
Södermanlands hembygdsförbunds kansli-historia 

En resa i samarbete 
De första åren hade hembygdsförbundet inget eget kansli utan det material som arbetet 
skapade samlades i länsmuseets lokaler. Länsmuseet var även de en förening på denna tid.  
  

 
I slutet på 1930-talet fick man 
till slut ett kansli – i 
tjänstemannens bostad. Ivar 
Schnell upplät i sin bostad på 
Fruängsgatan 12 och senare 
Östra Kyrkogatan 8 upp till 
fyra rum för kansliet. 

  
Bilden ova är på Fruängsgatan 
och till vänster från Östra 
Kyrkogatan 
 
Hade man inte brutit den 
traditionen hade kansliet under 
de senaste årtiondena flyttat 
mellan Nyköping, Trosa, 
Tystberga, Stavsjö och Valla.  
 

  
 
På detta sätt var det ända fram 
till i juni 1951 när man flyttade 
in i Porthuset i Nyköpings hus 
för att jobba vägg i vägg med 
Södermanlands länsmuseum.  
 
 
Här ser vi Porthuset från 
slottsbacken och från 
Vallgatan. Det är i verkligt 
historiska lokaler man hade sin 
verksamhet. 
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 Den 1/1 1962 bildas 

Södermanlands hembygds- och 
museiförbund. Man har alltså 
vid denna tid arbetat sida vid 
sida i elva år med liknande 
arbete.  
 
1965 påbörjas en renovering av 
lokalerna och det börjar bli 
trångt för de 26 anställda.  
 

 
1970 har man på allvar vuxit ur lokalerna och spritt personalen i ”nödtorftigt förlagda 
lokaler”. Man träffar en överenskommelse med staden om att hyra den så kallade 
Slottsskolan.  

  
Biblioteket och arkivet flyttar 
till Konstmuseet. Samma år går 
Ivar Schnell i pension. (1974 
var man 39 personer anställda.)  
 
I Slottsskolan fanns personal 
från 1970 och ända fram till 
Sörmlands museum flyttade in i 
Å-huset. Efter dem flyttade 
Svenska kommunal-
arbetareförbundet in och nu är 
här bostäder. 

 
Den 1 januari 1976 bildas Södermanlands hembygdsförbund. Den organisationsform vi 
fortfarande verkar inom. Vid årsmötet fastställs nya stadgar och en ny typ av verksamhet 
ska utformas. Hembygdsförbundet var medstiftare till Stiftelsen Sörmlands museum som 
var den som fortsatte med den museala och samlande verksamheten. Hembygdsförbundet 
påbörjade långsamt utforma verksamheten som vände sig i första hand till 
hembygdsföreningarna.  
 Man hade ett avtal om att stiftelsen skulle sköta vissa ”kanslimässiga” uppgifter, men hade 
ändå ett administrativt behov som överskred detta.  
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I oktober 1978 anställdes den 
förste hembygdskonsulenten 
Rolf Rydberg och kansliet på 
Kyrkogatan 48 arbetade vägg i 
vägg med länets 
Hemslöjdsförening. I och med 
Rydbergs tillträde kom 
samarbetet med 
hembygdsföreningarna igång 
och verksamheten med 
utbildningar för just dessa 
utvecklades.  
 

  
 
På den nedre bilden står vi på 
gatan utanför detta kansli och 
ser ned till den fastighet som 
var hembygdsförbundets kansli 
under 1950-talet. Postnumren 
har med åren hållet sig inom 
611 32 –611 34, så vi har inte 
rört på oss jättemycket.  
 

  
Hösten 1993 packades 
flyttlasset och den 24 
november invigdes nya lokaler 
på Westerlingska gården, 
Västra Storgatan 40. 
Fortfarande tillsammans med 
Hemslöjdsföreningen. Vid 
denna tid var det Ingegerd 
Wachmeister och Rut Palm 
som skötte kansliet. När jag 
började på kansliet i Nyköping 
2008 hittade jag de 
kupévärmare som fortfarande 
fanns kvar från de som 
försökte hålla värmen i dessa 
lokaler.  



Södermanlands hembygdsförbunds kansli-historia 
  

1998 delade 
Hembygdsförbundet och 
Hemslöjden på sig och 
förbundet flyttade in i 
grannhuset på Behmbrogatan 
20, det gamla polishuset. Detta 
var samma år som Göran 
Dahlberg anställdes. I dessa 
lokaler arbetade tillsammans 
med Göran bland andra Barbro 
Rundström, Christel Comstedt 
Jonsson och Cristina Prytz.  
 

 2014 flyttade vi under mycket 
snabba former till Å-huset/ 
Gamla Cewe-huset – till 
Sörmlands Museum på Östra 
Trädgårdsgatan 2. Den flytten 
märktes inte så mycket av i 
verksamheten, men eftersom 
den sammanföll med en 
personalminskning och en 
datorkrasch är den för evigt 
inpräntad i mitt hembygds-
minne som ganska dramatisk.  

 

 
 
Å-huset ligger intill 
Nyköpingsån, mittemot 
Nyköpings hus, granne med 
NK-villan och 
bryggeriområdet. Det är den 
vita byggnaden på den nedre 
bilden.  
 

 
I Sörmlandsbygden 2011 skrev Ingegerd Wachmeister om planerna på det nya museet. Då 
hoppades man kunna öppna museet under 2012. Hembygdsförbundet var tidigt med på att vi 
gärna flyttar ihop igen, men vi var oroliga över lokalkostnaderna. Då skulle även 
Slöjdföreningen flytta in i museet med sina konsulenter och en ny era där många 
samverkansparter skulle mötas under samma tak låg framför oss.  
Det har hänt mycket under åren som gått. Hemslöjdens konsulenter är idag anställda av 
länsmuseet, de flyttade in flera år innan oss. De byggnader man planerade använda från 
början höll inte måttet, utan bara en av tre finns kvar. Och så det där med tiden. Det är inte 
2012 längre.  
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Efter denna korta resa genom förbundets historia kan man säga att cirkeln är sluten. Vi 
samarbetar med många andra naturligtvis, men nu sitter vi åter i samma hus som hela vårt 
arkiv, de gamla samlingar man skapade under förbundets tidiga år och tillsammans med den 
organisation som verkligen delar vårt grunduppdrag; Att värna, vårda, visa kulturarvet. 
Det är fortfarande ett halvår kvar innan museet invigs, men aktiviteterna i huset är stora.  
Länsmuseets nya hus ska bli ett hus för alla sörmlänningar 
 
På museets hemsida finns en film som visar hur huset växte fram.  
 

 
Bilden ovan tillhör Sörmlands museum 

 
När parken är klar kommer utsikten från hembygdsförbundets kansli att vara något alldeles 
extra. Där bland de röda husen finns Tovastugan som en gång i tiden skänktes till 
hembygdsförbundet och till vänster om det vita Kungstornet ser vi Porthuset, vårt kansli från 
1960-70-talet.  
 
Nyköping den 11 april 2018 
Jennie Fornedal, text och bilder  


