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Lyckad trivselkväll

Julklappstips!

När J Ringström från Gusum år 1828 lät uppföra
Vammarsmåla kvarn kunde han nog inte i sin
vildaste fantasi tänka sig att huset skulle få
uppleva sådana händelser som hantverksmässor
och trivselkvällar. Den 25 augusti i år var
ljudbilden en helt annan än den var fram till
1905, då kvarnverksamheten upphörde. Ljudet
från vattenhjul och kvarnstenar var utbytt mot
medryckande toner från riksspelmännen Pelle
Björnlert och Erik Pekkari. Endast i pausarna
mellan hambo, snoa och vals hördes samma ljud
som sedan 1828 – dånet från vattenfallet. När
man sitter där en sådan mörk augustikväll och
musiken ackompanjeras av regnet som smattrar
på rutorna, skuggorna från de vindomruskade
trädkronorna leker på väggarna och kaffedoften
sprider sig – då inser man vilken tillgång
Kvarnen är – och skulle kunna vara ännu mera.
Men då måste vi få fler att komma. Nu hade ett
50-tal turen att få uppleva denna kväll. Tyvärr
var det för få för att arrangemanget skulle gå
med vinst. Trots ett mycket lågt gage till huvudpersonerna, så gick kvällen back. Så nästa gång
vi vågar oss på något liknande hoppas vi på
bättre uppslutning.

Etthundraelva intressanta
sidor om traktens utveckling
från 1200-tal till 1800-tal.
(Valdemarsviks nuvarande
kommun samt lite om
Västervik och Söderköping).
Läs om handel, kyrkoliv,
ofredstider, bebyggelsenamn,
rättsskipning m.m. Priset är endast 190 kronor.
Du kan köpa den på föreningens alla
arrangemang samt hos Jacobssons, Konstiga
Idéer, Samelius Ur & Guld, Turistbyrån och
Valdemarsviks bibliotek.

Hembygdsmässan lockade 75
Lördagen den 18 september – en månad senare
än förra året – genomfördes den andra hembygdsmässan under ledning av Krister Ryding.
Två av kommunens hembygdsföreningar kom
tyvärr inte ”till start”. Förutom att botanisera
bland hembygdslitteratur och prata med andra
hembygdsintresserade, kunde man bl.a. lyssna
till föredrag av Anders Bockgård och se prins
Wilhelms alldeles underbara film om Harstena
från tidigt 40-tal.

Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid – Framtid

Trevlig studiecirkel slut
Mellan 19/10 och 7/12 har studiecirkeln
”Valdemarsviks historia via vykort” genomförts
i hembygdsgården med åtta deltagande medlemmar. Hannes Carlsson och Krister Ryding
har hållit i trådarna. Övriga har varit Gunnel
Svensson, Svea-Britt Nilsson, Ulla Karlsson, Eva
Wahlfreds, Bengt-Otto Ottosson och Samuel
Samelius. Sista gången frångicks ämnet lite, då
vykorten lades åt sidan och gamla Valdemarsvik
betraktades via diabilder som inbjudne Lars
Kasselstrand visade. En film från 70- och 80talet hanns även med.

Visste Du att…
1963.11.21 Konsumhallen invigs.
1964.09.19 Mobergshuset vid salutorget bränns
ned av brandkåren.
1965.08.??

Lovisebergsskolan tas i bruk till
höstterminsstarten.

1973.03.19 Vattentornet tas i bruk.

Kort oktobermarknad
Årets oktobermarknad var välbesökt. Så
välbesökt att vårt lottstånd fick monteras ned
flera timmar i förväg. Orsak: Slutsålt.

Medlemsantalet
Så här i slutet av året kan vi konstatera att antalet
medlemmar i skrivande stund är 261. Av dessa
är 145 kvinnor och 116 män (55 % resp. 45 %).
Antalet som har Valdemarsvik som postadress är
223.

Visste Du att….
1946.08.22 Takstolarna reses på ”Walter
Karlssons” fabrik och inflyttning
sker i november.
1946.12.07 Tages Varuhus öppnar (huset byggt
samma år).

Nästa nummer….
Beräknas utkomma i slutet av januari. Då får Du
bl.a. inbjudan till årsmötet.

Styrelsen ber att få önska alla
medlemmar med familjer en
riktigt

GOD JUL
och ett

Gott nytt år

