
Valdemarsviks Hembygdsförenings medlemsblad 
 

ÅBÄCKSHOLMSKURIREN 
 
Nummer 33                                       6 december  2006                                       Årgång  9 
 

Välbesökt järnvägsjubiléum 
Söndagen den 1 oktober var det på dagen 100 år 
sedan järnvägen Söderköping – Valdemarsvik 
invigdes. Det firade vi nu med två identiska 
föreläsningar i Kvarnen kl. 14 och 18, för att så 
många som möjligt skulle ha tillfälle att komma. 
Anders Svensson Bockgård och Hannes Carlsson 
föreläste med olika infallsvinklar i ämnet och 
efter en kaffepaus visades Vidar Håkanssons 
film från nedläggningen och Harry Harrysons 
bildspel från äldre datum. Totalt kom 101 
åhörare, vilket vi är fullt nöjda med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Svensson Bockgård  

 
Oktobermarknaden 
Även i år hade föreningen ett stånd på 
Oktobermarknaden. Utbudet bestod av lotterier, 
böcker, Dvd-skivor med Vidar Håkanssons 
järnvägsfilm samt Garvarnas klubbnålar från 
1950-talet. Ett stort tack till Er som ställde upp 
och ”offrade” några timmar.   
 

Valdemarsviks Hembygdsförening 
Dåtid – Nutid – Framtid 

 
Prylar till loppis 
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.  

Lite nostalgi… 
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Smågrisar som är stora? Året är 1952. 



Julklappstips 
Glädjande nog fortsätter det att komma ut böcker 
och annat intressant om bygden från olika 
aktörer. Här kommer några tips på lämpliga 
julklappar till den hembygdsintresserade: 
 
Anders Svensson-Bockgård har nu släppt ut sin 
och Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses 
Årsbok 2005-2006. Den har i år undertiteln ”En 
ensidig betraktelse av familjer och samhälle i 
förvandling”. Boken är denna gång på 270 sidor 
och har ett stort antal bilder. Man hittar mycket 
intressant under rubrikerna; ”Gårdarna vid 
viken”, Byggmästaren och hans släkt”, ”Kontro-
versiell herreman”, ”Grosshandlare med stort 
hjärta” och avsnittet ”Byggarna från Björns-
måla” som har Sverker 
Ericsson som författare.  
Dessutom finns släkt- 
tabeller. Priset blir 180 
kronor och boken presen-  
teras närmare i Vammars- 
måla nu på söndagen den  
10 december, då Anders  
berättar om, säljer och  
signerar boken. Klock-  
slagen är 10 på förmiddagen och 15 på 
eftermiddagen. Har Du inte tid då, så köper Du 
boken hos Turistbyrån eller Samelius Ur & Guld.  
 
Lars Nahlbom har dagen före, alltså på lördag 
den 9 december premiär på sin bok ”Grytbitar” 
på julmarknaden i Gryt. Boken är en samling 
korta berättelser om intressanta personer i Gryts 
socken, där man får bekanta sig med ”Bos-
Jocke”, ”Greve Mörner” m.fl. ”original”.  
 
Hannes Carlsson och Krister Rydings bok ”En 
svunnen tid – vykort från Valdemarsvik” har 
funnits ute sedan i maj. 
De beskriver med hjälp 
av 76 vykort och förklar- 
ande texter Valdemarsviks 
samhälle mellan åren 1898 
– 1930. Priset är 220 kr. 
och boken säljs hos Turist- 
byrån och Samelius Ur &  
Guld samt på vår förenings alla arrangemang. 
 
En bok som har några år på nacken, men ändå 
förtjänar att tas med här, är vår egen ”Gamla 
Wammarswyken”. Richard Gothes halvt 
bortglömda manuskript från 1952 blev år 2003 
äntligen en bok, och anledningen till dröjsmålet 
var Gothes död. Boken behandlar Valdemarsviks  
trakten från 1200 – 1900-talen och  är   verkligen 

en läsvärd  bok för den som 
är genuint intresserad av 
hembygden. Illustrationerna 
är få, men det uppvägs av  
den intressanta texten. Boken 
 kostar 190 kronor och säljs  
även den hos Turistbyrån och  
Samelius Ur & Guld samt på  
våra arrangemang.  
 
 
Vidar Håkansson, verksam filmare i Valde-
marsvik för snart ett halvsekel sedan, lämnade 
efter sig filmen från nedläggningen av järnvägen 
år 1966. Filmen innehas av oss, och hade 
premiär som Dvd-skiva i samband med 100-
årsjubileet den 1 oktober.  
Filmen är 14 minuter lång, 
i färg och med ljud (vilket 
var ovanligt på den tiden, 
när privatpersoner film- 
ade). Skivan kostar 80  
kronor och inhandlas hos 
Turistbyrån eller på våra arrangemang.  
 
Vagnsmuseet 
Tyvärr går det långsamt med vårt vagnsmuseum. 
Största problemet just nu är att få tag i en firma 
som kan åta sig jobbet med att bygga upp huset 
igen, och detta beror på den högkonjunktur som 
råder inom byggbranschen. Vi får nog bereda oss 
på att inget händer förrän i vårdagarna. 
 
 

Styrelsen önskar  
alla medlemmar en 
God jul  
och ett  
Gott nytt år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa nummer 
…kommer i din brevlåda i februari. 


