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Rapport från midsommarfirandet 
Traditionsenligt bjöds allmänheten in till firande 
vid Åbäcksholm, midsommarafton kl. 15.00. 
Vädrets makter stod oss inte riktigt bi, för någon 
halvtimma innan utsatt tid började regnet strila. 
Men de ca. 500 som ändå kom var beundrans-
värda. Dansen kring den kl. 16.00 resta stången 
samlade väldigt många och det hela leddes av 
”Mimmi” Trysberg till musik av Bengt-Otto och 
Madeleine Ottosson.  En fiskdamm, karamell-
strutar, lotterier, kaffeservering och ponny-
ridning var de aktiviteter som bjöds, förutom att 
man hade tillfälle att bese våra samlingar i hus 
och bodar och att träffa bekanta. 
 
 
Inbrott  
Smolk i bägaren blev det i midsommarhelgen. 
Någon eller några med väldigt små hjärnor 
trodde i sin enfald att de pengar vi fick in på 
midsommarfirandet låstes in i vårt kassaskåp. 
Natten till lördagen bröt man sig in. Man måste 
ha haft ett enormt slit med att bryta upp kassa-
skåpet och det skulle faktiskt ha varit roligt att se 
deras miner då de upptäckte att skåpet var fullt 
av fotoalbum.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Försäkringsfrågan är ännu inte löst, men troligt-
vis åker vi på en utgift, förutom arbetet med att 
reda upp. 

 
Valdemarsviks Hembygdsförening 

Dåtid – Nutid – Framtid 

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.  
I skrivande stund har vi sålt hälften av upplagan 
på 1 000 exemplar, så snart är kostnaderna 
betalda. Resten är ren vinst, som blir ett 
välkommet tillskott i kassan.  
 
 
Lördag på hembygdsgården 
En lördag är passerad, men det återstår två. Den 
7/8 och 14/8 kan Du besöka Åbäcksholm och 
fika, titta på samlingarna och träffa likasinnade. 
Vi har öppet mellan kl. 11-16.  
 
 
 
Riksspelmän i Kvarnen 
Onsdagen den 25 augusti kl. 19 är Du väl-
kommen till Kvarnen och vår trivselkväll. För 
underhållningen står inga mindre än riks-
spelmännen Pelle Björnlert och Erik Pekkari som 
trakterar både fiol och dragspel. Det här blir en 
höjdarkväll! Vi tar en entré på 20 kronor. 
Kaffeservering finns. Kom i tid, för det kan bli 
trångt. 
 
 
Årsavgiften 
De som ännu inte betalt årsavgiften för 2004 
finner en separat påminnelse och inbetalnings-
kort i kuvertet.  
 



 
Marie Tillberg 
Sedan mitten av juni och några veckor in i 
augusti har vi hjälp av Marie Tillberg, som på en 
halvtidstjänst ser till att vi inte behöver skämmas 
för trädgården vid Åbäcksholm. Det är 
kommunens arbetsmarknadsenhet som fixat 
denna tjänst åt oss.  
 
 
Arbetskväll 10/8 
Marie kan inte göra allt jobb vid Åbäcksholm, så 
därför har det blivit dags igen för en arbetskväll. 
Vi har att göra både ute och inne. Tisdagen den 
10 augusti kl. 18 kör vi igång. Tack på förhand 
för att Du ställer upp! Vi fixar fika. 
 
 
Hembygdsmässa 
Lördagen den 18 september är det meningen att 
vi skall köra en repris på förra årets 
hembygdsmässa som då hölls i augusti. 
Föreningen står som arrangör och arrange-
mangets ”general” Krister Ryding har i dagarna 
tillskrivit de andra hembygdsföreningarna om 
medverkan. Vi håller till i Kvarnen och 
öppettiderna är mellan kl. 10-16.  
 
 
Hantverksutställningen 
I år var det nionde året i rad som Nätverket 
Kvarnen lånade Kvarnen och genomförde sin 
hantverksutställning. Mellan 1 – 11/7 besöktes 
arrangemanget av cirka 1 500 personer. Tyvärr 
är andelen lokalbefolkning skrämmande liten. Vi 
får hoppas att infödingarna vaknar till nästa 
sommar, då det är 10-årsjubiléum. 
  

 
 
 
 
 

 
Valdemarsviksutställningen 
Då Valdemarsviksutställningen gick av stapeln 
29-30 maj hade föreningen en hela åtta meter 
lång monter. Krister Ryding och Hannes 
Carlsson bemannade båda dagarna och kunde 
bl.a. visa Valdemarsviks utveckling genom 
många intressanta kartor från 1652 och fram till 
idag. Böcker fanns även till försäljning liksom 
gamla Valdemarsviksbilder och för den som 
ville, erbjöds lotter.  
 

 
Krister Ryding kränger gamla Valdemarsviksbilder 
 
 
 

Studiecirkel i vinter 
I november  planerar vi att starta en cirkel där vi 
tittar på Valdemarsvik och dess framväxt genom 
att studera alla de vykort som givits ut. Är Du 
intresserad, så kontaktar Du Hannes Carlsson 
eller Krister Ryding. Datumen är ännu inte 
fastslagna. Vad som däremot är fastslaget är att 
vi kan vara max. åtta personer, så här gäller det 
att anmäla sig så fort som möjligt! 
 
 
Plocka frukt i höst! 
Trädgården vid Åbäcksholm kommer förmod-
ligen även i år att digna av både äpplen och 
gråpäron. Hjälp oss att bli av med dem. Gå dit 
och plocka! Bättre det än att vi skall behöva 
kratta ihop dem och bära till komposten.  
 
 
Nästa nummer…. 
Någon gång i skiftet november-december tror 
redaktören att det kan finnas tillräckligt mycket 
att skriva om.  
 


