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Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2003 skulle ha varit betald
senast 1 april. Du som ännu inte betalt finner en
påminnelse bifogad detta nummer. Absolut sista
datum för inbetalning är 31/7. Du kan betala med
inbetalningskortet eller kontant till någon i
styrelsen. Avgiften är oförändrat 40 kronor.

Gamla Wammarswyken
Bokutgivningarna i Valdemarsviks Hembygdsförening duggar sannerligen inte tätt. Senast det
begav sig var 1982, då Henrik Löfgrens ”Minnen
och händelser från Valdemarsvik” gavs ut. Men
nu kan vi presentera….

Årgång 6

Manus låg färdigskrivet våren 1952 och Gothe
fick en större summa av Lundbergs för arbetet
och meningen var att boken skulle ges ut samma
år. Tyvärr avled Gothe samma år och manuset
blev liggande i Lundbergs arkiv. Tankar på att ge
ut boken har funnits tidigare, men nu har vi alltså
kommit ”till skott”. Boken handlar inte enbart
om samhället Valdemarsvik, utan ger en bild av
traktens utveckling från 1200-tal till 1800-tal.
(Man skulle kunna säga: Valdemarsviks
nuvarande kommun samt lite Söderköping,
Västervik m.m.). Ämnesområdena är skiftande:
Handel, rättsskipning, traktens bebyggelsenamn,
ofredstider m.m. Helt klart en mycket läsvärd
bok med ett fylligt förord av Anders Bockgård.
Vi vill här ånyo inflika ett stort tack till
Lundbergska arkivet som givit oss rätten till
avskrift av manuset. Boken är på 111 intressanta
sidor och priset 190 kronor. Du kan köpa den på
föreningens alla arrangemang, Samelius Ur &
Guld, Valdemarsviks bibliotek, Turistbyrån samt
Valdemarsviks bok- och antikvariat (Sistnämnda
butik stänger dock sista augusti).

Midsommarfirande
Som traditionen bjuder, så arrangeras
traditionellt midsommarfirande vid
Åbäcksholm, Midsommarafton 20/6 kl. 15.00.
Stången reses kl. 16.00. Det blir dans, lekar,
kaffeservering, lotterier och försäljning av
den nya boken.

Lördag på hembygdsgården

”Gamla Wammarswyken – kulturhistoriska
strövtåg kring en svensk vik”. Författare var
Richard Gothe, ursprungligen tysk, men som via
sitt arbete kom i kontakt med Lundbergs
Läderfabrik och därigenom lärde känna och blev
intresserad av trakten kring Valdemarsvik.

Under fyra lördagar i sommar kommer vi att ha
”Lördag på hembygdsgården” = öppet hus.
Dessa lördagar kl. 11-15 kan Du besöka
Åbäcksholm, fika, njuta av den fina omgivningen, se på samlingarna, köpa nya boken eller
bara komma och prata en stund. Lördagarna är
28/6, 26/7, 2/8 och 9/8. Välkommen!

Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid – Framtid

Välkommen till

HEMBYGDSMÄSSA
Lördag 16 augusti kl. 10-16
i Kvarnen, Valdemarsvik
Ett unikt tillfälle för Dig som har intresse av
traktens historia, utveckling och framtid.
Kommunens hembygdsföreningar arrangerar
gemensamt och dessutom deltar ett flertal
privatpersoner och organisationer som alla har
det gemensamt att de har givit ut
”hembygdslitteratur”.
Här är det meningen att Du kan skaffa de
trycksaker och böcker Du saknar om vår
hembygd och få veta vad nytt som väntar runt
hörnet i form av böcker och projekt. Du kan
sitta ned och diskutera med likasinnade, få
svar på frågor av kunniga ”hembygdskännare”
m.m. Kort sagt en spännande dag för alla oss
som har ett intresse av hembygden.
Fri entré. Kaffeservering.

Trivselkväll
Onsdagen den 20 augusti kl. 19.00 kommer
”Gnid och Drag” och förgyller trivselkvällen vid
Åbäcksholm. Kaffeservering blir det naturligtvis
också. Sist kom drygt 90 personer!

Föreläsningen lockade 120
Föreläsningen den 12 mars, med Helmer
Gustavson lockade hela 120 åhörare. Ämnet var
”By- gårds- och torpnamn i Valdemarsvikstrakten”. Detta var den näst hösta besökssiffran
och snittet på våra föreläsningar ligger nu på 91.

Nästa föreläsning
Inträffar den 21 oktober. Då kommer Kent
Lindqvist att tala om ”Projekt som inte blev av” i
våra trakter.

Renovering av Åbäcksholm
Under våren och försommaren har vi köpt arbete
av kommunens arbetsmarknadsenhet, som
skrapat och målat samtliga fönster på
huvudbyggnaden och ”skolhuset”. Dessutom har
respektive veranda målats om. Notan går på
drygt 20 000 kronor. Dessutom har vi låtit
renovera alla trädgårdsmöblerna typ ”caféstolar”,
vilket innebär nya brädor och ommålning. Den
notan gick på ca. 5 000 kronor. Återstår nu att
sätta upp ett nytt staket, då det gamla var helt
uppruttet.

Fixarkväll vid Åbäcksholm
Nu på torsdag är Du välkommen till Åbäcksholm
då vi klär stången och gör sista finputsningen
inför midsommarfirandet. Lite gräs kanske
behöver klippas, lite ogräs tas bort, trädgårdsmöbler tas fram m.m. Vi börjar kl. 18.00.

Bildprojektet
Är avslutat för säsongen och kommer att
återupptas i slutet av augusti. Av de ca. 25 000
glasplåtar som ligger och väntar på registrering
har vi avverkat knappt 100. Den till synes låga
siffran beror på inkörningsproblem på datorn,
den nyss utkomna boken samt på sista tiden
utomhusjobb vid Åbäcksholm.

Årsmötet
Har ju hållits för rätt länge sedan. Här kommer
en något försenad rapport:
Totalt kom 30 medlemmar – en siffra som hållit
sig konstant de senaste tre åren. Varken
medlemmarna eller styrelsen hade lämnat några
motioner resp. förslag, varför mötet blev relativt
kort. Styrelsen utvidgades till nio personer och
ser nu ut sålunda….
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Hantverksutställningen
Den årliga hantverksutställningen i Kvarnen,
med ”Nätverket Kvarnen” som arrangör, hålls
öppen 1-13/7 dagligen kl. 10-17. Under de två
veckorna skiftar utbudet av utställare, varför vi
kan rekommendera åtminstone två besök under
perioden.

Styrelsen önskar alla medlemmar en
trevlig sommar!
Nästa nummer kommer! Var så säker!

