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Verksamhetsberättelse för Ludgo Spelvik 

Hembygdsförening 2011 
 

 

 

 

Vid årsskiftet 2011/2011 var antalet medlemmar i föreningen 258 st. (förra året = 268). 

Årsavgiften har varit oförändrat sedan år 2001 med 100 kr/familj och 75 kr/enskild. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ulla-Britt Kristoffersson, ordförande 

Per Durling, vice ordförande 

Bo Törnqvist, sekreterare 

Jan Brejke, kassör 

Raila Chapman, ledamot 

Elisabeth Rapp, ledamot  

Kerstin Örnberg, ledamot 

Dan Enarsson, ledamott 

 

Valberedning: 

Karl-Olof Stenberg och Tage Andersson 

Carl von Döbeln, suppleant 

 

Revisorer: 

Bengt Eriksson och Sten Mattsson  

Wilhelmius Van Dorpel, suppleant 

 
Aktiviteter som genomförts 2011. 
 

Årsmötet ägde rum i Ludgo Bygdegård söndagen den 6 mars. 

Torpvandring genomfördes söndag den 15 maj.  
Det var 13 personer som deltog. Vi startade vid den förmodade stenåldersbostället vid 

Skinnarhagen och tänkte oss 4000 – 5000 år tillbaka i tiden och att vi då står vid en 

sandstrand till havet. 

Vi fick också höra att Skinnarhagen varit ett dagsverkstorp under Trollesund och att 

Skinnartorp varit en frälsegård under Öster Malma men inköptes år 1906 av friherre Otto 

Ludvig August Trolle Löwen på Häringe. 

Vi fortsatte till ruinerna efter torpet Hästhagen (under Trollesund) där den av Ludgoborna 

välkände ”Kalle i Hästhagen” bodde hela sitt liv med sin dövstumma syster. Åren var 

1835 – 1913. 

Vädret var utmärkt tills vi avslutade med kaffe i trädgården på Källnäs. Då kom regnet 
och vi fick en kort stund söka skydd under taket på deras altan. 

Temadag vid Ludgo kyrka. På nationaldagen den 6 juni 2011 samlades ca 60 personer i 

Ludgo Kyrka för att se på de nyrestaurerade Silfverstiernska tavlorna och den av kyrkan 

förvarade Karolineruniformen. 

Magnus Josephsson från Sörmlands museum berättade kortfattat om Johan Månsson, 

adlad Silfverstierna, och konservatorn Gabor Pasztor berättade om hur tavlorna tvättats, 

lagats och konserverats. 

Carl von Döbeln och Göte Göransson berättade och visade därefter den unika 

karolineruniformen och om Wilhelm Drakenhielm född på Öster Malma som var den som 

bar uniformen. 

Vid flaggstången på väg till avslutningen med kaffe som hembygdsföreningen bjöd på i 
församlingshemmet läste Ulf Hjertén en för dagen skapad dikt. 
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Kultur och naturvandring söndagen den 12 juni genomfördes en natur och kulturvandring 

med utgångspunkt från Ludgo kyrka. Med sakkunnig ledning av Annelie och Staffan Kihl 

tittade vi på växter och djur och lyssnade på fågelkvitter. Vi avslutade i solen på en 

bergklack vid Kårtorp med utsikt över Ludgosjön där fikat inmundigades. Tyvärr blev vi 

bara sex personer. 

 

Torpesta Kvarndag, lördagen den 2 juli, var vi några stycken intresserade som fick höra 

Bertil Österberg berätta om fiskodlingen i kvarndammarna på 1970-talet. Därefter tittade 

vi in i kvarnen och på dess konstruktion och arbetet som pågår med att återigen kunna 

få igång den. 

På kvällen kom ca 100 personer och lyssnade på visor som arrangerades av Sättersta 

hembygdsförening. 

Musik-Lyrikgudstjänst var det som sedvanligt i Spelviks kyrka söndagen den 14 augusti i 

samverkan med Rönö församling. Hembygdsföreningen bjöd på kyrkkaffe. 

 

Kultur och hemvändardagen på Bygdegården söndagen den 23 oktober lockade många 

besökare.Här fanns kaffeservering med hembakat och marknadsstånd.  

Vi fick också se och höra hur släktforskning och bygdeforskning kan ske via internet. 

Bygdeband presenterades av Mats Hedblom från Bergshammars hembygdsförening. 

Ljusstöpning  i bygdegården var lördagen den 12 november. 

 

Av övriga pågående ärenden kan nämnas: 

 

Informationsplatsen i Aspa. 

Fortsatt planering för informationsplatsen vid Aspa pågår. Byggnadslov har utlovats, 

länsstyrelsens godkännande finns och Sörmlands museum är beredd på utformning av 

skyltarna. Det återstår trafikverkets, nya markägarens och grannarnas synpunkter. 

 

Arkivarbete pågår. Vi registrerar och lägger in nya uppgifter i vårt arkiv med bl.a. alla 

platser i Ludgo och Spelvik som nämnts i kyrkans husförhör från år 1750. 

 

Verksamhetsgenomgång. Den 11 oktober genomförde styrelsen en verksamhetsgenomgång 

och tog fram ett antal förslag på kommande arrangemang. 

 

Hemsidan.  

Information om vad som hänt och vad som pågår i hembygdsföreningen finns också på vår 

hemsida. Adressen dit är: www.hembygd.se/sodermanland/ludgospelvik.  

 

På uppdrag av styrelsen 

 

 

 

 

Bo Törnqvist, sekreterare 

http://www.hembygd.se/sodermanland/ludgospelvik

