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Gamla Wammarswyken 
 
Du har väl köpt boken? 
Etthundraelva intressanta 
sidor om traktens utveck-
ling från 1200-tal till 
1800-tal.  (Valdemarsviks 
nuvarande kommun samt 
lite om Västervik och 
Söderköping).  Läs om 
handel, kyrkoliv,  ofreds-
tider, bebyggelsenamn,  
rättsskipning m.m. Priset är endast 190 kronor 
och  Du kan köpa den på föreningens alla 
arrangemang samt hos  Konstiga Idéer, 
Jacobssons, Samelius Ur & Guld, Valdemarsviks 
bibliotek, och Turistbyrån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om sommarens aktiviteter  
Midsommarfirandet lockade precis som året 
innan,  omkring 700 besökare.  
 
Hantverksutställningen samlade som vanligt 

mycket folk. Mellan 1 – 13/7 besöktes Kvarnen  
av 2 000 personer. 
 
Under fyra lördagar genomfördes ”Lördag på 
hembygdsgården” = öppet hus. Totalt kom ca. 85 
besökare. 
 
Hembygdsmässa genomfördes i Kvarnen den 
16/8. 
 
Trivselkvällen den 20/8 lockade ett 80-tal, men 
arrangemanget gick ändå back.   
 
 

Valdemarsviks Hembygdsförening 
Dåtid – Nutid – Framtid 

 
 
Inställd föreläsning 
Den 21 oktober skulle Kent Lindqvist ha talat 
om ”Projekt som inte blev av” i våra trakter. Nu 
ville ödet att inte heller föreläsningen blev av. 
Kent blev några veckor före tvungen att tacka 
nej. Någon ersättare stod inte att finna med så 
kort varsel. Just nu är det osäkert när nästa 
föreläsning blir av.  
 
 
Bildprojektet 
Som Du väl vet, så pågår föreningens största 
projekt någonsin (mätt i timmar) sedan i våras. 
Arbetet består i att lägga in nästan 25 000 bilder i 
dator, identifiera dem och förse bilderna med 
bildtexter. För närvarande skannas fotograf Anna 
Samelius bilder. Anna var verksam mellan 1913-
52. Nu vill vi ha Din hjälp med att identifiera 
några gamla bilder: På nästa sida presenterar vi 
dessa.  
Om Du vet något om någon av bilderna, så blir 
vi jätteglada om Du hör av Dig till antingen 
Hannes Carlsson, tel. 516 29 eller till Krister 
Ryding, tel. 103 19.   
 
…och om vi inte ”träffs” på julstök, så önskar 
vi Dig en god jul!                       Styrelsen. 
 

Julstök  
Välkommen  

till ett julpyntat Åbäcksholm. 
 Lördag 29/11 kl. 10 – 17 

 
Försäljning, visning, lotterier, 

ljusstöpning, julpyssel, 
servering m.m. 

 
 

 
Entrè vuxna: 30 kr. 

(Inkl. kaffe med bröd alt. tomtegröt.) 
Välkommen! 


