
Valdemarsviks Hembygdsförenings medlemsblad 
 
 
 
 
 
Nummer 26                                         17 juni   2005                                            Årgång  8 
 

Arbeten vid Åbäcksholm 
Underhållsbehovet är stort vid vår hembygds-
gård. En allmän arbetskväll den 6 maj följdes av 
två kvällar då styrelsen var i farten med hackor, 
penslar och dammsugare. Ett stort tack till Er 
som kom. Vid senaste kvällen den 19 maj fanns 
även Niklas Sääw på 
plats med sin gräv-
maskin. På några 
timmar hann han med 
åtskilligt. Grusgårdens 
kanter mot gräsmatt-
orna ansades, svackor i 
gräsmattor fylldes i 
och ett kabeldike 
grävdes mellan röda 
huset och bod- och 
garagelängan. Detta som en förberedelse till 
indragning av el i bodarna och garaget den dag 
vi får råd.  
 
Expeditionstid på Åbäcksholm 
Påminns härmed om att vi helgfria måndags-
kvällar har expeditionstid mellan 18 – 19. Under 
juli håller vi dock stängt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolbesök på Åbäcksholm 
Måndagen den 7 juni besökte Lovisebergsskolan 
vår hembygdsgård. Totalt över 100 elever upp 
till klass 6 tillbringade drygt tre timmar med att 
bli guidade runt bland tvättbrädor, brandbil, 
fotoalbum, griffeltavlor, åljuster m.m. …….. 
 
 
 
 
 
 
 
Skärgårdsutflykt den 21/8 
Söndagen den 21 augusti (då skärgården brukar 
vara som bäst) är Du välkommen på vår fyra 
timmar långa och guidade medlemsresa i Gryts 
vackra arkipelag. Vi färdas med Fångö Taxi-
båtars ”Tullan” som avgår från Fyrudden kl. 10. 
Om nu inte vädrets makter sätter käppar i hjulen 
… förlåt… propellern, så tänker vi trafikera 
rutten: Kättilö – Fångö – Häradskär – Gubbön – 
Harstena – Ämtö – Fyrudden. Matsäck medtages 
av var och en. Priset är 200:- / person och är 

beräknat på att 40 personer anmäler sig. Vid 
mindre antal förbehåller vi oss rätten att ställa in, 
för föreningens kassa är som bekant skral och 
därur finns inget att ta. Din anmälan – som är 
bindande – måste vi ha senast söndagen den 7/8 
kl. 20.00. Du anmäler Dig till Hannes Carlsson, 
telefon 0123-516 29 eller 070-308 64 55.           

Midsommar med nyheter 
På midsommarafton den 24:e blir det som 
vanligt ett traditionellt firande, men med två 
nyheter. Klockan 15 öppnas som vanligt 
portarna och en timma senare reses stången. 
Denna första timme hoppas vi att det kommer 
mycket folk och köper lotter, fikar, träffar 
gamla bekanta, fiskar i ”fiskdammen”, rider 
ponny, tittar i våra öppna hus, köper 
karamellstrutar i lanthandeln och provar på 
nyhet nummer ett: pilkastning. I samband 
med stångresningen kl. 16 vidtar dansen under 
ledning av Mimmi Trysberg med musikaliskt 
akompangemang av äkta makarna Ottosson. 
När dansen och lekarna kring stången slutar 
omkring 16.45, vidtar nyhet nummer två: Då 
kan Du – precis som förr i tiden - köpa 
dansbiljetter till det facila priset av en krona 
och dansa på dansbanan till tonerna från 
Ottossons dragspel och fiol.  



Lästips! 
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. 
 
Årets aktiviteter 
Vi påminner om de aktiviteter som återstår ….. 
 
Midsommarfirande  24/6 
Traditionellt firande med några nyheter 
Hantverksutställning i Kvarnen 11-24/7 
Samarrangemang med Nätverket Kvarnen 
Lördag på hembygdsgården 30/7 
Öppet hus med loppis mellan kl. 11-16 
Lördag på hembygdsgården 6/8 
Öppet hus med loppis mellan kl. 11-16 
Lördag på hembygdsgården 13/8 
Öppet hus med loppis mellan kl. 11-16 
Trivselkväll i Kvarnen  17/8 
Gnid och Drag 
Skärgårdsutflykt  21/8 
Medlemsresa med båt ca. 4 timmar 
Trivselkväll i Kvarnen  7/9 
Samarrangemang med teaterföreningen 
(”Luffare” med Pär Sörman) 
Oktobermarknad  26/10 
Böcker, lotteri 
 

Valdemarsviks Hembygdsförening 
Dåtid – Nutid – Framtid 

 

Styrelsemöten på fasta datum 
Årets kvarstående mötesdagar för styrelsen: 
Onsdag 10/8, söndag 4/9, onsdag 5/10, söndag 
6/11 och onsdag 7/12.  
 
Ny infart till Kvarnen 
Den 19 april beslutade kommunen att låta göra 
en ny infart till Kvarnen. Det blir dock ingen 
parkering för fem bilar, utan vi får nöja oss med 
en plats för handikappade.   
 
Föreningen 60 år i år 
På något enklare sätt kommer vi att upp-
märksamma detta. Vi återkommer i ärendet.  

Valdemarsviksutställningen 
Den 28-29 maj hölls Valdemarsviksutställ-
ningen. Vårt utbud bestod av böcker, fotografier 
och lotterier samt ett forskningarbete om skut-
farten av Lisbeth Karlsson.  Stort tack till henne 
och Krister Ryding som offrade hela helgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prylar till loppis 
Som vi tidigare meddelat, så kommer vi även att 
ha loppmarknad då vi har ”Lördag på hembygds-
gården” 30/7, 6/8 och 13/8. Vi tar tacksamt emot 
sådant som Du vill bli av med. Lika gärna som 
Du slänger, kan väl föreningen få några kronor 
för grejerna, eller? Prata med någon i styrelsen.  
 
Medlemsavgiften för i år 
…skall vara betald senast  1 september. Mer 
information hittar Du på separat blad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annons från 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annons från 1973 (lägg märke till priset!). 
 



Gräsbesvären som bortblåsta! 
Sedan gamla åkgräsklipparen tjänat ut har vi i 
flera år kämpat med en liten ”handjagare”, anlitat 
kommunen eller hyrt in arbetskraft. Jobbigt resp. 
dyrt har det varit. Trots ansträngd ekonomi har vi 
nu sedan den 30 maj en ny åkgräsklippare. En 
tredjedel av summan togs ur kassan och resten 
har vi fått in genom generösa bidrag. Till de 
största bidragsgivarna, Margot och Märta Kulin, 
samt Conny Eklund på Östergötlands Högtrycks-
spolning (ÖHS), framförs härmed ett stort tack! 
Hans Rämsberg, ansvarig i arbetsgruppen ”Hus 
och trädgård” meddelar att det nu tar 1,5 timma 
att klippa gräset mot 4-5 förut.               

 
De sex gräsklipparna: Lars Sahlin, Hans Rämsberg, Göran 
Lundin, Benny Wolsink, Magnus Jonsson, Karl-Henrik  
Emanuelsson. På bilden saknas reserverna Bengt-Otto 
Ottosson och Sture Carlsson. 

 
Vi klär midsommarstången  
Torsdagen den 23 juni kl. 18 - kvällen före mid-
sommarafton -  hoppas vi att Du har tid några 
timmar. Då färdigställer vi hembygdsgården 
inför midsommarfirandet. Stången kläs, sista 
ansningen av rabatterna görs, trädgårdsmöb-
lerna  ställs ut m.m.  
 
Bygd och Natur 
Till Dig som är genuint hembygdsintresserad har 
vi ett tips: Sveriges Hembygdsförbunds tidning 
”Bygd och Natur”. Tidningen utkommer med 
fem nummer per år. Antalet sidor brukar hålla 
sig kring 30. Här finns mycket intressant att läsa. 
kostnaden är 100 kr. per år. Ring eller skriv till: 
Bygd och Natur, Box 6167, 102 33 Stockholm. 
Telefon: 08-34 74 74.  
 
Färg och tre sidor 
Förra numret var det premiär för färgbilder (bara 
en visserligen). Detta nummer är det första med 
fyra sidor. Hör gärna av Dig med synpunkter om 
innehåll och utformning till styrelsen.  

Nya hembygdsprodukter 
Kommunens avdelning för näringsliv/turism har 
i dagarna släppt en ny version av Cd-skivan 
”Sevärdhetsregister, Valdemarsviks Kommun, 
version 2”. Den första utkom i januari 2001. Har 
Du en dator, så är det här en guldgruva att ösa ur 
om Du söker fakta om nuvarande eller f.d. 
gårdar, torp, backstugor, milstenar, märkliga 
träd, utsiktsplatser, jättegrytor, gruvhål m.m. i 
kommunen. Skivan innehåller fakta om 2 551 
platser och dessa illustreras med ca. 4 100 bilder. 
Ringarums socken – som ju är störst till ytan – 
redovisas med 1 030 ”objekt”. Valdemarsviks 
”socken” (tätorten och lite till) har med 74. 
Skivan finns att köpa på Turistbyrån och kostar 
140 kronor. 
 
Tryserums Hembygdsförening har nyss givit ut 
sin 12:e årsskrift. Boken, som är på över 200 
sidor är lättläst och har ett varierat innehåll. 
Priset är 50 kronor. Du kan bl.a. köpa den av 
Lennart Karlsson (tel. 518 53) eller Anna-Greta 
Thuresson (100 15).  
 
Ulf Fredholm, f.d. bokhandlaren, hade på 
Valdemarsviksutställningen premiär för sin Dvd-
skiva (finns även som videokassett) med filmen 
”Valdemarsvik förr och nu”. Filmen är ca. 50 
minuter lång och innehåller bl.a klipp från 1937 
års Valdemarsviksfilm. Priset är 200 kronor och 
skivan säljs hos Vikens spelbutik och hos 
Konstiga Idéer.  
 
Teleforum AB och Östra Eds hembygds- 
förenings projekt ”Östra Ed på kartan” kan Du 
beskåda på Internet. Du når hemsidan via 
kommunens hemsida (symbol på förstasidan) 
eller genom att söka på ”ostraed.se”. Här finns 
endast uppgifter om Östra Eds socken, men i 
många av beskrivningarna finns listor över de 
som bott där och deras släktförhållanden. 
Dessutom finns en aktiv klickbar karta, så man 
lätt hittar var platsen är belägen. Mellan ”Östra 
Ed på kartan” och kommunens sevärdhets-
register har utbyte av faktauppgifter skett.  
 
Arbetets Museum i Norrköping gav via projektet 
”Kultur i arbetslivet” ut boken ”Gusum i mitt 
hjärta” i samband med Gusumdagarna 3-4 juni. 
Boken är en beskrivning av dagens Gusum via 
ett antal intervjuer med utvalda ortsbor som 
berättar om förr, nu och förhoppningar om 
framtiden. En mycket trevlig bok på 88 sidor 
som kostar 165 kronor. Du beställer den hos 
Folkets Hus i Gusum.  
 



Har Du sett hägern? 
Någon frågade varför vi satt ut en plåtfågel i 
Vammarsmålaån vid hembygdsgården. ”Den 
måste vara konstgjord för den rör sig ju aldrig.” 
Fel! Det är en livs levande häger som sedan i 
våras har valt att fiska vid Åbäcksholm. Hägern 
beskrivs i någon fågelbok som ”den tålmodige 
fiskaren”, då den kan stå blick stilla i evigheter 
och vänta på att en fisk eller groda skall passera 
framför sina fötter. Framåt eftermiddagarna har 
den fiskat färdigt och lyfter för att flyga hem. 
Var den bor vet vi inte. Kanske ända ute vid 
Källskär, där det finns en koloni på över 100 par. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hägern vid Åbäcksholm 
 
Vackert i Vika även på vintern! 
Vi kanske inte skall påminna om snö och kyla 
nu, men visst har vi väl ett vackert Valdemarsvik 
även vintertid. Bilden på kyrkan togs efter det 
kraftiga snöfallet den 13-14 februari.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piga och dräng 
Nu behöver vi hjälp! Då Karnebåtfestivalen går 
av stapeln, så kommer det att genomföras en 
tävling mellan kommunens hembygdsföreningar 
– en ”piga- och drängtävling” med enkla täv-
lingsinslag. Tävlingen äger rum den 8/7 kl. 
12.30-14.00. Vi behöver nu två medlemmar som 
kan ställa upp och försvara våra färger. Hör av 
Dig till någon i styrelsen om Du vill hjälpa oss. 
Allt är på lek.  
 
Nästa nummer av denna skrift…  
…beräknas utkomma i senare delen av augusti. 
 
Ett vykort från 1910-12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skön sommar! 
Styrelsen önskar alla en skön sommar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


