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Södermanlands
hembygdsförbund fyller 75 år

BROR-ERIK OHLSSON

Den 31 oktober 1931 instiftades Södermanlands hembygds-
förbund. Syftet var ”att öka kunskapen om och kärleken
till hembygden”. Till förbundet anslöt sig föreningar och
organisationer som var verksamma för Södermanland, men
även enskilda personer samt kommunala institutioner och
sammanslutningar kunde vinna inträde som stödjande med-
lemmar. Hela landskapet Södermanland (utom Kungsörs-
området) var inbegripet.

En diger målsättning presenterades vid starten. Förbun-
det skulle stimulera utforskning, skydd och bevarande av
natur-, forn- och kulturminnen. Det skulle också arbeta för
att uppteckna sörmländska folkminnen av olika slag. Som
en önskedröm ter sig uppgiften att verka för att ungdo-
men ”i sitt nöjesliv lär sig se vad hembygden har av livs-
dugligt gammalt och kritiskt sovra det nya som bjudes”. Men
angeläget var att ta största möjliga hänsyn till bygdens egenart
och traditioner.

Verksamheten skulle i första hand ske med överläggningar,
föredrag och kurser, därnäst genom hembygdsfester, ungdoms-
möten (OBS!), utställningar och utflykter. Som tredje punkt
kom utgivning av publikationer av allehanda slag, där man
också skulle redogöra för förbundets och föreningarnas arbete.
Fjärde punkten betonade vikten av att anställa ledare och

Inför det stundande ju-
bileet tecknar författaren
här Södermanlands
hembygdsförbunds his-
toria.
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rådgivare för förbundet. Slutligen kom uppgiften att fin-
na värdiga lokaler för bygdens kulturarbete.

Sammanfattningsvis gällde sålunda för hembygdsförbundet
att genom överläggningar, hembygdsfester, skriftställarskap, an-
ställd kanslipersonal och goda lokaler förverkliga sin målsättning.

Hembygdsförbundet får en mycket stor
styrelse

I Sörmlandsbygden 1932 berättar Södermanlands hembygds-
förbunds sekreterare, fil. kand. Nils Dencker, hur förbun-
det bildades. Landshövding Gustaf Sederholm kallade rep-
resentanter för landskapets kulturella föreningar och andra
till ett möte i Malmköping den 23 juni 1931. Den kände
folkbildaren adjunkten Carl Cederblad i Uppsala kom till
platsen och höll ett inspirerande anförande om hembygds-
rörelsens mål och arbetsformer. Diskussionen blev livlig.
Alla samtyckte till att bilda ett hembygdsförbund för Sö-
dermanland. Efter vissa förberedelser ägde sedan det kon-
stituerande mötet rum i Kungssalen i Nyköpingshus den
31 oktober 1931. Ordförande blev – inte oväntat – lands-
hövding Sederholm.

Hembygdsförbundets
sammanträde den
16 november 1931
Fr. v. J. Lybeck, B. M. Her-
melin, G. Sederholm,
N. Dencker, C. W. Johans-
son, K. Leijonhufvud,
M. Nilsson, T. Dufwa,
J. A. Karlsson, O. Linde-
berg.
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Det kan redan nu noteras, att under stor del av Söder-
manlands hembygdsförbunds existens ordförandeposten inne-
hades av regerande landshövdingen i Södermanlands län.
Efter Sederholm kom år 1936 Bo Hammarskjöld. Han var
ordförande en lång tid eller till 1958. Då utsågs E. Gust.
Andersson, som dock avled en kort tid därefter. I stället
kom Ossian Sehlstedt och efter honom Mats Lemne, som
dock avsade sig uppdraget år 1975. Landshövdingssviten bröts
och som ordförande tillträdde landstingsdirektören Erik Älge-
vik och efter honom byggnadsingenjören Elof Lundin. Lands-
hövding Bengt Gustavsson tog på sig ordförandeskapet men
bara för en kort tid (1984–86). Därefter kom tjänstemannen
Lars Pettersson och fr.o.m. år 1999 bildningskonsulenten Jan-
Eric Rosenqvist.

Södermanlands hembygdsförbunds styrelse bestod till en
början av tjugo ledamöter. Syftet med denna storlek var
naturligtvis att få en så god representation av landskapets
socknar och kulturliv som möjligt. Vi finner i den först valda
styrelsen sådana personer som friherrarna E.M. Hermelin
och Karl K:son Leijonhufvud, musikdirektören John Norr-
man och konstnären Torgny Dufwa för att bara nämna några.
Efter hand växte styrelsen till 29 ledamöter och en suppleant,
men det verkställande organet, arbetsutskottet, utgjorde endast
sju personer. Nu, 75 år senare, omfattar styrelsen förutom
ordföranden 18 personer, varav hälften är suppleanter. Den
är alltså fortfarande mycket stor. Arbetsutskottet har fem
ledamöter.

Hembygdsförbundet får en dynamisk ledare
Redan nu kan nämnas, att hembygdsförbundet snart fick
en ledare, som i mångsidighet och idérikedom och arbets-
kapacitet överträffade många. Jag tänker på filosofie licen-
tiaten Ivar Schnell. Under lång tid hade han ledningen om
hand. Hembygdsförbundets policy och praktiska handling
blev mycket hans verk. Något bör därför sägas om honom.

Ivar Schnell föddes den 18 december 1904. Han avlade
fil. kandidatexamen 1928 och fil. licentiatexamen i Upp-
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sala år 1931. Efter korta förordnanden på olika museer i
Stockholm fick han anställning i tre sommarmånader 1934
som extra tjänsteman för hembygdsförbundet. Syftet var
främst att göra fornminnesinventeringar. Sålunda kom det
sig att han arbetade tre sommarmånader eller något längre
om året 1934—37 för hembygdsförbundet och fyllde ut åter-
stoden av sin tid med kortare anställningar hos eller upp-
drag åt hembygdsföreningar m.fl. och skriftställarskap. Han
visade upp oerhörd energi och flit. Belöningen kom när hem-
bygdsförbundet utlyste en tjänst som landsantikvarie för Sö-
dermanland. Med tillstyrkan av riksantikvarieämbetet (Si-
gurd Curman) utnämndes Ivar Schnell och tillträdde tjänsten
som landsantikvarie den 1 januari 1938. Med iver och kraft
verkade han över hela landskapet Södermanland. I hem-
bygdsförbundets styrelse och arbetsutskott var han sekre-
terare. Hembygdsförbundets kansli och boklager var länge
förlagt till hans bostad. Under de första åren hade Schnell
stort bekymmer med att övervinna förbundets svaga eko-
nomi. Efter hand trädde emellertid Södermanlands läns lands-
ting in och blev förbundets ekonomiska garant.

År 1962 fick Schnell se sitt område krympa därigenom,
att ett särskilt landsantikvariat tillkom för Stockholms län
med fil. lic. Alf Nordström som landsantikvarie. Det skall
dock noteras, att Södermanlands hembygdsförbund har fort-
satt att ägna hela landskapet sitt intresse. Dess årsboksre-
daktion är mån om att Södertörns hembygdsföreningar skall
få utrymme i Sörmlandsbygden.

Sammanslagningar
Södermanlands museiförbund upphör

År 1926 hade museerna i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping
och Södertälje slutit sig samman och bildat Södermanlands
museiförbund under ordförandeskap av landshövding Lennart
Reuterskiöld. Två årgångar av Sörmlandsbygden, 1928 och
1931, med friherre Karl K:son Leijonhufvud som redaktör
hann man ge ut. Museiförbundet uppgick i Södermanlands
hembygdsförbund i samband med dess bildande år 1932.
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Intressant är att notera att hembygdsförbundet övertog namnet
Sörmlandsbygden, när det började ge ut sina årsböcker år 1932.

Södermanlands fornminnesförening upphör
Som en av landets äldsta fornminnesföreningar hade Sö-
dermanlands fornminnesförening startat sin verksamhet i
Strängnäs år 1860. Dess skriftserie hette ”Bidrag till Söder-
manlands äldre kulturhistoria”, som år 1932 var framme vid
sitt 25:e häfte, vilket redigerades av friherre Karl K:son Leijon-
hufvud. År 1945 fattades beslut om att gå upp i Södermanlands
hembygdsförbund. Som en följd härav överlämnade forn-
minnesföreningen sina fonderade medel till hembygds-
förbundet och flyttade en stor del av sina samlingar från
Strängnäs till länsmuseet i Nyköping.

Föreningen Södermanlands länsmuseum upphör

I Nyköping förvaltades de museala samlingarna av föreningen
Södermanlands länsmuseum, som hade bildats år 1913.
Ledningen hade intendenten om hand. År 1961, när fil. kand.
Carl Gustaf Blomberg hade ansvaret, beslöt föreningen att
påföljande år gå samman med Södermanlands hem-
bygdsförbund. Därmed hade hembygdsförbundet och läns-
museet blivit ett, varför namnet 1962 ändrades till Södermanlands

musei- och hembygdsförbund.

En stor organisatorisk förändring
Länsmuseets och hembygdsförbundets verksamhet höll ihop
så länge Ivar Schnell var landsantikvarie. Han pensionera-
des den 30 juni 1970 och dagen efter tog fil. lic. Bo Win-
gren vid. Det var säkert ingen lätt uppgift att efterträda
den dynamiske Schnell. Wingren stannade endast fyra år.
Därefter uppehölls landsantikvarietjänsten tillfälligtvis av
Ingmar Hasselgren först och Carl Gustaf Blomberg sedan.
Samtidigt pågick en utredning, som syftade till en helt ny
organisation. Initiativet kom från landstinget. Symptoma-
tiskt valde hembygdsförbundet landsdirektören Erik Älge-
vik till ordförande!

Utredningen ledde bland annat till att Södermanlands

Förbundets exlibris 1942

1962 ändrades utseendet
på exlibris.
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museum och Södermanlands hembygdsförbund kom att gå
skilda vägar. Hembygdsförbundet flyttade ut ur länsmuseets
lokaler och etablerade ett eget självständigt kansli med en
hembygdskonsulent i ledningen. Kontakt med länsmuseet
upprätthålls dock alltjämt genom att landsantikvarien finns
med som ledamot i förbundets styrelse. Vidare deltar läns-
museets personal i redaktionen för Sörmlandsbygden och
ansvarar för förbundets arkiv. Länsmuseets verksamhetsbe-
rättelse publiceras i Sörmlandsbygden.

Av länsmuseet skapade landstinget stiftelsen Söderman-
lands museum. Styrelsen bestod av politiskt valda ledamöter
så när som två ledamöter, som utsågs av Södermanlands hem-
bygdsförbund (Hans Nilsson från Trosa och Bror-Erik Ohlsson
från Eskilstuna). Denna direktkoppling avlägsnade lands-
tinget redan efter första valperioden.

Södermanlands hembygds- och museiförbunds upplösning
ägde rum den 1 januari 1976, som blev något av en mil-
stolpe i hembygdsförbundets historia. Det museala arbe-
tet och den omfattande bokutgivning, som präglat Ivar Schnells
tid, försvann. ”Hembygdsförbundet återgick till att vara hu-
vudorganisation för den krets av hembygdsföreningar och
andra organisationer, som arbetar i landskapet,” konstate-
rar Blomberg i sin presentation av förändringarna i Sörm-
landsbygden 1976.

Namnet blev åter Södermanlands hembygdsförbund. Den för-
sta hembygdskonsulenten var Rolf Ryberg. Han följdes av
Ruth Palm och Ingegerd Wachtmeister, därefter Barbro
Rundström och Cristina Prytz. En viktig uppgift blev fort-
satt utgivning av Sörmlandsbygden. Redaktörskapet lades
fr.o.m. 2002 års Sörmlandsbygden på Margareta Elg.

Södermanlands hembygdsförbund i ny
 skepnad

Södermanlands hembygdsförbund har i och med separatio-
nen från länsmuseet återtagit sin tidigare roll att verka bland
hembygdsrörelsen i landskapet. Södermanlands landsting
fortsatte att ge förbundet ett kraftfullt stöd. Vi skall av-

1976 förändrades exlibris
till det gamla utseendet
men med ny typografi.
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slutningsvis ge några exempel på aktiviteter och initiativ,
som belyser hembygdsförbundets verksamhet genom tiderna.
Den främsta källan är de utförliga verksamhetsberättelser,
som publicerats i Sörmlandsbygden.

På 1930-talet utförde fil. dr Imber Nordin-Grip folkmin-
nesinventeringar i bland annat Västra Vingåker, Österåker,
Trosa och Vagnhärad. Inventeringarna fortsattes av fil. kand.
Sigbrit Plaenge Jacobson.

På 1940-talet gjordes speciella sats-
ningar på turismen och ungdomen.
Turistvägledningar trycktes och väg-
visarsystem gjordes till landskapets
kulturminnesmärken. Viktigaste tu-
ristmålet syntes vara midsommarfes-
terna på Nyköpingshus. De inleddes
år 1942, då 12 000 personer kom för
att se ett skådespel som Ivar Schnell
hade skrivit manuset till. Cirka 10 000
kronor kunde tillföras hembygdsför-
bundets kassa. Midsommarfesterna
fortsatte år efter år och med stän-
digt nya pjäser av Schnells hand.

Utflykt Öljaren runt 1935.
Sten Florin berättar om
geologi. Foto Iwar Nilsson

Monter på utställningen
”De ä vi” i Eskilstuna hös-
ten 1941. Montern kom-
ponerades av Ivar Schnell.
Foto Tage Karlsson (?)



72

För ungdomarna skrev Ivar Schnell en hembygdsbok,
”Sommaräventyr i Sörmland”. Åren 1948 och 1949 propa-
gerade hembygdsförbundet ivrigt för skolresor, i synnerhet
till Nyköping/shus/. Schnell trädde in som ordförande i den
nybildade distriktsorganisationen av Svenska ungdomsringen
för bygdekultur.

På 1950-talet hände bland annat följande. Hembygdsför-
bundet lämnade Schnells bostad år 1951 och flyttade in i
Portstugan i Nyköpingshus. Därmed
blev Schnell och hans biträden gran-
nar till länsmuseets personal, något
som banade väg för ovan nämnda
sammanslagning. Samma år hade hem-
bygdsförbundet fått Tovastugan som
gåva. Andra fastighetsinnehav var vand-
rarhemmet och bygdegården i Oxe-
lösund. År 1953 mottogs Bergström-
ska gården i Torshälla som gåva. Efter
uthyrning ett antal år åt konstsme-
der överlämnades fastigheten år 1966
till Torshälla stad.

Midsommarfesten på
Nyköpingshus 1964

Midsommarfesten på
Nyköpingshus 1951
Cirkus Oscars. Foto
Svenskt Pressfoto
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På 1960-talet – Ivar Schnells sista
tjänstgöringsperiod – började julispe-
len i Nyköpingshus år 1964 med
Schnells skrivna ”Nyköpings gästa-
bud”, som drog stor publik. Som-
marspelet fortsatte sedan i många år.

På 1970-talet lade omstruktureringen
av hembygdsförbundet en skugga över
verksamheten. Först hösten 1978 hade
det fått ett eget kansli och året där-
på en hembygdskonsulent. Lokaler
erhölls på Östra Kyrkogatan 48, men
dessa övergavs 1993, då man flyttade
in i Westerlingska gården eller Västra
Storgatan 40. Fem år senare gick
flyttlasset igen, denna gång till gamla
polishuset (Behmbrogatan 20), hela
tiden i Nyköping. Inspirerande var som-
marmötet i Nyköping år 1978, som
Riksförbundet för hembygdsvård ar-
rangerade i samarbete med Söder-
manlands hembygdsförbund. Noteras
bör att hembygdsförbundet satsade
mycket på kursverksamhet i allsköns
ämnen och hembygdskonsulenten
gjorde flitiga besök hos hembygds-
föreningarna.

1980-talet började hembygdskonsulenten att ge ut kon-
taktbladet Gripen, vilket bytte namn till Dymlingen tio år
senare. 50-årsjubileum firades den 8 maj 1982, då högtids-
talet hölls av landshövding Bengt Gustavsson. Han sluta-
de med att hembygdsrörelsen är ”en betydelsefull samhälls-
funktion med stora framtida uppgifter”. Museiintendent Carl
Gustaf Blomberg gjorde en tillbakablick och konstaterade
att huvuddelen av förbundets 50-åriga verksamhet hade legat på det

publicistiska planet. Samma år, 1982, utfördes en inventering
av landskapets hembygdsföreningar och hembygdsgårdar,
som sedan presenterades i Sörmlandsbygden 1984.

Ivar Schnell t.h.,
C. G.  Blomberg t.v.
Midsommarfesten på
Nyköpingshus 1964
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Budkavlen går
Ingen hembygdsförening lämnades oberörd av det lands-
omfattande uppropet om ”Hembygdens år 1984”. En budkavle
gick från Nyköping till dem alla och allsköns aktiviteter arran-
gerades i samband med överlämnandet. Priset tog hembygds-
föreningarna i Eskilstuna kommun, som samlade sig till en
stor hembygdsdag den 5 augusti i Parken-Zoo. Budkavlen
gick sedan vidare för att överlämnas till kungen vid hem-
bygdsfesten på Skansen den 26 augusti.

1990-talet innebar fortsatt satsning på kurser. Kretsarna
fick besök av hembygdsförbundets ordförande eller kon-
sulent. En ny överenskommelse med landstinget ledde till
starkare band med länsmuseet. Kansliet förstärktes med Göran
Dahlberg för ekonomifrågor och administrativa ärenden. Tre
större arrangemang hände under denna period:

• Den svenska historien eller Historieåret 1993 prokla-
merades i Sörmland den 20 mars klockan 21 genom att
35 hembygdsföreningar tände på ”signaleldar” liksom för-
fäderna gjort i gången tid.

• Nils Holgerssonprojektet började förberedas 1994 och
kulminerade år 1996 med ”Festen i den sköna lustgården”

Budkavlen 1984. Foto Pe-
ter Forsman

Förbundets exlibris 1983
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på Stora Djulö den 27 maj. 55 hembygdsföreningar hade
tillsammans med 62 skolklasser i 61 skolor åstadkommit
86 bitar, som tillsammans blev landskapet Sörmland i
storlek 3 x 3 meter. Stort jubel väckte Nils Holgerssons
(alias Peter Hansen, Mariefred) ankomst i helikopter.

• Hembygdsförbundet anslöt sig till det riksomfattande
projektet ”Framtidstro” 1999, som bland annat innebar
en uppmaning till hembygdsföreningarna att göra en
framtidsplan 2025 för sin bygd på minst tio sidor.

Den 27 maj 1996 sattes bitarna ihop av Sörmlandspusslet på Stora Djulö
och avslutde Nils Holgerssonprojektet.  Foto Göran Dahlberg
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2000-talet inleddes med satsning för att rädda kalklinbanan
som går mellan Forsby och Köping. Vidare startade ett skol-
projekt, ”Hembygd på schemat”. Utbudet av kurser, inspi-
rationsdagar och konferenser har ökat högst väsentligt.

Kommentar
En titt på Södermanlands hembygdsförbunds senaste 30 år
ger vid handen, att den förr så dominerande publicistiska
verksamheten har fått ge vika. I stället dominerar studiear-
bete och närkontakt med hembygdsföreningarna och deras
kretsar. Vidare har hembygdsförbundet blivit en viktig länk
mellan riksorganisationen och de lokala hembygdsföreningarna
vad gäller att förverkliga stora projekt. Men i allt detta har
årsboken Sörmlandsbygden utgjort något av en ryggrad i ar-
betet.

Källor

Södermanlands hembygdsförbunds arkiv hos Sörmlands museum i Ny-
köping och verksamhetsberättelserna i Sörmlandsbygden 1932 ff.

Södermanlands hembygds-
förbunds nuvarande logotyp.
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