gråljusningen tar han sig nu fram, bit för bit, lyssnar och 

lyssnar åter. Den långa enkelbössan bär han i handen, alltid redo.  
 

Skogarna börjar på att vakna. Den första småfågeln klyver näbb. Det hörs 

så pipigt och ensamt i mörkret. Men en tjäder, som sitter på en nattkvist i 

en frötall, drar fram huvudet ur vingen och lyssnar. Han stirrar mot öster 

där ljusa strimmor börjar visa sig på himlen. Så vänder tjädern den långa 

mjuka halsen, lyssnar igen – det hörs inget annat än det späda 

småfågelskvittret. Efter en stund börjar tuppen att knäppa. Efter en dryg 

lyssnarpaus, gammeltuppen är en misstrogen fågel som noga ger akt på 

den minsta ändring i naturen, följer fler knäppningar, liksom trevande, 

sedan i allt ivrigare takt, till spelet är i full gång. Han uppmuntras då och 

då av två hönor som sitter uppe i den skogglesa tallmon och småskrockar. 
 

Räv-Pelle hade hela tiden lyssnat med ett stilla leende. Detta är som en 

berusning för honom. Och nu börjar han att springa efter spelet. Efter 

varje klunk, tar han, väl invigd i smygjaktens finesser, sitt speciella 

trestegssprång. Under framryckningen tar han noga skydd av trädstammar 

och småtall. Stannar bakom en grov tallstam. Där trycker han, där väntar 

han på skjutljust. Den begynnande dagningen avslöjar tuppen där han 

sitter i tallkronans grenverk med huvudet sträckt mot skyn. Han är i 

högsta extas. Han sträcker krampaktigt på vingarna och burrar upp sig. 

Och när klunken kommer höjer han stjärten som blir stående utbredd vid 

och praktfull. Kammen över ögonen lyser flammande röd i det vikande 

mörkret. Han slår klunk efter klunk, hetsig och utmanande. 
 

Det var just i ett sådant ögonblick som Räv-Pelle sköt. Den stora fågeln 

dråsade ner och föll med en duns i backen. Från tjäderhalsen steg ett läte, 

ett slags harklande, nästan som ett kvävt skrik. Kvick som en vessla var 

den gamle skogsströvaren framme och högg tag i fågelhalsen. Tjäder-

huvudet vred sig några gånger hit och dit liksom hjälplöst och förvånat. 

Räv-Pelle klämde ner tuppen i jaktväskan och började anträda den halva 

milen långa hemfärden. 

I öster har dagningen kommit. Den vidgar och vidgar sig över himlen, 

höljer himlen med ett blekgult ljus, som så sakta flyter ut som en slöja 

över skog och mark. 

 
Många fler berättelser finner du på www.hembygd.se/stigtomta 

http://www.hembygd.se/stigtomta

