
Aktiviteter som genomförts under 2007.  
 

Årsmötet ägde rum i Ludgo Bygdegård söndagen den 11 mars i samverkan med 

Bygdegårdsföreningen och Löthens GolF.  

 

Torpesta Kvarn.  

 

Kvarnen ägs av Svenska Jägareförbundet men vår hembygdsförening har tagit på sig uppgiften 

att hålla snyggt runt och i kvarnen samt att om möjligt få den i skick för att kunna köras i 

uppvisningssyfte någon gång per år. 

Under året har omfattande arbete lagts ner på att röja, elda och städa upp längs infarten till 

kvarnen samt vid fördämningsvallen.  

Kunnigt folk har granskat kvarnens maskineri och en plan finns nu för att i första hand få 

kvarnhjulets axel i balans. 

Filmen "Victoria" regisserad av Bo Widerberg hade "nypremiär" på Elektron i Gnesta lördag 

den 30 juni i närvaro av cirka 50 medlemmar. Micaela Jolin, som har huvudrollen i filmen, 

besökte Torpesta kvarn under dagen och träffade då flera personer från trakten som medverkat 

vid filminspelningen 1977.  

 

Eriksgatan.  

 

Under sommaren genomfördes två vandringar längs Eriksgatan. Dels repris på föregående års 

iskalla promenad från Dammenvägen ner till Tingsplatsen och dels en uppföljning med besök 

och undersökning i den s.k. "Ekbacken"  

Vandringarna var väl förberedda av Bosse Törnqvist och följdes av cirka 20 intresserade.  

 

Musik-Lyrikgudstjänsten i Spelviks kyrka i samverkan med Rönö Församling lockade ett 40-

tal besökare. Hembygdsföreningen bjöd då på sedvanligt kyrkkaffe.  

 

Arets ljusstöpning den 17 november i Ludgo Bygdegård leddes på sedvanligt trevligt sätt av 

Gunilla Börjesson med 10 nöjda deltagare.  

 

Datorisering,  

 

Hembygdsföreningen har i år skaffat en ny kraftfull HP-dator med scanner och skrivare. 

Arbetet med digitalisering pågår och vår dataexpert Bosse Törnqvist har under året scannat 

(kopierat till datorn) de flesta av våra dokument i arkivet, det vill säga cirka 10 000 sidor. 

Fördelen med dator för Hembygdsföreningen är dels att dokumenten blir mer lättillgängliga i en 

databas och dels att originalhandlingarna kan bevaras bättre eftersom dom då inte slits vid 

sökningar. Dessutom går det fort och enkelt att söka bland bilderna och man får snabbt övrig 

textinformation tillsammans med bilden. 

Vi tror också att tillgängligheten kommer att göra att vårt fantastiska arkiv blir ännu mer känt 

och kommer att nyttjas mer. 

Vår hemsida har under året också gjort att allt fler frågar efter information som kan finnas i 

arkivet. 

Styrelsen framför ett särskilt tack till Bosse Törnqvist för hans kunniga och stora insats att 

datorisera vårt arkiv.  

TACK!  



 

 

En berättelse om livet på 1900-talet. 

Anna-Lisa Säfström född 1920, växte upp på Torpesta i Ludgo och flyttade sedan i vuxen ålder 

till Berga i Aspa-Ludgo. Anna-Lisa har främst gjort sig känd för sina textilarbeten och 

fantastiska mönster vilka spritts över stora delar av världen.  

Anna-Lisa har på ett mycket finstämt sätt sammanställt minnen från sitt liv. Från sin uppväxt, 

skolgång i Öster-Malma folkskola, vardagsbestyren i hemmet, linbråkning, nöjen, giftermål 

m.m. och sist men inte minst om sitt stora intresse - handarbete. Skriften ”En berättelse om 

livet på 1900-talet” med många bilder är nu sammanställd i A4 format och tryckt i 100 

exemplar. Skriften finns att köpa för 50: - st. vilket motsvarar tryckkostnaden. 

Tyvärr måste vi meddela att Anna-Lisa Säfström avled i januari i år efter en kort tids sjukdom. 

Anna-Lisa Säfström har i sitt testamente donerat hela sin textilsamling till vår 

Hembygdsförening. Hembygdsföreningen tar givetvis tacksamt emot denna gåva och känner nu 

ett stort ansvar att förvalta gåvan på ett lämpligt sätt.  

 

Medlemsförteckning.  

En nyhet för i år är en sammanställd medlemsförteckning som sänds ut i anslutning till 

kallelsen till årsmötet. Vänligen kontrollera att namn och adress är riktiga! Om inte notera 

felaktigheter på årets inbetalningsavi. Kontrollera också att grannen och goda vännerna 

verkligen är medlemmar!! Om inte så "puffa på"!!  

 

Övrigt.  

 Hembygdsföreningenl1ar i en skrivelse vänt sig till Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, 

Nyköpings Kommun och Länsmuseet med en hemställan om ett möte för att diskutera den 

historiska platsen Aspa och hur denna skall åskådliggöras. 

Vi hoppas få till ett sådant möte i vår.  

Vi i styrelsen i Hembygdsföreningen önskar kontakt och engagemang från föreningens 

medlemmar. Hör gärna av Dig med förslag på aktiviteter. Gärna nya fräscha idéer! Vill Du 

engagera dig i något av våra projekt - typ Torpesta Kvarn - så hör av Dig på enklaste sätt till 

någon i styrelsen. Eller ta kontakt via hemsidan. www.hembygd.se/sodermanland/ludgospelvik 

 

Känner Du Din hembygd – då älskar du den!  

 

Älskar Du Din hembygd - då vårdar Du den!  

 

Carl von Döbeln  

Sekr.  

 

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

