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60-årsfika 
Måndagen den 3 oktober mötte 23 personer upp 
till en anspråkslös fikakväll i Åbäcksholm med 
anledning av föreningens 60 år. Det bjöds på 
kaffe med smörgås samt god tårta. Lars 
Kasselstrand visade ett 40-tal diabilder som 
svärfar Sixten Hallén tagit på 60-talet. Anders 
Bockgård ledde en frågetävling, typ TV-
programmet ”Otroligt antikt”, där kvällens 
deltagare fick gissa på vad vissa gamla saker 
använts till. En liten jubileumsskrift hade tagits 
fram (kan erhållas under måndagarnas expediti-
onstid). Lite allmän information hanns också 
med innan klockan var 21.30 och två och en halv 
timmar trevlig samvaro var till ända.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inget postgiro längre  
Föreningen har inte längre något postgirokonto. 
Styrelsen har beslutat detta p.g.a. att avgifterna 
blir för höga. Man tar tex. ut 50 kronor varje 
månad för ett kontoutdrag som man skickar, fast 
vi inte vill ha något. I fortsättningen är det 
bankgiro som gäller. Fördelen med bankgiro är  
att det är gratis för oss samt att Du som medlem 
– om Du har bankgiro – även kan göra 
inbetalningar med postgiroinbetalningskort. Om 
Du inte har bankgiro går det ju också bra att 
betala genom att besöka Valdemarsviks 
Sparbank – eller någon annan bank.  
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Trivselkväll i Kvarnen 17/8 
Gruppen ”Gnid och drag” gästade oss i Kvarnen 
den 17 augusti. Nog blev det ”drag” alltid. De 70 
personer som kom fick verkligen en trevlig 
upplevelse. Efteråt hördes lovord både från  
”Gnid och drag” liksom åhörarna, över hur 
lämplig och trevlig lokalen är för sådana här 
aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trivselkväll i Kvarnen 7/9 
Onsdagen den 7 september arrangerade 
Valdemarsviks Teaterförening föreställningen 
”Luffare” med Pär Sörman i Kvarnen. Vi stod 
som medarrangörer och fick inkomster genom 
kaffe- och lottförsäljning. Antalet sålda biljetter 
var 86. Från teaterföreningen var man mycket 
nöjda med samarbetet, så chansen finns att vi får 
flera föreställningar förlagda dit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julklappstips! 
111 intressanta sidor om traktens 
utveckling  från 1200-tal till  
1800-tal. (Valdemarsviks nu- 
varande kommun samt lite om 
Västervik och Söderköping). 
Läs om handel, kyrkoliv,  
ofredstider, bebyggelsenamn, 
rättsskipning m.m. Priset är 190 kronor. Köp den 
hos Jacobssons, Konstiga Idéer, Samelius Ur & 
Guld, Turistbyrån och Valdemarsviks bibliotek. 
 
Oktobermarknaden  
Årets marknad gynnades av mestadels soligt 
väder, men blåsigt. Tack vare tio ihärdiga lott-
försäljare så lyckades vi sälja hela 2 000 lotter. 
Det är 700 fler än förra året, och faktum är att vi 
skulle ha kunnat sälja några hundra till, men det 
var det för sent att göra något åt klockan fem på 
eftermiddagen. Vill Du veta mer om marknadens 
historia, så fortsätt och läs…. 

 
Gun-Britt Jonsson och Margot Kulin sålde många lotter 
 
Oktobermarknaden i Valdemarsvik har anor 
ända sedan början av 1600-talet. År 1610 
omtalas för första gången handels- och lastage-
platsen längst inne i Valdemarsviken. Platsen var 
strategiskt belägen på gränsen mellan Småland 
och Östergötland (landskapsgränsen går fort-
farande mitt i samhället vid den s.k. Smålands-
bron). Östgötar, Smålänningar, skärgårdsbor och 
”landkrabbor” gjorde affärer med varandra, 
umgicks och utbytte nyheter. 
 
I början av 1700-talet låg marknadsplatsen 
ungefär där dagens salutorg är beläget utmed 
Vammarsmålaån, även kallad Smålandsån. 
Senare var marknadsplatsen förlagd till den s.k. 
Hamnängen fram till omkring 1915, då 
Lundbergs Läderfabrik uppförde fabriksbygg-
naden ”Sjöhuset”. Under några årtionden höll 
man sedan till på den öppna plats som idag 
härbärgerar huset som Vikens Mäklarbyrå är 

inrymd i och där nuvarande Sparbankshuset står. 
Sedan var det dags att ha kreatursmarknaderna 
på det som är dagens Folkets Hus-parkering, 
men vars riktiga namn är Oxtorget.  
 
De stora marknaderna hölls i juni och på hösten. 
År 1864, då näringsfrihetsförordningen släppte 
handeln fri på landsbygden, slogs benen undan 
för junimarknaden och kvar blev höstmarknaden, 
den som vi idag känner som ”Oktobermark-
naden” och som hålls 4:e onsdagen i Oktober 
varje år. Det har dock inte alltid varit samma 
dag. Höstmarknaden har varierat från slutet av 
september till första dagarna i november, bl.a. 
beroende på när ”friveckan” inföll förr i tiden – 
alltså den vecka då lantarbetare, statare m.fl. 
flyttade och byte arbetsgivare. År 1886 skrev de 
styrande i Ringarum (Valdemarsvik tillhörde 
Ringarums socken fram till 1914) till höga 
vederbörande och ville få höstmarknaden i 
Valdemarsvik struken ur den officiella mark-
nadskalendern, då fylla, slagsmål, utsocknes 
knallar med ”krimskrams”, akrobater och 
karuseller m.m. gjort marknaden till något icke 
önskvärt. Man ville i stället byta till fyra 
renodlade kreatursmarknader per år. En 
förändring tycks också ha kommit till stånd, för 
1888 års höstmarknad verkar vara den sista 
marknaden i ”rikskalendern”. Kreatursmark-
nadernas antal var dock år 1893 endast två 
stycken. Sedan åtminstone mitten av 1920-talet 
har höstens kreatursmarknad, oktobermarknaden, 
åter igen inslag av karuseller, konfekt och 
liknande. Marknaden i oktober 1926 var upp-
delad: Kreatursmarknaden hölls på Oxtorget och 
de övriga aktiviteterna ägde rum på platsen för 
nuvarande Sparbankshuset. Den uppdelningen 
tycks ha rått ända till kreatursmarknaderna 
upphörde någon gång på 1930-talet. 
 
Oktobermarkanden nuförtiden samlar omkring 
200 knallar och fyller hela centrum. Varuutbudet 
har som sagt förändrats från kossor, smör, höns, 
ägg, tyg m.m. via ballonger, stripteasetält, 
stinkbomber och gipsfigurer till dagens Cd-
skivor, mystofflor, och t-shirts. Många besöker 
marknaden för att träffa gamla bekanta. Så har 
det alltid varit – bara med den skillnaden att nu 
slåss inte Smålänningar och Östgötar längre.  
 
Sparbankens almanacka 2006  
Alla kommunens sex hembygdsföreningar 
kommer att bidra med bilder till Sparbankens 
almanacka för 2006.  
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Annonser från hösten 1947 
…den höst då Lundbergs köpte in den 
utrangerade ubåten Sälen och gjorde om den till 
flytande oljecistern till läderfabriken: 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…och efterverkningarna av kriget höll i sig: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visste Du att… 
Den 7 december i år är det 100 år sedan rälsen 
blev färdiglagd till Valdemarsviks station. Första 
tåget anlände sedan den 23 januari 1906. Vi får 
anledning att återkomma i ämnet i kommande 
nummer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreläsningarna återupptas 
Vi kan nu avslöja att de populära föreläsningarna 
som genomfördes under åren 1999 – 2002 
kommer att återuppstå. Skillnaden nu blir att vi 
inte kommer att genomföra dem tillsammans 
med kommunens övriga hembygdsföreningar. 
Det blir vårt eget arrangemang och vi byter 
också lokal till Kvarnen, vilket vi sparar en hel 
del pengar på. I slutet av april kör vi igång. Vi 
återkommer med mera information i kommande 
nummer. 

Första advent i 
Kvarnen 
------------------------------- 

Kvarnen öppen  
I samband med 
julskyltningen  

söndagen den  
27 november  

kl. 13 -17.  
 

Servering av kaffe, 
glögg, lussekatt och 

pepparkaka. 
 

Loppmarknad 
 

Försäljning av 
böcker m.m. 

 

Lotteri 
 

Bläddra i fotoalbum 
med gamla 

Valdemarsviksbilder 
 

……sedan gör vi om samma sak 
 

lördagen den        
17 december 
kl. 10 – 14. 

 

Välkommen! 



Hantverksutställning i egen regi 
Efter tio framgångsrika år valde Nätverket 
Kvarnen att sluta som arrangör förra sommaren. 
Vi som förening medverkade på ett hörn som 
uthyrare och fick lättförtjänt inkomst av det. Från 
och med sommaren 2006 kommer vi att själva 
stå som arrangörer. Detta ger förhoppningsvis en 
ännu bättre inkomst, men samtidigt behövs det 
en betydligt större arbetsinsats.  Vi återkommer 
med mera fakta i vår, men redan nu kan Du börja 
tänka på om Du vill hjälpa till med kaffe-
serveringen eller lottförsäljningen någon eller 
några dagar.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdemarsviksbild 
Ett något annorlunda perspektiv på Valdemars-
vik: Fotot är taget från berget mellan Mossberga 
och Borg. I förgrunden syns f.d. Stommels hus 
samt villan Backkrönet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Första brandbilen är snart 75 år 
Som Du säkert känner till, så har vi i vår ägo 
Valdemarsviks första brandbil. En Volvo av 
årsmodell 1931, som kom till köpingen i januari 
1932. Den lever idag ett undanskymt liv i ett 
hörn av vår vagnsbod och endast vid ett fåtal 
tillfällen kan allmänheten komma åt att se den. 
Något styrelsebeslut finns inte, men tankarna på 
att iståndsätta den och få den körbar gror. Så 
därför passar vi här på att göra ett litet upprop: 
Kan du tänka dig att ingå i en grupp som under 
något år jobbar med att rusta upp bilen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan handla om allt från motor, el-detaljer, 
slipning och lackning av trädetaljer m.m. Hör i 
så fall av dig till ordf. Hannes Carlsson, tel. 
0123-516 29. Några pengar finns inte idag till 
detta, men om vi ser att intresse finns, så kan vi 
börja jaga finansiärer.   
 

Nästa nummer 
Nästa nummer planeras utkomma i slutet av 
januari. Styrelsen önskar därför redan nu alla 
medlemmar en skön jul- och nyårshelg. Ät inte 
för mycket! 
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