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Omslagsbild

Äppelträd på Sjölingården i Gamla Skänninge.
Foto: Jesper Ström
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Ordföranden har ordet
östen är här! Dags att summera sommarens aktiviteter. Vi hoppas att

ni alla är nöjda med era verksamheter. Jag vet att det har varit omfattande aktivitet ute hos er i hembygdsgårdarna. Jag sätter extra stort värde på att
många av er tagit fasta på Folkkonståret och lyft fram era egna föremål i detta
sammanhang. Likaså ert deltagande i Östgötadagarna. För mig har sommaren
inneburit möjligheter att besöka flera av er bl.a. tillsammans med Landshövding och Länsråd. Vi har i styrelsen också firat jubilerande föreningar; en del
av detta finns längre fram i tidningen.
När detta skrivs har den sista av Östergötlands museums utbildningsdagar i föremålsvård genomförts.
Av vad jag hört har ni som deltagit varit väldigt nöjda med dessa utbildningar. Hyfsat många har deltagit, med ett mindre undantag för den i Kisa. Jag hoppas att museet är lika nöjda och att detta arbete
kan få en fortsättning. Feedbacken vi fått hittills pekar på att intresse finns för fördjupningar.
Riksförbundets årliga höstkonferens för oss ordföranden ute i landet står för dörren. Programmet för
dagen visar att man i Stockholm oroar sig för de vikande medlemsantalen. Jag har ju tidigare haft
uppe den frågan i Östergötland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Tyvärr har få föreningar valt att prova på det studiematerial som finns för föreningsutveckling. Jag hoppas på fler och
ställer gärna upp och hjälper till. Det är bara att höra av er i så fall!
Jag fick en inbjudan från Memmingforskarna att prata lite om hembygdsrörelsen på deras 10årsjubileum. Memmingforskarna är en förening för släkt- och lokalhistorisk forskning i Memmingbygden som är den centrala delen av Skärblacka. Man har en imponerande teknisk utrustning och hyr
ändamålsenliga lokaler i Folkets Hus. På jubileet visade några forskare upp sina resultat på skärmutställningar. Här var naturligtvis släkttavlor och fotografier men också levnadsöden nedtecknade tillsammans med sparade släktklenoder av olika slag. Det slog mig att Memmingforskarnas verksamhet
i långa stycken sammanfaller med det arbete hembygdsföreningar gör t.ex. vid torpinventeringar.
Styrelsen har diskuterat att ta kontakt med DIS-filbyter i Linköping för att träffas och utbyta lite
erfarenheter. Jag hoppas vi kan hitta beröringspunkter som kan gagna alla parter.

Vi ses vid Januarikonferensen nästa år!

Denny Lawrot

Vårt samarbete i årets tema Folkkonst 2018
fortsätter! Nu erbjuds alla medlemsföreningar
en fri visning per förening av utställningen
”Det Blå Skåpet - en resa in i östgötsk folkkonst”.
Bokning krävs, via Emma Friberg. E-post:
emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se
Öppettider: 11-20 ons och tors, 11-16 övriga dagar.
Mån stängt. OBS: max 25 pers per grupp.

VÄLKOMNA!
Östergötlands museum &
Östergötlands Hembygdsförbund
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Sommarbild från Sankt Anna
Vilken sommar vi haft. Jag hoppas inte den ihållande
värmen har betytt minskade besök vid era arrangemang
ute i hembygdsgårdarna. Själv har jag bl.a. besökt
Skärgårdsmuseet i Tyrislöt vid östkusten. För den oinvigde är det Sankt Anna Hembygdsförening på orten
som står bakom detta.
Hustrun Lena och jag hängde jag på låset när de öppStig och Gerd Emilsson visar Skärgårdsnade och det var det fler som gjorde, och innan vi lämmuseet i Tyrislöt.
nade museet kom det ytterligare besökare. Vi brukar ta
en tur dit och titta på årets temautställning, som handJag vet att många hembygdsföreningar gör tillfälliga
lade om i Skärgårdspensionat under 100 år. Det har
utställningar varje år och det är ju jättebra. Jag hoppas
funnits ett 20-tal pensionat runt om i dessa bygder.
några av er i år har gjort utställningar med det lokala
De flesta av dem är ju nerlagda men några finns ännu
kulturarvet t.ex. Jag noterar att våra vänner i Sankt
kvar. Jag har själv erfarenhet av pensionatvistelse på
Anna dessutom haft förstånd att ta en entréavgift av
orten som gäst på Wass pensionat i Sanden. Vi gavs en besökarna; detta tycker jag fler av er ska göra!
mångsidig skildring om pensionatlivet av Gerd och
Text & foto: Denny Lawrot
Stig Emilsson, bördiga från Vänsö.

Årets Hembygdsturné
Vi har som vanligt i år haft
en försommarturné för både
landshövding och länsråd.
Detta blev Elisabeth Nilssons sista, väluppskattade
besök som landshövding hos
våra medlemsföreningar.
Sällskapet bestod förutom
landshövding och länsråd av
deras respektive sekreterare
samt chaufför.
Årets resa gick den 27 juni i nordöstlig riktning och
besöksprogrammet för dagen var följande:
•
•
•
•
•

Regna Hembygdsförening.
Skedevi Hembygdsförening; Käxelvik.
Lunch på Gästgiveriet i Rejmyre.
Bråbo Hembygdsförening; Kroktorpet.
Krokeks Hembygdsförening; Marmorbruksmuseet.

Elisabeth Nilsson (th) på guidat besök
på Bråbo Hembygdsförenings gård
Kroktorpet i Åby, Norrköping.
Jag nämnde inledningsvis att det här var Elisabet
Nilssons sista besök som landshövding. Vi kan bara
hoppas att den kommande landshövdingen kommer
att visa lika stort intresse för vårt kulturarv och föreningarnas tillgångar. Ny landshövding är nu Carl
Fredrik Graf, som tillträdde den 1 september.

Östergötlands Hembygdsförbund deltog också i den
Det är inte bara Elisabet Nilsson som sätter värde på
stora avtackningen av Elisabeth Nilsson på hennes
dessa rundturer i Östergötlands Hembygdsgårdar. Den sista arbetsdag. Evenemanget hölls i Konsert & Kongress i Linköping 31 augusti med sång och musik och
gästfrihet föreningarna visar upp är fantastisk, ingen
möda sparas för att göra besöken intressanta och min- många (stundtals långa) tal och flera hundra inbjudna
gäster.
nesvärda. Det är inte utan stolthet jag åker med på
dessa resor. Välskötta gårdar och miljöer och riklig
Text: Denny Lawrot. Foto: Jesper Ström.
spis är ett signum för alla dessa besök.
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Årets regionala
kulturkonferens
18 oktober,
Kårhuset i Linköping
Kom och inspireras, framtidsspana och samtala om
nästa kulturplan!
Nu tar vi sikte på nästa kulturplan och ännu bättre samverkan!
På förmiddagen lyssnar vi till Kulturrådet, Konstnärsnämnden,
Myndigheten för kultur-analys
samt Sveriges kommuner och
landstings spaningar om
nuläget och framtiden för
kultursamverkansmodellen.
På eftermiddagen blir det
parallella seminarier och dialoger om hur vi kan öka den
kulturella delaktigheten i länet.
Delta kostnadsfritt!

Läs mer och anmäl er HÄR:

Välkommen till Arkivens Dag den
10 november 2018!
Nu är det fest i arkiven under temat Fest och glädje!
2018 är ett jubileumsär för svenskt ärkivväsende. Det är
400 är sedän Riksärkivet grundädes, 50 är sedän Fölkrörelsernäs Arkivförbund bildädes öch Arkivens däg fyller 20
är. 1998 öppnäde mängä ärkiv sinä dörrär inöm det
gemensämmä nämnet Arkivens däg för förstä gängen.
Sedän dess här Arkivens däg spritt sig, först till Nörden sä
ätt helä Nörden firär Arkivens däg den ändrä lördägen i
növember. Sedän här resten äv världen följt efter med
International Archives Day även öm män vält ätt firä ett
ännät dätum.
Vi fyller temät med dökument, fötögräfier öch föreläsningär öm fest öch glädje dä öch
nu. Om överdädigä menyer, hyllningär, urspäräde tillställningär, värdägens glädjeämnen
öch mycket mer. Tä pä dig feststässen öch besök öss den 10 növember. Välkommen!

Besök hemsidän www.ärkivensdäg.nu söm under hösten fylls med ärrängemäng pä en räd ölikä plätser i ländet. Allä de söm hälls i Ostergötländ finns
pä dennä länk:
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Östgötadagar i Skänninge

Tabita Gårdstrand
berättar om S:ta Ingrids
Gilles aktiviteter och
Skänninges historia för
besökarna under Östgötadagarna i Skänninge i
Mjölby kommun.
Text & foto:
Jesper Ström

stgötadagarna är lika med ”Öppet hus på landsbygden” i hela länet första helgen i september
varje år. Visit Östergötland står för detta evenemang,
där 17 av länets hembygdsföreningar deltar i år.
Däribland S:ta Ingrids Gille, Skänninges hembygdsförening. En kort kullerstenspromenad från Stora
Torget leder till föreningens idylliska hembygdslandskap i Gamla Skänninge.

Ö

Det är lätt att förstå prioriteringen efter en titt på föreningens täta kalender av evenemang runt sina tre gårdar tillika museer. Hundkalas, friluftsgudstjänster och
musik-quiz är några av arrangemangen på Sjölingården
denna säsong. Och under gårdagens första Östgötadag,
gästades man av Folkungagillet från Linköping, med
uppvisning i folkdans. Birger Jarl-dagen är ännu ett
evenemang som kommer att hållas om några veckor.

De tre gårdarna som är under föreningens drift har anor
tillbaks till 1700-talet. En av dessa är Sjölingården.
Där tar Tabita Gårdstrand entusiastiskt emot besökare
i det solstrålande sensommarvädret denna söndag. Hon
berättar att föreningen deltagit i Östgötadagarna sedan
många år tillbaks. Årets profilering Folkkonst 2018 har
man däremot inte hunnit med att anamma.

Sjölingårdens digra utbud

– Vi har tyvärr inte riktigt haft tid och utrymme till
just det fokuset, säger hon. Föreningen har fullt upp
ändå. Man har bland annat deltagit i ”Försteg: Skänninge”, ett samarbetsprojekt med kommunen och
arbetsförmedlingen där man tagit emot och sysselsatt
personer som behöver stöd med att komma in på
arbetsmarknaden, till exempel med katalogisering.

På Sjölingården finns en handelsbod, ett apotek, urmakeri, skomakeri och mängder av andra föremål från
olika tidsepoker. Man har också ett stall, en fungerande

Vid Sjölingårdens handelsbod dras
besökarna bland annat till bordet
med kryddväxter till försäljning.
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smedja och Skänninges äldsta museibyggnad, den lilla
Solbergastugan.
En trappa upp finns även en mindre fotoutställning med
bilder på östgötska folkdräkter. Sjölingården omfattar
också en rustik caféstuga som runt lunchtid får en liten
men stadig ström av besökare, som slår sig ner med
köttbullesmörgås och kaffe runt borden.
Tabita Gårdstrand hamnar snart i en diskussion med två
besökande herrar om detaljer på föreningens vapen,
som förekommer på flaggor och skyltar lite varstans.
Föreningens namn kommer från Ingrid Elofsdotter, som
grundlade ett nunnekloster på orten år 1272. Men då
den avbildade kvinnan på vapnet är jungfru Maria, och
två stiliserade ”A”: n även pryder emblemet, så är teorierna igång. Samtalet leder vidare till den rika historiken
om staden, som är en av Sveriges äldsta med både en
tusenårig marknadstradition och dominikankonvent
som hölls här på 1200-talet.

Sandbergsgården & Axbomsgården
På gårdsplanen till föreningens andra gård, Sandbergsgården, sitter Jesper Bergman och informerar om
husens historik för besökare. Gården har sitt namn efter
Ulla Sandberg som skänkte den till föreningen år 1938.

På Sandbergsgården finns både möbler
och originalmålningar från 1700-talet
bevarade.
Äppelträden i den tillhörande kulturminnesmärkta trädgården dignar av mogna frukter. Många har fallit i stora
högar i gräset. Föreningens erbjudande om fri plockning gör sitt till att locka in folk, som tar väl för sig.
Jesper Bergman berättar också om föreningens digitala
stadsvandringar som han varit med om att utforma tillsammans med Kulturarv Östergötland på Östergötlands
museum. En av dessa är ”Skänningevandringen”.
Föreningens tredje gård är Axbomsgården, en enkelbyggnad som inretts till ett skolmuseum. Eva Sundén
välkomnar in till museet som är packat med föremål
och material i en välordnad gammal skolmiljö. Till exempel skolbänkar från 1800-talet, ett fullskaligt skelett,

Axbomsgården är fullt omgjord till ett
imponerande skolmuseum.

uppstoppade fåglar, samt flera väldigt välbevarade
skolplanscher som väcker många besökares egna skolminnen till liv.
– Planscherna drar många blickar till sig; de är ju väldigt eftertraktade som samlarobjekt nuförtiden, säger
Eva Sundén.
Det är inte bara på gårdarna som S:ta Ingrids Gille håller till. Man har också kontor och hembygdsbibliotek
tillika stadsmuseum i stadens rådhus. Där har föreningen svarat för historiska utställningar sedan 1971. Här
visas stadens och Rådhusets historia i form av texter,
bilder och modeller. Fynd från arkeologiska utgrävningar samsas med skulpturer av Gottfrid Larsson och
Carin Nilson. Under Östgötadagarna hålls utöver detta
en fotoutställning av Leif
Boreson.
Till sist får
man inte
glömma ytterligare en av
föreningens
stoltheter:
Örtagården,
som ligger
precis bredvid
Axbomsgården. En praktÖrtagården i Gamla Skänninge
full, fantashar öppet året runt.
tiskt välskött
oas av växter,
bl.a. humle, lavendel, salvia och krasse, som mer eller
mindre liknar en botanisk trädgård och dessutom klarar
av att ha öppet året runt. Ännu ett givet besök under
årets Östgötadagar i Skänninge!
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Salfvedalsteatern – Yxnerums Hembygdsförenings stolthet

Yxnerums Hbf:s
ensemble framför
årets föreställning
”Gengångaren” på
Salfvedalsteatern.

Text: Magnus Lindbergh, Yxnerums Hbf
Foton: Elin Johansson

Y

xnerums Hembygdsförening som startades 1986
har under åren utvecklats till en av Åtvidabergsdistriktets mest aktiva föreningar. Man har under året
ett antal fasta evenemang, som börjar med Valborgsmässofirande, följt av firandet av Mors Dag, Midsommarfirande, och under Fruntimmersveckan firas varje
dag med dagens tårta. I närbelägna Borkhult är det
tradition sedan 35 år tillbaka att anordna Borkhultsdagen den 3:e söndagen i augusti.
Och sedan avslutas de fasta evenemangen med den
stora Skördefesten i slutet av september. Alla dessa
evenemang, förutom Borkhultsdagen som arrangeras
vid Borkhults gamla bygata och den förra idrottsplatsen, äger rum vid Hembygdsgården i Salfvedal, det
gamla hästskjutshållet.

in en ensemble på mellan 25-30 personer, innefattande
både barn och vuxna. T.o.m. djur har medverkat vid
några föreställningar. Så helt plötsligt hade man år
2010 bildat ”Salfvedalsteatern”!
För att kunna rymma ett åskådarantal på minst 100
personer vid varje tillfälle, fick man även hyra en läktare, som monteras upp vid dessa speltillfällen. Dessa
föreställningar som utformas som bygdespel kan vara
ett köpt manus, som sedan fritt tolkas och omarbetas
samt regisseras av nämnda Carina Evertsson och
Britta Augander, som också står för mycket av teaterns kostymering.
Det krävs både en stor mängd energi och intresse från
både regissörer och medverkande, som alla är amatörer. Man börjar redan på hösten att gå igenom den

Utöver detta önskade ordförande Christina Ottosson
även gärna att man skulle prova på någon form av
teater, vid Salfvedal. Hennes syster Carina Evertsson,
som arbetar med olika former av teaterverksamhet
inom studieförbundet Bilda, vidtalades och efter något
år provade man på detta i lite mindre omfattning just
vid hembygdsgården i Salfvedal.
Detta föll väldigt väl ut, och tillsammans med Britta
Augander hade man redan efter ett par år lyckats engagera flera människor, unga som äldre, och kunde räkna
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kommande föreställningen, och alla träffas i en av
studieförbundet Bildas lokaler i Åtvidaberg för de första
repetitionerna. Sedan sker slutfasen av all träning vid
spelplatsen i Salfvedal. Årets sommarföreställning
”Gengångaren” handlade om förbjuden kärlek. En
omöjlig kärlekshistoria mellan en adelsflicka och en
allmogepojke. Kärleken som övervinner allt är ju ett
klassiskt, ständigt inspirerande tema!
Glädjande är också att
man lyckats engagera
barn och ungdomar,
och man måste ge en
eloge till deras föräldrar som ställer upp för
sina barn vid både
repetitioner och föreställningar.
Lika glädjande är att
intresset varit stort.
De flesta föreställningarna sedan man
startade teaterverk-

samheten har varit slutsålda. I pausen har alla besökare
haft möjlighet att för en billig penning köpa fika med
hembakat bröd, som medlemmarna i hembygdsföreningen står för.
Spelplatsen vid Salfvedal är idealisk för denna typ av
bygdespel. Vid t.ex. en kvällsföreställning, när spelplatsen är belyses av den nedåtgående solen, får åskådarna
närmast uppleva en magisk känsla.
Så vi hoppas verkligen att Salfvedalsteatern har kraft
och energi att fortsätta sin verksamhet en lång tid!

Fokusområde Barn och unga
Barn och unga har en central plats i hembygdsrörelsen. Genom att skapa mötesplatser
och aktiviteter för alla åldrar är hembygdsrörelsen en bro mellan generationer.
I hela landet arrangeras bland annat familjedagar, högtidsfiranden, landskapsvandringar och tidsresor, ofta i samarbete med till exempel skolan, museer eller studieförbund. Vi vill ge fler barn och ungdomar rum för sitt intresse och engagemang för kulturarv och platsen där de bor. Området är ett av tre fokusområden i hembygdsrörelsens verksamhetsinriktning mellan 2018-2022. Ta gärna hjälp av Sveriges
Hembygdsförbunds tips om hur er förening kan komma igång:
•
•
•
•
•
•

Ett nytt medlemskap för barn och unga
Bjud in ungdomar till föreningen!
Samarbeta med skolan!
Jubileet Folkskolan 175 år
Utenavet – nätverket för utomhuspedagogik
Inspiration och samverkan

Läs om dessa punkter och mer på denna länk:
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Illustration: Anna Helldorff

Sägnen om jätten Bule
Följer man Kisavägen och Bulsjöån någon kilometer från Österbymo kommer man först till Bulsjö
och sedan till den sten under vilken jätten Bule en
gång lade sin gyllene nyckel till spannmålsboden.
Stenen finns på vänster sida om vägen från Österbymo räknat. Den står på en bergpall mitt emot
gårdens största och gräsbördigaste åmader.

D

et var alltså en gång en stor jätte som levde
i Ydre. Han hette Bule och bodde vid Bulsjö, som ligger strax utanför Österbymo. Jätten
Bule brukade ha en tung guldnyckel som gick till
spannmålsboden och hans stora skattgömmor, i sin
byxficka.

I förargelsen och under de fåfänga ansträngningarna blev han såpass sjuk att man tvingades att föra
honom till hemmet Bulsjö Gård på en oxkärra.
Dessvärre blev Bule aldrig frisk igen utan dog i
sin säng. Han blev begraven på Skarpenfält nära
gården.

Jätten hade hört att läran om "Vite Krist" förkunnades vid offerstället vid Vi (nuvarande Norra Vi).
En dag ute i skogen bestämde han sig därför att
bege sig till den nybyggda kyrkan i Vi för att låta
döpa sig. Men när han hade kommit en bit på
vägen kände han att den stora guldnyckeln tyngde
och skavde i hans ficka.

ill hans minne restes två stenar som utmärker både graven och jättens längd. Avståndet mellan stenarna är ca 12 meter. Längs väg 134
ca 2 km från Österbymo mot Kisa, strax efter Bulsjö på höger sida, kan alltså stenarna beskådas.

B

ule som var stor och stark, bestämde sig
därför för att gömma nyckeln under en stor
stenbumling för att snabbare nå sitt mål. Han
tänkte att han skulle hämta nyckeln på hemvägen.
Stenen skulle han ta och slänga över maderna och
ån, upp på det höga Uvaberget. När jätten hade
gömt nyckeln, fortsatte han till den vackra kyrkan
i Vi. Där blev således han döpt av prästen. Det
tyckte Bule var bra.
På vägen hem skulle jätten hämta sin nyckel under
stenbumlingen. Men när han kom dit, orkade han
nu inte rubba stenen. Han knuffade och puffade.
Han kämpade och slet, men stenen flyttade sig
inte. Jätten Bule blev svettig och sedan kall.

T

Källa: www.ydre.se
Läs om fler sagor och sägner i Ydre HÄR:
En trästaty föreställande jätten
Bule står i Österbymo, och konstruerades av
medlemmar i
Österbymo Lions
club år 1992.
Ydre kommun
svarar sedan
1993 för skötsel
och underhåll.
Foto: Elisabeth
Lundgren, bloggen ”Husbilen
Ellen”.
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Sök förenings- och organisationsbidrag hos Region Östergötland!
Region Östergötland ger årligen bidrag till:

• Funktionshindersföreningar
• Pensionärsföreningar
• Övriga ideella föreningar och
organisationer

För att kunna få bidrag ska föreningen/organisationen vara länsövergripande, antingen genom
att vara en länsförening eller att man tydligt kan
påvisa att verksamheten når hela länet.

Ansökan:
För att kunna få bidrag år 2019 ska ansökan vara
oss tillhanda senast den 30 sept 2018.
Villkor, policy för föreningsbidrag samt
blanketter finns att ladda ner HÄR:

Det finns en rad åtgärder att vidta på
hösten för att minimera skaderiskerna
i vinter. Undermåligt underhåll täcks
INTE av Hembygdsförsäkringen:
- Rensa hängrännor
- Kontrollera takbeklädnaden
- Stäng av och töm vattenutkastare
- Kontrollera att värmesystemet ger
tillräcklig grundvärme
- Öppna dörrar och skåp för att öka
luftcirkulationen

0200-22 00 55

I

forsakring@hembygdsforbundet.se

facebook.com/hembygdsforsakringen

I

hembygd.se
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Höstäpplen på Sandbergsgården, Gamla Skänninge.
Foto: Jesper Ström
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