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Medlemsavgiften 
Bifogat finner Du inbetalningskortet för 2003 års 
medlemsavgift. Avgiften skall vara betald senast 
1 april. Du kan betala med inbetalningskortet 
eller kontant till någon i styrelsen. Avgiften är 
oförändrat 40 kronor.  
 
 
Julstök 
Under fem års tid har vi varje år haft en 
minskning av antalet besökare. Mycket beror det 
nog på att julmarknader nu för tiden dyker upp 
som svampar ur jorden. Men styrelsen var också 
av den uppfattningen att vi haft alldeles för 
likartat utbud de senaste åren. Därför togs 
beslutet att göra om arrangemanget. Två dagar 
blev en, namnet ändrades från ”Julmarknad” till 
”Julstök” och ett tema – ”Ätbart” infördes. 
Totala antalet besökare minskade ändå något, 
men då skall vi komma ihåg att vi alltså bara 
hade en dags öppet. Vidare kunde vi med glädje 
konstatera att flera besökare framförde syn-
punkten att arrangemanget blivit trevligare. Ett 
exempel: En herre och dam skulle just gå hem, 
då de fick frågan; Ni har väl varit på 
övervåningen och tittat? Svaret: ”Näe, men det är 
väl som vanligt däroppe?” Ekonomiskt innebar 
julstök att vi brutto fick in något mindre än förra 
året. Det tar tid att vända en supertanker, brukar 
man säga. Det är samma sak här. Styrelsen tror 
att bara folk har ”lärt sig” att arrangemanget är 
ändrat, så vänder trenden. 
  

 
Medlemsantalet 
Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 
293. Av dessa är 137 män (47 %) och 156 
kvinnor. Antalet har därmed ökat med 14 mot 
föregående år.  
 
Samordningsmöte 
Den 11 februari skulle vi ha stått som värd för 
kommunens alla hembygdsföreningars samord-
ningsmöte i Åbäcksholm. Den stränga kylan 
strax efter nyår gjorde att vattnet frös i huset, 
varför mötet istället hålls den 8 april. Där dryftas 
våra respektive verksamheter och utbyts 
erfarenheter.  
 
Spännande bokår 
I år kommer det  att ske mycket på bokfronten 
för den som är hembygdsintresserad.  Vi skall ju 
under försommaren ge ut vår bok ”Gamla 
Waldemarsvüken” av Richard Gothe. Östra Eds 
HBF ger ungefär samtidigt ut en bok om 
Västrums by och senare under året en socken-
bok. Gusums HBF ger troligen, tillsammans med 
Gusums Bruksmuseum, ut en bok med anledning 
av 350-årsminnet av Gusums Bruks födelse. 
Ringarums HBF vet vi forskar om Ringarum på 
1950-talet. Blir månne resultatet i form av en 
bok? 
 

Helmer Gustavson 
från Riksantikvarieämbetet 

föreläser om  
 

By- gårds- och torpnamn 
i Valdemarsvikstrakten. 

 

Valdemarsviks församlingshem 
onsdagen den 12 mars 19.00. 

Fri entré. 
Kaffeservering.  

 

Årsmöte 
Tisdag 25 februari kl. 19.00  

i  
Valdemarsviks församlingshem 

 
Kom och gör Din röst hörd! 



Bildprojekt 
I nr. 17 (september) skrev vi om att vi tänker 
registrera  föreningens bilder  i   en  dator.  Vi  är 
alltså sedan dess, tillsammans med tio andra 
östgötska hembygdsföreningar, med i projektet 
”Hembygdsföreningarnas bilder”.  

 
Projektet drivs av Östergötlands Hem-
bygdsförbund och Kulturarv Östergötland. I 
början av 2002 hade vi ambitionen att göra något 
av de videofilmer som riskerar att förstöras av 
tidens tand. För detta avsattes 15 000 kronor i 
budgeten. Men av olika anledningar har detta 
inte kommit igång, och då nappade vi istället på 
detta projekt, där vi skannar in, katalogiserar och 
bevarar stillbilder.  

 
I föreningens ägo finns ett knappt 1 000-tal 
bilder, där Karl Lundberg lagt ned ett stort arbete 
på att registrera och identifiera motiven. Men i 
bl.a. privat ägo finns mångdubbelt med bilder på 
glasplåtar, papper, negativ och dia. Dessutom har 
vi fått tillgång till skanning av Ingemar 
Ahlströms cirka 20 000 glasplåtar och ungefär 
lika många negativ m.m. Detta gör bildprojektet 
till föreningens största arbetsinsats någonsin. Vi 
kommer att driva arbetet i form av en 
studiecirkel som förmodligen kommer att ta flera 
år i anspråk. Det här blir långt ifrån gratis att 
genomföra, men Valdemarsviks Sparbank har 
skänkt oss en dator, värd 10 000:-, och några 
företag har antytt att de nog kan bidra med 
summor. I form av cirkelbidrag ramlar det in 
några tusenlappar o.s.v. Återstående pengar får 
vi försöka dra in de närmaste åren.  
 

 
Ett tidsödande men viktigt och spännande arbete  
väntar de som kommer att syssla med detta. Vi 
håller som  bäst  på  att ”specialinreda” ett  rum i 

 
Åbäcksholm, där arbetet sker. För  närvarande är  
det Hannes Carlsson, Krister Ryding och Lotta 
Larsson som är involverade, men har Du intresse 
av att vara med och studera/identifiera massor av 
intressanta bilder från förr, så är Du välkommen 
att kontakta någon av ovanstående.  

 
Man behöver INTE vara datakunnig. Minst 80 % 
av tiden går åt till själva bildanalyserna. 
 
Valdemarsviks Hembygdsförening 

Dåtid – Nutid - Framtid 
 
Ingen telefon mera. 
Sedan en tid tillbaka har vi upphört med vårt 
telefonabonnemang i hembygdsgården. Styrelsen 
ansåg det inte motiverat att  betala dyra fasta 
kostnader och  samtidigt ringa för omkring 100 
kronor / år.  
 
Nästa nummer 
Beräknas utkomma i slutet av mars. Då 
rapporterar vi från årsmötet och föreläsningen. 
En lägesrapport från bildprojektet utlovas, 
liksom sommarens aktivitetsprogram m.m.  
 


