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2020 
Mötesverksamheten har utgjorts av 8 protokollförda styrelsemöten. Exklusive 
årsmötet och konstituerande. 
 
Medlemsinformation har förmedlats genom fyra medlemsblad samt via föreningens 
hemsida, Facebook och Instagram. Dessutom har en informationsbroschyr 
framställts och delats ut till boende i närområdet. 
 
Medlemsantalet vid årets utgång var 794 varav 35 nya medlemmar. 
 
Programpunkter under året: 
Årsmöte genomfördes den 26 februari i Hjulsbro IK klubbhus, UCS Arena 
69 medlemmar var närvarande. För underhållningen svarade vår medlem Bernt 
Franzen med sång och musik. Vid årsmötet utdelades en förtjänstnål och blommor 
till Lasse Ström för alla hans insatser för föreningen, inkl. de elva åren i styrelsen. 
 
Medlemsmötet den 7 april, Tips- och Bingopromenaderna under våren utgick p g a 
COVID-19. 
 
Däremot kunde vi genomföra Vårstädningen den 25 april. 
 
Åter igen utgick p g a COVID-19.Tips- och Bingopromenaderna samt Bakluckeloppis, 
Söndag den 3 maj och 10 maj. 
 
Så blev det även med arrangemanget med FRAZZEs i juni, juli o aug. p g a COVID-19. 
 



I september och oktober kunde vi genomföra Tips- och bingopromenader, vid fem 
(5) tillfällen. Antal deltagare totalt cirka 680. 
 
Så är vi inne i månaden 
november och vi får ställa in vårt Medlemsmöte, deltagande i Jul i 
Trädgårdsföreningen och vår egen julmarknad allt p g a COVID-.19. 
 
 
 
Några ord om Lenastugan. Många arbetstimmar har lagts ner även under detta 
verksamhetsår. Ytterligare medlemmar har engagerat sig i Lenagruppen så att vi 
förhoppningsvis kan göra en invigning under sommaren 2021. 
 
Om- och tillbyggnad av förrådslängan är nu genomförd. Dock har vi en liten del kvar 
som består av en slutgiltig besiktning av kommunen/Länsstyrelsen. M a o så kan alla 
medlemmar nu ”njuta” av att ha tillgång till WC inkl. handikapp WC vid alla större 
aktiviteter under kommande verksamhetsår 2021. 
 
Stort tack alla Ni som stödjer vår förening genom att vara medlemmar och 
dessutom skaffar nya medlemmar, det får Ni gärna fortsätta med under 
kommande verksamhetsår. 
 
Vi i styrelsen vill också tacka alla ni medlemmar som 
under detta verksamhetsår har varit givmilda med att lämna ett ekonomisk bidrag 
till vår ”kassa”. Vi vill också tacka för den stora testamenterade penninggåva från 
en av våra medlemmar och som har lämnat oss med stor sorg och saknad. 
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1918  
 
Styrelsen har fr o m årsmötet den 19 februari 2018 bestått följande ledamöter: 

Ordförande: Per-Arne Johansson till och med 23 april som då lämnar uppdraget på egen begäran. 

Vice ordförande: Lars E Sandström 

Ekonomiansv./kassör: Håkan Johansson 

Sekreterare: Lars Andersson 

Ordinarie ledamöterna: Lasse Ström, Per Edoff, Göran Eriksson 

Sty.supppleanterna: Margareta Gylling, Sofia Ellis, Håkan Enquist. 

Adjungerad i styrelsen: Ragnar Ronneteg, med ansvar för bidragsansökningar och dokumentation. 

Revisorer Anita Lindberg och Björn Karlsson rev.suppleanter Monica Andersson och Bo Thor. 

Valberedningen: Leif Johansson sammankallande, Cecilia Schmiedt, Christer Eriksson och Ping Sidbo. 

Föreningens ekonomiska årsredovisning kommer att finns tillgänglig vid årsmötet och föredrages av föreningens 

Ekonomiansvarig/kassör. 

Medlemsantalet var 549 st medlemskonto=(familj) vilket motsvarar 806 st personer vid årets slut. 

Mötesverksamheten har utgjorts av 14 protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte. 



Medlemsinformation har förmedlats genom fyra medlemsblad och de tre senaste medlemsbladen har fått ett helt ”nytt ansikte i fyrfärg” 

samt via föreningens hemsida, Facebook samt nystartade Instagram. Dessutom har en informationsbroschyr framställts och delats ut till 

besökare samt boende i hembygdsparkens närområde. 

Programpunkter under året: 

Årsmöte i Landeryds församlingshem 19 februari med 101 deltagare. För underhållningen svarade Disa Bäck och Elina Mattsson. 

Medlemsmöte i april där Jocke Johansson kåserade under rubriken ”Den gubben bodde i Landeryd” och frågade de 80 deltagarna om 

gamla fotografier. 

Tips- och bingopromenader, vid fyra tillfällen på våren och fem tillfällen på hösten. Start vid Smedjan i hembygdsparken och frågorna 

gjordes av Göran Eriksson. 

Totalt antal deltagare 672.  

Bakluckeloppis två på våren och en på hösten. Det första den 29 april förgylldes med veteranbilsutställning i parken. Uppskattat 

besökarantal var ca 200 för alla tre arrangemangen. 

Vid Vårstädning i maj deltog 19 föreningsmedlemmar och vid Höststädning lördagen den 13 oktober, 24 deltagare. 

Vandring på Landeryds kyrkogård med Jocke Johansson och prästen Annika Johansson lockade 35 deltagare. 

Auktion i hembygdsparken med bland annat saker från föreningens bod i Bogestad. Lasse Ström agerade som auktionsutropare. 

Cirka 100 besökare var där och bjöd på varorna vilket gav ett bra ekonomiskt tillskott i vår kassa. 

 



Nationaldagsfirande i hembygdsparken med uppskattningsvis över 1500 besökare. Talare var författaren Anna-Karin Cardell. För 

underhållningen svarade Åtvidabergs Musikkår med drillflickor, Folkungagillets spelmän och dansare, kören Omkvädet, Mr Goran som 

underhöll alla barn med sitt trolleri och buktaleri. Samt Doghouse Darlings med Ann-Sofie Nord. 

Deltagande i Ekholmsdagen med lotteriförsäljning och försäljning av sygruppens alster samt musicerande av Lasse Ström. 

 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken på midsommardagen med prästen Lisa Kjellgren och en kyrkomusiker. 62 personer kom dit för att 

delta. 

Två söndagar i juli ordnade familjen Schmiedt sommarcafé i Smedjan. Vädret och fotbolls-VM påverkade troligen publiktillströmningen 

negativt, men de som kom fick utomordentlig service och blev nöjda. 

Teatergruppen Kulturaktörerna uppförde Jocke Gustavssons musiklustspel ”Bäddat för galenskap” med sju föreställningar i slutet av 

augusti och i början av september. Även musikgruppen Tombola medverkade och föreningen sålde kaffe och korv. Antal besökande totalt 

vid dessa 7 tillfällen blev 1 400. I vecka 37 var det traditionsenligt skoldagar i hembygdsparken med deltagande från Hjulsbroskolan och 

Harvestadsskolan. Organisatör som vanligt ”fröken” Elisabeth Sjölund. 

Medlemsmöte den 5 november i Landeryds församlingshem hölls för ca 50 medlemmar och vice.ordf. redovisade delar av som hänt i 

parken under våren, sommaren och hösten i form av ett bildspel samt musikunderhållning av Lasse Ström och Göran Olsson. 

Deltagande i Julmarknaden i Linköpings Trädgårdsförening med försäljning av lotter och böcker vilket gav ett bra ”pengatillskott” i 

kassan.  

Föreningens egna julmarknad ”Lill-Gammal Jul” söndagen den 25 november med ett tjugotal utställare, kaffe, korv, glögg och tomte. 

Uppskattningsvis 700 personer kom i det strålande vädret. Vilket betydde att all försäljning av grillkorv, kaffebrödtog slut innan vi stängde 

grindarna kl 16.00. Och tomtens alla godispåsar till barnen också tog slut.  

Loppis-boden i parken har varit öppen vid alla våra publika evenemang. Ansvariga där har varit Heidi Stafflin, Britt Albinsson och Linnéa 

Lunnbäck. Försäljningsintäkterna har ökat mot föregående år. Vilket är glädjande samt ett stort tack för Era arbetsinsatser i ”boden”.  



Övrigt: Föreningen har under året fått bidrag från Westman-Wernerska stiftelsen för iordningställande av Lena-stugan med 360 000 

kronor och för dokumentation och kulturinventering med 60 000 kronor.  

Västergårdens bod i Bogestad har utrymts och överlämnats till Landeryds Golfklubb, för dess ungdomsverksamhet. 

Lenastugan har fått tak, golv, spiselhäll, skorsten och putsade innerväggar under året. Inredning i övrigt förväntas bli färdig under 2019 

och stugan blir sedan föreningens textilmuseum. 

Tre studiecirklar har varit igång under året i samarbete med studieförbundet NBV. En hemslöjdsgrupp, en för bevarande av Lena-stugan 

och en om föreningens organisation. 

Hemsidan. Föreningens hemsida har under 2018 genomgått en stor förändring som gjorts av Ragnar Ronneteg. Enligt tillgänglig statistik 

är besöksantalet ca 18 000 kulturintresserade. På hemsidan kan man läsa och se de tusentals bilder och dokument som finns inlagda. 

Inventering och digitalisering. Ragnar Ronneteg har under 2018 digitaliserat stora delar av föreningens bilder och dokument. 

Inventering av gåvor och museiföremål med mera pågår även. 

Om- och tillbyggnad. Under året har Ragnar Ronneteg arbetat ihärdigt med ansökningar om kulturmedel för att bygga hygienutrymmen 

samt bygga till vagnslidret/verkstaden till blivande museum. 

 

2017 
 
Landeryds hembygdsförening är störst och den mest aktiva i Östergötland och i verksamhetsberättelsen gick att läsa att vid 2016 års slut 

hade föreningen 819 medlemmar. Vid årsmötet var 101 av dessa närvarande. Per-Arne Johansson omvaldes till ordförande samt omvälja 

Lars Andersson och Lasse ström. Nyvälja fd. revisor Håkan Johansson i styrelsen. Ett år kvar på mandattiden har Pelle Edoff, Göran 

Larsson och Leif Johansson. Till suppleanter omvaldes och Göran Eriksson, på 2 år och nyval på Lars E. Sandström 1 år på fyllnadsval. Kvar 

på ytterligare ett år som suppleant sitter Ping Sidbo. Avgick gjorde Lennart Carlsson ur styrelsen, som kassör som han varit sedan 1999. 



Dessutom var han med 1990-91 som suppleant. Lennart avtackades med två presentkort, gällande någon upplevelse, samt en 

blombukett. Dessutom avgick suppleanten Elisabeth Sjölund, som hon varit sedan 2012. Hon har till största delen varit engagerad att 

hålla i aktiviteterna gällande skolklasser som besökt parken. Det kommer hon att göra även i fortsättningen. Elisabeth fick rosor. Under 

2016 genomfördes drygt ett 50-tal  aktiviteter med Styrelse/medlems- och informationsmöte, tipspromenader, bakluckeloppis, städdagar, 

hembygdsvandringar, nationaldag, friluftsgudstjänst, allsångskvällar, skolaktiviteter, julmarknader samt Aktivitetsdagar tillsammans med 

andra, såsom Teatergruppen Kulturaktörerna.  Som 2016 spelade “Fars lille pojk”. Efter årsmötesförhandlingar och kaffe underhöll 

“musikgruppen Tombola” 

Medlemsmöte 3 april 2017 i Landeryds församlingshem 

Joakim Johansson var föredragshållare. Jockes första tanke var att till kommande medlemsblad. nummer 2 2017, skriva en text om 

fastigheter i Hjulsbro och Hackefors. Att när de byggdes fick ett namn på sitt hus, som senare fått en gatuadress med ett gatunummer. 

Jocke meddelar att det var relativt enkelt att söka i gamla kyrkböcker både efter personer och husnamn. Dessvärre blir det svårare när 

man ska söka efter personer under 1930-40 och 50-tal.  Då är det sekretess för en tid av 70 år. Därför går det inte att hitta uppgifter 

senare än 1950.  Därför blev jobbet för stort att skriva en text till medlemsbladet. Därför tog Jocke chansen att fråga den samlade skaran 

om att fylla i det som Jocke själv inte kunnat hitta fram på de gatu- och nummeradresser som varje fastighet är belägen på idag. Jocke fick 

hjälp från flera medlemmar om att sätta namn på fler adresser samt få namn på personer som bott på dessa adresser. Det gällde 

fastigheter på “Holmen” – “Kineskvarteret” och runt Ekdalsvägen och Alpstigen.Joakim tar gärna emot fler uppgifter om fastigheter på 

andra områden i Hjulsbro och Hackefors. 

Den 2, 9, 23, 30 april och 7 maj: Tipspromenad och trimbingo med start och mål i hembygdsparken. Kaffe och våffelservering vid 

Smedjan samt lottförsäljning. Föreningens loppis hölls öppet. 

Den 23 april och 7 maj: Bakluckeloppis i hembygdsparken, som tillsammans med tipspromenaderna givit ett bra ekonomiskt tillskott i 

kassan. 

Den 6 maj: Vårstädning i hembygdsparken, 15-20 personer deltog och  fick korv och kaffe. 

Den 13 maj: Joakim guidade 30 st. personer från Landeryds- och Vikingstads HBFs medlemmar i en vandring nära Vikingstad. 

Den 25 maj: ”Hjulsbrodagen” anordnades för andra året vid ICA Flamman och vid Laszlos – fd. Trafikkiosken och Brovillan. Föreningen 

deltog med lotterier, försäljning av böcker och en fotoutställning över Hjulsbro förr och nu, tillsammans med näringsidkare i Hjulsbro. 



Den 6 juni: Firades Sveriges nationaldag i hembygdsparken med cirka 1500 besökare. Våra byggnader visades och försäljning av kaffe, 

korv och lotterier skedde. Hantverkare runt om i parken och loppisboden öppen. Nationaldagstal av kommunalrådet Kristina 

Edlund.Underhållningen bestod av Åtvidabergs Musikkår, kören Omkvädet, Folkungagillets dansare, Underhållning av Lotta Holm och 

Dennis Östryd Dessutom clownen  Bill Brolin som underhöll de små. 

Den 8 – 10 juni: Ekholmsdagarna där hembygdsföreningen visade upp sig med försäljning av lotter, böcker och sygruppens alster i 

Ekholmens Centrum. 

Den 10 juni: Föreningen deltog på ett storsatsande Ekholmen, i en speciell “Ekholmsdag” vilken ingick i våra “Ekholmsdagar”. 

Den 11 juni: Storband i hembygdsparken, från stora scenen stora scenen. Hardes Big Band, ca. 60 st. betalande. 

Den 18 juni: Storband i hembygdsparken, från stora scenen stora scenen. SAABs Musikkår & Dennis Östryd, ca. 100 st. betalande 

Den 24 juni: 30 besökare deltog i friluftsgudstjänst i hembygdsparken under ledning av prästen Lotta Torstensson och organist Susanne 

Edlund. Därefter var det kaffeservering som ordnades av föreningen. 

Den 2, 9, 16, 23 och 30 juli: Trivselkvällar med inslag av allsång och gästartister tillsammans  med Shownarrarna. 2 st. kvällar regnade 

bort. Lasse Ström som programledare med musikerna Bruno Andersson, Jacek Malisz, Björn Dahlin och Nils-Inge Johansson. 

Hembygdsföreningen serverade kaffe, våfflor och korv samt sålde lotterier. 309 personer besökte dessa tre sommarkvällar de betalade 

entré 

Den 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 augusti: Gästspelade teatergruppen ”Kulturaktörerna” i hembygdsparken, med 8 föreställningar av ”Där 

Fick Du”. Torpet Nain fungerade som spelplats samt Dalhemsboden som fick tillfällig teaterfasad. 

Den 20, 27, augusti 3, 10, 17, 24 september och 1, 8, oktober: Tipspromenad och trimbingo med start och mål vid Smedjan i 

hembygds-parken. Kaffe och våffelservering utanför Smedjans kaffelokal med lottförsäljning samt öppethållande av föreningens loppis. 

 



Den 3 och 10 september: Anordnades bakluckeloppis i hembygdsparken i samband med tipspromenaderna. 

Den 9 september: Hembygdsvandring från Östenssons via Ullstämma till Möjetorp, med Joakim Johansson som guide. 40 personer + 

hund deltog, ingick även i Kulturarvsdagarna 2017 

Den 10 september: Kulturarvsdagarna 2017. I samband med Tipspromenaden höll föreningen öppet sina byggnader och museer för 

visning. 

Den13, 15, och 28 september skolaktiviteter: Från Harvestad skola, kom 60-70 barn årsklass 2 den 13/9. Hjulsbroskolan hade sin 

traditionsenliga ”Förr i världen”-dag den 15/9 med två klasser från årskurs 2. De fick vara med om att karda och spinna, leka gammeldags 

lekar, tvätta med tvättbräde, besöka torpet Bergdalen och skolsalen, träffa smeden samt patron på Harvestad. förHjulsbroskolans 

förskoleklass samt årskurs1 och 3. Ettorna besökte vävstugan Nain, treorna som läst om forntiden tittade på alla fornlämningarna i 

hagen. 

Den 14 oktober: Höststädning av parken och i husen. Föreningen bjöd de cirka 20-talet deltagarna på kaffe och varm korv. 

Den 6 november: Medlemsmöte, Sportreportern och journalisten Christian Olsson från Sveriges Radio i Göteborg, berättade om 

“Radioaktiva stjärnor och platser”  Kvällen avslutades med  kaffeservering för de 60 närvarande. 

Den 25 november: Hembygdsföreningen deltog i julmarknaden i Trädgårds-föreningen med att sälja lotter samt föreningens böcker. 

Den 26 november: Julmarknaden Lillgammal jul i hembygdsparken med 12 hantverkare och utställare. Uppskattningsvis ca 800 – 1 000 

besökare. Kaffeservering, korv, lotterier, loppis och även detta år glögg i tältet, samt Leif Johansson som hembygdstomte som tog emot 

barnen i den ena delen i Loftboden. 

 
 
 
 
 
 



2016 
 
2016-04-04 Medlemsmöte: Normalt brukar LHF hålla sina möten u Landeryds Församlingshem, men denna gång var det upptaget. 

Därför flyttades detta möte till Hjulsbro IKs klubbhus på anrika Skogsvallen i Hjulsbro. Marie Hagsten, byggnadsantikvarie på 

Östergötlands museum skulle berätta om “Östgötsk byggnadskultur – finns den?”  Byggnadskultur som är speciell för Östergötland och 

vad som inte är det, samt kunskap om äldre byggnader i stort. Men Marie blev sjuk, så hembygdsforskaren Joakim Johansson fick med 

kort varsel hoppa in i stället. Joakim visade bilder över Landeryd och Hjulsbro samt hade en dialog med de närvarande om deras 

minnen.   

12016-02-22  Landeryds Hembygdsförenings har haft årsmöte måndagen den 22 februari. Landeryds hembygdsförening är en av 
Östergötlands största. I verksamhetsberättelsen gick att läsa att vid 2015 års slut hade föreningen 807 
medlemmar.Vid årsmötet var 107 av dessa närvarande. De beslutade bl.a. att omvälja Per-Arne Johansson till 
ordförande samt omvälja Leif Johansson och Pelle Edoff. Nyvälja Göran Larsson i styrelsen. Ett år kvar på 
mandattiden har Lennart Carlsson, Lars Andersson och Lasse Ström.  Till suppleanter omvaldes Ping Sidbo och 
nyvaldes Göran Eriksson, kvar på ytterligare ett år som suppleant sitter Elisabeth Sjölund. Avgick gjorde Mats 
Franzén ur styrelsen, för att i stället hamna i valberedningen. Under 2015 genomfördes 54 aktiviteter med 
Styrelse/medlems- och informationsmöte, tipspromenader, bakluckeloppis, städdagar, hembygdsvandringar, 
nationaldag, friluftsgudstjänst, allsångskvällar, skolaktiviteter, julmarknader samt Aktivitetsdagar tillsammans 
med andra, såsom värd för ÖHF:s årsmöte, SSN:s Nostalgirevy och Teatergruppen Kulturaktörerna.Efter 
årsmötesförhandlingar och kaffe kåserade fd. ordförande och hembygdsforskare Joakim Johansson om Kinda 
kanal –  “människor och fartyg” om kanalen i allmänhet och om Kinda kanal genom Landeryd i synnerhet. 
Landeryds Hembygdsförening ser farm mot att under våren kunna starta upp renoveringen av det nya 
husprojektet i hembygdsparken, “Lenastugan” som i november flyttats från sin plats vid Ullstämma till just 
hembygdsparken. Styrelsen hoppas på många hjälpande händ 

 



2015 
 
Lill-Gammal Jul. Föreningens traditionella julmarknad arrangerades 

lördagen den 29 november mellan kl: 11 – 17. 16 st hantverkare- och utställare infann sig med sina alster.I Smedjan serverades kaffe, 

lussekatter och pepparkakor, vid Klockstapeln grillades korv och i Loftboden satt Tomten som delade ut påsar till alla barn. I påsen fanns 

clementin, pepparkaka, skumtomtar, klubba och tablettaskar. 

Dessa påsar blev till belåtenhet, i alla fall hos barnen, men jag tror att även de äldre barnen (de vuxna som försökte tala om att även de 

var barn) -som de sa! Barn till sina föräldrar, eller att de hade barnasinnet kvar. 

Hembygdsföreningen deltog i Julmarknaden i Trädgårdsföreningen 

lördagen den 22 november, mellan kl: 11 – 17. LHF sålde lotterier och böcker, både våra gamla böcker och nya boken, Linköpings södra – 

från landsbygd till stadsdel (läs mer om boken under menyn till höger) dessutom delades 600 st. flyers ut som informerade om att 

hembygdsföreningen arrangerar sin egen julmarknad, en vecka senare. 

BOKRELEASE den 3 november i Landerydsgården 

Vid den medlemsträff som även var öppen för icke medlemmar, alltså ett offentligt möte.Kom ca. 150 personer för att lyssna till 

“Hembygdsforskaren” Joakim Johansson som presenterade den nya boken. 

Linköpings södra – Från landsbygd till stadsdel 

Efter kaffepausen intog Ragnar Dahlberg scenen och kåserade om sin tid på radio och TV samt de människor han mött. 

2014 

2014-04-27 Bakluckeloppis En aprilsöndag med sommarv.äder, blå himmel, strålande sol och 20 grader varmgt fram på dagen. Kl: 09.00 

öppnade Per-Arne och Lennart bommen in till parken för de första bilarna som placerades ut av Sven-Olov. Totalt rullade 22 stycken 

förväntansfulla ekipage in i parken, med hopp om många besökare och kunder som skulle hitta just Det som fanns på just deras 

bord.Besökarna strömmade till både för att göra fynd hos dessa ”Bakluckesäljare” som hembygdsföreningen egen ”LoppisBod” som 

bemannades av Heidi och Britt. 

För Er som ännu inte varit i hembygdsparken, rekommenderas ett besök i den ”Nya” Loppisbpden som Heidi Stafflin inrett så fint. 

Dessutom med mycket fina ”Fyndpriser” 



2014-04-27 Tips- och Bingopromenad nr:4 

Startade kl: 10.00 med som vanligt frågetillverkaren Lasse Ström, som även skötte starten. Denna söndag vandrade 100 personer iväg för 

att svara på frågor eller fylla i Bingonumren. Inne i kaffestugan –Dalhemsboden svettades Christer med att grädda våfflor, cirka 150-160 

stycken under de 4 timmar som kaffet var öppet. BriGitte bryggde kaffe för allt vad tygen höll och ute under ett parasoll stod Mats och 

vände korv som Lars tog betalt för. 

Leif servade några av föreningens medlemmar med att räkna fram olika antal av föreningens årsfolder som medlemmarna lovat dela ut i 

deras närliggande brevlådor på deras närliggande gatu/vägnät. 

2014-04-20  Tips- och Bingopromenad nr:3 denna vecka i samband med Påsk, dessutom ett riktigt härligt sommarväder. Lasse Ström 

skötte Tips- och bingopromenaden medan Gunita Edoff tog hand om kaffebryggningen och Pelle Edoff gräddade våfflor. Christer 

Schmiedt började med att sälja lotter, som Leif Johansson tog över sista halvan av dagen. 

2014-04-07  Måndagen den 7 april hölls ett möte i Landeryds Församlingshem. Inbjudna var i första hand LHF-medlemmar men inbjudan 

vände sig även till icke medlemmar, Ett par stycken icke-medlemmar hade infunnit sig,Kvällens program bestod av att Christer och Cecilia 

Schmiedt sålde lotter till besökarna när de anlände. Kassören Lennart Carlsson sålde kaffebiljetter. Sekreteraren Leif Johansson hälsade 

välkomna och presenterade Göran Billesson, som var på plats för att fotografera av bilder som åhörarna haft med sig, samt 

Hederordförande (troligtvis Sveriges yngste Hedersordförande) Joakm Johansson, som var dagens föredragshållare. Joakm visade en serie 

bilder som kommer att ingå i den nya bok som planeras komma ut till hösten. En bilderbok med arbetsnamnet Södra Linköing – Från 

Landsbygd till stadsdel” Efter detta intogs kaffe som Laila & Marianne fixat i köket. Styrelsen genom Leif informerade om kommande 

aktiviteter samt önskade hjälp av medlemmarna som funktionärer, bl.a. vid Nationaldagsfirandet. Kvällen avslutades med lotteridragning. 

2014-04-06 Söndagen den 6 april startade vårens Tenom Leifgips- och Bingopromenader från Dalhemsboden i hembygdsparken. Lasse 

Ström var som vanligt frågeställare. Det var hyfsat väder. Till denna remiäromgång vandrade cirka 90 personer runt den lättgångna leden 

över Golfbanan revir. Christer Schmiedt gräddade våfflor som var hem- och handvispad smet. Gunita Edoff bryggde kaffe och Pelle Edoff 

sålde lotter. 

2014-02-24 

Måndagen den 24 februari hölls årsmöte i Landeryds Församlingshem. 100 medlemmar infann sig till förhandlingarna. Ordförande 

Joakim Johansson hälsade välkomna. Lasse Ström valdes till mötesordförande och Leif Johansson till mötessekreterare. Till ny ordförande 

valdes Per-Arne Johansson. Nya i styrelsen blev suppleanterna Göran Larsson och Christer Schmiedt.  



Efter avslutade årsmötesförhandlingar så avtackades avgående ordförande Joakim Johansson med gåvor och hurrarop för sina tio år som 

ordförande och totalt 15 år i styrelsen med utmärkelse som Hedersordförande. Ordförandeklubban överlämnades till nye ordföranden 

Per-Arne som tackade Lasse Ström med blommor för att han suttit som mötesordförande. Därefter var det kaffeservering. Efter kaffet 

kåserade nye hedersordföranden Joakim om sina år i styrelsen och hembygdsparken med ett bildspel över de gågna åren. Därefter var 

det lottdragning och kvällen avrundades med önskan om att vi alla ses i hembygdsparken under 2014. 

2013 
 
2013-02-25 Årsmöte Årsmötet hölls i Landeryds församlingshem på måndagskvällen och cirka 80 medlemmar tog sig dit i den bistra kylan på -
10C. Ordföranden Joakim Johansson hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Lasse Ström valdes att leda 
årsmötesförhandlingarna. Joakim Johansson omvaldes som ordförande. Som ledamöter omvaldes Lennart Carlsson, Lasse Ström och nyvaldes 
tidigare suppleanten Lars Andersson, alla på två år. Brita Ljunggren avtackades med blommor efter åtta styrelse år. Ny i styrelsen blev Katarina 
Hafström som suppleant på två år.Efter avslutade förhandlingar tackade ordföranden för visat nytt förtroende. Därefter intogs kaffe som 
föreningen bjöd på. Medlemmen Bo Thor, Landeryds Västergård, kåserade om “Laga Skiften i Landeryd – från medeltid till nutid”.Efter avslutat 
överraskades han med ett diplom från föreningen. Hembygdsföreningen delade för andra gången ut sin “lokala utmärkelse för kulturbevarande 
inom Landeryds socken”. (Förra gången var 2007) “För att genom ett medborgarförslag sett till att Spången renoverades och en ny cykelväg 
iordningställdes mellan Holmen och Spången. För att ha arbetat med dokumentation av landeryds kyrkby. För att med Thors Byggnadsvård ha 
flyttat äldre byggnader samt startat en byggnadsvårdsbutik vid Landeryds Västergård. Landeryd 25 fe. 2013″Sedan var det lottdragning på 
konstlotteriet som startades under 2012. Av ca 190 sålda lotter så var det roligt var att alla vinnare som drogs fanns på plats. Sedan drogs 
vinsterna på de sedvanliga lotterierna. Därefter avslutades mötet och medlemmarna hälsades välkomna till nästa möte den 8 april. Ett stort tack 
till damerna som hade bakat brödet till kaffeserveringen för kvällen. 

2013-06-06 NationalfirandeDen 6 juni var det traditionsenligt firande av svenska flaggans dag. Närmare 1200 personer besökte 
hembygdsparken. En entrélott på blygsamma 20 kr såldes till varje besökare. Solen sken och från scenen framfördes underhållning. Först ut var 
Åtvidabergs musikkår med Åtvidabergs drill. Överums dansare liksom Folkungagillet dansade och KFUM-kören sjöng. Domkyrkolektor Björn 
Frennesson höll nationaldagstalet och musikalartisten Hanna Lindblad uppträdde tillsammans med BAR Quartet. Mängder av korv grillades, 
kaffe kokades, lotter och glass såldes samt parken var full med hantverkare. 
 
2013-07-06 Sommarrevyn ”Jocke & Micke – sommaren med Becka”Revyn hade premiär den 6 juli. Totalt 6 stycken föreställningar spelades i 
härlig sommarvärme vid Smedjebacken i hembygdsparken. Nästan 700 personer kom och skrattade när Joakim Johansson och Mikael Lindh 
bjöd på nyskrivet material om allt från lustiga gatunamn till okunniga byggare. Rebecka Dellskog från Kulturaktörerna var ny medlem i gänget 
efter att hon föregående år varit med som gästartist. Hon deltog i sketcher men framförde främst vackra och roliga sånger. 



Bland annat den omtyckta ”Östgötavisan” skriven av Jocke. Återkommande karaktärer som Jocke & Mickes tanter och gubbar blandades med 
Mickes nervösa karaktär med dejtingproblem, Beckas leende Natur Nissa och Jockes karaktär ”hembygdsordföranden”. Corren skrev en fin 
recension: http://www.corren.se/kultur/teater/vitsigheter-som-alltid-gar-hem-6438048-artikel.aspx 
 
2013-08-18 Gammaldags auktionDen 18 augusti hölls för andra året i rad en auktion i hembygdsparken, med saker som lämnats in för att ge 
några kronor att gagna hembygdsföreningens verksamhet med. Ett par hundra besökare kom och lyssnade till auktionsutroparen Lasse Ström 
som flitigt klubbade ut fyndlådor, möbler, porslin och gamla föremål. En liten regnskvätt skrämde inte bort så många av besökarna som även 
kunde köpa korv och kaffe. På 2 ½ timma hade 160 utrop avklarats. 
 
2013-09-21 Skördefest 
Lördagen den 21 september var ett försök att återuppliva Hembygdsföreningens “Skördefest”. Som inte arrangerats på ett flertal år. Den mest 
publikdragande var i början av 1990-talet, då Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson från radions P1 var på besök i Hackeforsgården för en 
direktsändning.Då var det fullt med folk till bristningsgränsen som ställde frågor om blommor och blader, äpplen och grönsaker.Nu 2013, var det 
så att säga “start från “Scratch”. Då det är många begivenheter runt om i Linköping är det svårt att locka publiken till ett nytt evenemang, trots att 
föreningen och Hembygdsparken kunde visa upp ett 10-tal hantverkare och utställare.Samt föreningens egna blomsterutställare och 
fruktskulptörer. 
 
2013-08-25 — 2013-10-06 Tips- & Bingopromenader 
Höstens Tips- & Bingopromenader startade söndagen den 25 augusti, och vid de första gångerna även med “Bakluckeloppis” som drog en hel 
del besökare till parken. Helgen den 7-8/9 ingick promenaden i arrangemanget “Östgötadagarna”. Om väder och vind tillåter hoppas vi att både 
Tipspromenader och Bakluckeloppis kan starta upp till våren 2014. 
 
2013-11-05 Medlemsträff 
Måndagen den 5 noverber samlades cirka 65 medlemmar i Församlingshemmet intill Landeryds kyrka, för att lyssna till kvällens 
föredragshållare, Joakim Johansson.Joakim stora intresse är ju historia och att gräva i historien och forska, bl.a. genom att studera kartor från 
olika tidsåldrar. Joakim har tagit fram och sammanställt en serie kartor från flera hundra år tillbaka, till dagsfärska kartor. Som han visade den 
lyhörda skaran. Kvällen avslutades med kaffe och hembakat bröd samt dragning på de lottringar som sålts. 
 
2013-11-23 Jul i Trädgårdsföreningen 
Lördagen den 23 november var Landeryds Hembygdsförening återigen på plats i Trädgårdsföreningen i Linköping, då Linköpings kommun 
arrangerade “Julmarknad i Trädgårdsföreningen”. 2013 slogs rekord med antalet hantverkare och utställare. Det gick även bra för 
Hembygdsföreningen, även om vi inte slog rekordet från, om det var 2010 eller 2011, då vi sålde 21 varuhinkslotterier.Samtidigt som vi sålde 
lotter delades flyers ut med reklam om vår egna julmarknad “Lill-Gammal Jul” som går av staplen en vecka senare. Av de 400 flyers som delades 
ut, i år även som en rabattkupong. 5 kronors rabatt vid köp av en grillad korv i Hembygdsparken. 
 
 
 

http://www.corren.se/kultur/teater/vitsigheter-som-alltid-gar-hem-6438048-artikel.aspx


2013-11-30 Lillgammal jul 
Vår mysiga julmarknad med hantverkare och kaffeservering m.m Arrangerades bara 1 dag 2013 nämligen lördagen den 30 november.Av de 
flyers som delades ut vid julmarknaden i Trädgårdsföreningen kom 23 st. med dem till parken och klockstapeln, där korvgrillningen fanns.16 
hantverkare och utställare hade bokat platser till de något reducerade platser som vi kunde erbjuda. Då vi i år inte ändrat och flyttat omkring i 
våra museer utan i stället kunde visa exempelvis Bergdalen, som den en gång sett ut under julhelgen samt skolmuseum, visthusbod och kök.    
 

2012 
 
2012-02-20 Årsmöte  Årsmötet hölls i Landeryds församlingshem på måndagskvällen. Till kvällens begivenhet 

tog sig cirka 80 medlemmar. Ordföranden Joakim Johansson hälsade alla medlemmar välkomna. Årsmötet 

öppnades och Lasse Ström valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Joakim Johansson omvaldes som 

ordförande. Som ledamöter omvaldes Leif Johansson, Per-Arne Johansson och Nils-Holger Carlson på två år. 

Lennart Carlsson, Brita Ljunggren och Lasse Ström sitter kvar i styrelsen ett år. Ny i styrelsen blev Elisabeth 

Sjölund som suppleant medan Mats Franzén omvaldes som suppleant, båda på två år. Ett fyllnadsval gjordes 

efter Sören Steinkellner som hade ett år kvar, men ersattes av Lars Andersson som suppleant. Efter avslutade 

förhandlingar tackade ordföranden för visat nytt förtroende. Därefter intogs kaffe. Lasse Ström och Sven-Inge 

Pettersson kåserade om “Radio Roxen”-tiden. Därefter avtackades Sören Steinkellner som avgick efter 7 

verksamhetsår. Kassören Lennart Carlsson fick utnämningen Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med 

lagerkrans och diplom för sina hittills 13 år i styrelsen. Sedan var det lottdragning, då familjen Schmiedt lyckades 

sälja flera lotterier under kvällen. Därefter avslutades mötet och medlemmarna hälsades välkomna till nästa 

möte den 2 april. Ett stort tack till damerna som hade bakat brödet till kaffeserveringen för kvällen. 

2012-04-02 Diskussionskväll 

Detta medlemsmöte lockade ett 40-tal personer till församlingshemmet i Landeryd. Vintervädret hade gett oss 

ett bakslag med minusgrader och lite snö, men vårsolen lyste vackert in genom fönstren när vi samlades kl 18.30. 

Ordföranden Joakim hälsade deltagarna välkomna och framförallt kvällens gäst, arkeolog Johan Stenvall från 

Riksantikvarieämbete UV Öst. Johan  tog över ordet och berättade om “Harvestads undersökningarna”, de 

arkeologiska undersökningar och utgrävningar som skett 2010-2011 vid Harvestad i hembygdsparkens närhet. 

Det finns väldigt mycket gravar i området bland annat vid Högsbacken och de sträcker sig i tidsålder från 

bronsålder till vikingatid. Sedan sekelskiftet 1900, då Montelius var här, hade ingen grävt i området.  



Många sökschakt har grävts och givit många spännande nyheter, bland annat ett långhus från äldre järnålder 0-

400 år e.kr. På åkern nordväst om hembygdsparken. Det var 22-23 meter långt och 6-7 meter brett, ett 

stolpburet, treskeppigt hus. Huset kan ha använts i 100-200 år. Härdar på platsen kunde dateras till tidsspannet 

150-220 år e.kr. Det är det första huset från den tiden som hittats vid Ullstämma-Harvestad. öster om huset 

fanns en stensatt brunn 2,5 meter djup. Den har någon gång blivit uttorkad och fyllts med mycket sten. Det fanns 

ovanligt mycket keramik från äldre järnåldern i brunnen. I närheten av huset hittades 5 st Malstens löpare, små 

runda stenar som man malde mjöl med.Uppe i skogen nordost om hembygdsparken hittades en kvadratisk 

stensättning på 8×8 meter, en grav antog man, men den var helt tom och fyndlös. Möjligtvis kan den ha fungerat 

som gränsmarkering eller en förberedd grav som inte användes. Den har nu grävts bort för 

bostadsbyggnationen. längre in i skogen längs vår hembygdsled, nära det tidigare kända gravområdet hittades 

fler gravar. Längre öster ut och hela vägen bort mot Nybro fann arkeologerna väldigt mycket härdar. Det skulle 

kunna vara “herdehärdar” som tillkom och användes när man vallade sina djur en bra bit bort från sin boplats. 

Det hittades också stora härdar på 2,3 meter i diameter. De var mycket användna och daterades till att ha 

uppkommit runt 500-600 år f.kr. 

Mellan två höjder mitt inne i skogen hittades något mycket ovanligt. På sandmark fanns rester efter en 

stenåldersboplats, den första kända i vår bygd. Den kunde med eldhärdar och keramik dateras till 6000 år f.kr, 

men även fynd från 8000 år f.kr. Stolphål efter ett hus kunde dateras till 3500 år f.kr. På den tiden såg vår trakt 

mycket annorlunda ut. Ansylussjön sträckte sig som en stor vik in från Östersjön över stor del av mittersta 

Östergötland och Landeryd var ett skärgårdslandskap. Då satt dessa stenåldersmänniskor i strandkanten mellan 

dessa höjder. Detta var en del av det som åhörarna fick höra Johan berätta om denna kväll innan han tackades 

med vår torp bok och en stor applåd. 

Därefter var det kaffeservering och sedan berättade ordförande Joakim om byggnationsplanerna vid Harvestad, 

om en ny cykelbana vid Hackefors sluss och närstående aktiviteter i föreningen. Sedan företogs lottdragning och 

kvällen avslutades för denna gång. 

 
 

 

 

 

2012-04-08 Första Tipspromenaden 



Långfredagens snöfall fick arrangörerna att tro på en dålig start på tipspromenaden, men på söndagen lyste 

vårsolen varmt och inbjöd till en ljus hembygdspark. Tipspromenadgänget Lasse Ström, Leif Johansson, Christer 

och Cecilia Schmiedt var på plats i god tid liksom Heidi Staflin i loppisboden. Jag själv var ockå med och röjde ut 

vinterdvalan ur kaffestugan och körde fram utomhusmöbler. Redan vid starten kl 10 kom ett 40-tal personer och 

när klockan drog sig mot sista starterna kl 13 så hade över 100 personer startat. Flera besökare tittade bara in 

för en kaffe och våffla och en glutt i loppisboden. Så en bättre start på årets tipspromenader kan man inte önska 

sig och det tyckte nog besökarna också som njöt av nygräddade våfflor och kaffe efter promenaden i solen. 

2012-04-14 Vårstädning nr 1 .Vårstädningen genomfördes i vårsolens värme. Det räfsades löv och tvättades 

fönster för fulla muggar. 20 personer deltog och drack sedan kaffe och fick grillad korv som föreningen bjöd på. 

2012-09-21 30-årsjubileumsfest.  Denna fredagskväll regnade det för fullt när festdeltagarna kom till Landeryd 

Gården i Hjulsbro. Den lilla foajén fylldes av uppklädda föreningsmedlemmar, som efter att de kommit in från 

regnrusket bjöds på mingelbål och en gratis entrélott. Snart blev det för trångt och dörrarna till den uppdukade 

festlokalen öppnades för att lätta på den trånga foajén. Det var många som skulle in, närmare bestämt 132 

stycken. På scenen spelade kvällens husband Bar Quartet (Bruno Andersson, Nils-Inge Johansson, Jacek Malisz 

och Björn Dahlin).Strax före kl 19.00 hade alla bänkat sig vid borden och undertecknad hälsade alla välkomna till 

jubileumsfesten och utbringade en skål för 30-årsjubilaren. Det var jätteroligt att se så många bekanta ansikten 

samlade för att fira. Lasse Ström gjorde sedan reklam för det för kvällen startade “Litografi-lotteriet”, med åtta 

stycken dyrbara litografier som skänkts till föreningen för att inbringa ett bidrag till kassan. Det var många som 

köpte en del i lotteriet som kommer att finnas till försäljning på kommande arrangemang tills det är slutsålt. 

Därefter sades varsågod till att äta den goda förrätten “Laxros Skagen med wasabi”. kvällens meny var tillagad av 

Landeryds Prästgårdar & event. När det sedan var avdukat kom kvällens hemliga gäst. Jag presenterade en god 

vän från Stockholm som gärna ville komma och gratulera till jubiléet. Det blev många förvånade och glada skratt 

med applåder när Kungen gjorde entré. Det var imitatören Jan Wolfhagen, iklädd rollen som Sveriges konung, 

som höll ett tal till Landeryds hembygdsförening. Därefter serverades varmrätten, “Pepparbakad fläskfilé med 

pistagenötter, kantarellsås och krämig fransk potatisgratäng”. 

Husbandet spelade under avdukningen och sedan blev det allsång med en visa om “hembygdsparken” som jag 

skrev till en allsångskväll 2005. Därefter var det dags för Jan Wolfhagen att i 40 minuter underhålla publiken med 



trolleritrick och imitationer. Det blev många skratt för festdeltagarna. Sedan serverades desserten 

“Saffranspannkaka med salmbärssylt och lättvispad grädde”. 

Tidigare ordföranden Lars Larsson valde att gratulera hembygdsföreningen med ett tal och hurrarop. Sedan 

visade jag hembygdsföreningens 30 år i bilder med historia om hur föreningen vuxit fram och vad som gjorts. 

Framförallt visade jag hur det oftast är kaffestunderna som blir dokumenterade med bild och att det varit fint 

väder i 30 år, för ingen tar kort när det regnar. Det är svårt att få med allt som hänt under 30 år och svårt att 

tacka alla för alla de ideella timmar som lagts ned under åren. Men det är ofantliga mängder timmar och jag 

underströk betydelsen av att var och en är viktig och har varit viktig för föreningen. Tack alla ni medlemmar! 

Sedan serverades kaffe och chokladtryffel till tonerna av husbandet. Därefter runt klockan 23 begav sig en del 

gäster hemåt medan borden delvis dukades undan och flera gäster dansade till musiken. Strax före kl 24 gick 

sista dansen och de flesta deltagarna åkte hem. En liten skara stannade kvar och hjälptes åt att städa och 

återställa lokalerna. Det blev mycket disk och strax efter kl 03 på lördagsmorgonen begav sig köket hem. 

Festdeltagarna var överens om att det var en lyckad kväll och det var många som uttryckte sitt tack för en trevlig 

jubileumsfest. Jag säger tack till alla som var med och firade och stort tack till de som gjorde kvällen så lyckad, 

inte minst köket! 

2011 
 
2011-02-21 Årsmöte 

Årsmötet hölls i Landeryds församlingshem på måndagskvällen då kylan höll ett fast grepp om Landeryd, vilken den gjort flera dagar. Till 

kvällens begivenhet tog sig cirka 80 medlemmar. Ordföranden Joakim Johansson hälsade alla medlemmar samt kvällens föredragshållare 

välkomna. Först hölls en tyst minut för de medlemmar som lämnat oss under verksamhetsåret 2010. Därefter öppnades årsmötet och 

Lasse Ström valdes att leda årsmötesförhandlingarna.  

Ur årsberättelsen kan noteras att vi ökade från 797 medlemmar vid årsskiftet 2010 till 852 vid 2011. Joakim Johansson omvaldes som 

ordförande. Som ledamöter omvaldes Lennart Carlsson och Brita Ljunggren på två år och Lasse Ström nyvaldes på två år. Per-Arne 



Johansson, Leif Johansson och Nils-Holger Carlson sitter kvar i styrelsen ett år. Ny i styrelsen blev Göran Larsson som suppleant. Kvar som 

suppleanter sitter Mats Franzén och Sören Steinkellner. Efter avslutade förhandlingar tackade ordföranden för visat nytt förtroende. 

Därefter intogs kaffe. Kaj Kjellström och Inga-Britt Larsson berättade sedan om gästgiverigårdar och skjutsstationer i Östergötland. 

Däribland Månestad i Landeryd, eller “Månnsta´” som vi alla var överens om att vi säger på dialekt. Kaj och Inga-Britt avtackades med en 

torpbok och blommor. Därefter avtackades Siv Larsson som avgående styrelseledamot efter 6 verksamhetsår. S1edan var det 

lottdragning, då familjen Schmiedt lyckades sälja fem lotterier under kvällen. Därefter avslutades mötet och medlemmarna hälsades 

välkomna till nästa möte 4 april. Ett stort tack till damerna som hade bakat brödet till kaffeserveringen för kvällen. 

2011-04-04 Diskussionskväll 

Detta medlemsmöte lockade ett 35-tal personer till församlingshemmet i Landeryd. Vårsolen lyste vackert in genom fönstren när vi 

samlades kl. 18.30. Ordföranden Joakim hälsade deltagarna välkomna och framförallt kvällens gäst, Dan Malmsten från Östergötlands 

museum. Han berättade om Kulturarv Östergötland och deras arbete med att samla kulturarvet som finns på internet. Han visade oss 

runt på hemsidan och beskrev vilka möjligheter som finns till att hitta information och historia. Han avslutade med att visa filmklipp ur 

projektet “Östgötafilm” som finns på nätet. Efter avslutad redovisning tackades han med en bukett tulpaner och kaffepaus vidtog. 

Därefter tog Joakim till orda och berättade om det torpprojekt som bland annat Kulturarv Östergötland varit drivande i och som Landeryd 

medverkar i. Det handlar om att hembygdsföreningar som ofta utfört torpinventeringar ska kunna delge denna information till 

myndigheter och sammanföra detta för att läggas in i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Joakim visade bilder och kartor och 

kåserade om några av Landeryds alla torp och deras ofta vackra namn. Sedan företogs lottdragning och kvällen avslutades för denna 

gång. 

2011-04-09 Vandring 

Lördagen bjöd på härligt solsken när det var dags för hembygdsvandring. De tidigare dagarnas regn hade väckt en oro, men solen 

välkomnade oss. Dock blåste det en del, men det var överkomligt. Klockan nio samlades 14 personer i Månestad, den södra byn, varav en 

handfull personer var invånare i byn. Jag redogjorde för byns historia och det faktum att Månestad ligger mitt i det område som är 

riksintresse för sin fornminnes rikedom mellan Landeryd och Vårdsberg kyrkor. Månestad by var fram till 1887 delad så tillvida att 

Norrgården och Mellangården hörde till Vårdsberg socken.  

Som Roland Johansson i byn sa; “det är lustigt att man aldrig vetat vem som bott i Rogestad, på andra sidan sockengränsen.” Så stark kan en 

sockengräns vara trots att byarna ligger ganska nära varann, men intressena och allt dras mot kyrkorna och samhällena i var socken. 



Anne Marie Johansson i Mellangården deltog i berättelsen kring byn och berättade en historia om en snickare, som hörde väldigt dåligt, i 

ett närbeläget hus. 

Så vandrade 12 av oss vidare söderut från byn mot den utflyttade Nedergården som idag heter Hagalund 1. Därifrån gick vi genom 

hagarna och passerade torpgrunderna, Hagalund och Eklund som båda fick sin historia redogjord. Vi gick vidare och stannade till vid 

Ängtorpet där jag berättade att det var Slattefors äldsta torp, även om som husägarna själva påvisade inget av gamla torpet finns kvar, 

men byggningstomten är densamma som från 1600-talet. Vi passerade Plöja och stannade till vid en torpgrund där jag lät deltagarna 

gissa torpnamn; “Det är ju en vacker ekbacke med många ekar i den här backen, vad tror ni detta torp hette?” … Ekbacken, givetvis. Där 

stannade vi för en trevlig fikastund. Vi passerade sedan genom stängsel och trådar mellan olika backar och hagar för att passera 

ytterligare en torpplats. Vi passerade Nedre Norrgården och tog oss genom skogen tillbaka till Månestad by. En härlig lördagsvandring 

som gav flera av oss upptäckter av nya platser och spännande diskussioner om bygdens historia. 

2011-04-10 Tipspromenad 

I vårsolens härliga värme startades tips- och trim bingo promenaderna vid hembygdsparken. Parkens gräsmatta var förhållandevis torr 

och själva rundan var hyfsad men hade ett och annat surhål som man fick kryss över. Det var Lasse Ström som återigen lika välvilligt ställt 

upp och anordnat frågor och arbeten kring tipsrundan. I kaffestugan och vid lotterierna syntes Leif, Christer och Agneta bland oset från 

våffeljärnen som fick gå hett. 85 personer besökte kaffestugan varav 71 gick promenaden. Vi tackar våra funktionärer för en fortsatt 

tradition som verkligen är uppskattad av alla besökare. Ytterligare fyra söndagar under våren mellan 10-13 kan man gå tipspromenad. 

2011-09-24 Vandring 

Söndagens härliga solsken var perfekt för hembygdsvandring. Klockan nio samlades 15 personer vid vagnslidret i Slattefors. Kortfattat 

berättades om Slattefors historia innan färden började längs den gamla körvägen mot Lund och förr även enda vägen mot Sörby. 

Mittemot Uveberg eller Korpberget som en del kallar det stannade vi till och blickade ut över det imponerande berget och bort mot 

ödegården Tacketorp i Vist. Vidare upp emot Lund stannade vi till och jag berättade om hur dåligt med information det finns om den 

gamla byn Lund som förr bestod av tvenne gårdar, uppgården och nergården. Idag är de båda gårdarnas platser beväxt med skog och sly 

och inte mycket mer än kartor vittnar om att de funnits där.  

Vi fick sedan möjlighet att gå upp till den lilla undantagsstugan Lilla Lund och med gårdsägarnas vänlighet även titta in i den låga stugan. 

Vidare stannade vi till vid Lunds soldattorp, Kungshäll, Grindstugan vid Trädgårdstorp och Kungshagen vid Åhagen, alla tre liggandes intill 

varandra. Vi promenerade sedan bort mot de nyare villorna vid Åhagen och upp längs grusvägen mot Rosenlund. Där i en solig 



skogsbacke var det dags att stanna till och ta en välbehövlig kafferast. Sedan gick vi över ängarna bakom Trädgårdstorp och fick möjlighet 

att titta in i Docketorps gamla soldattorp Kullen där ägaren Bengt Gustavsson gärna visade oss runt. Sedan gick vi längs asfaltsvägarna 

tillbaka till Slattefors och var för dagen nöjda med att få ha hört om bygdens torp och människor och även se hus och natur på nära håll. 

2010 

 2010-02-22 Årsmöte 

Årsmötet i Landeryds församlingshem besöktes av 67 medlemmar. Ordföranden Joakim Johansson hälsade 

välkomna och berättade att Landeryd nu blivit Östergötlands största hembygdsförening med 797 medlemmar. 

(Senare visade det sig att Motala hembygds och museiförening är något större med 850 medlemmar, men de är inte med i 
hembygdsförbundet så vi är störst i Östergötlands hembygdsförbund) Lasse Ström valdes att leda årsmötesförhandlingarna, 
Joakim Johansson omvaldes till ordförande. Per-Arne Johansson valdes till vice ordförande då Sören Steinkellner gick ner 
som suppleant. Nils-Holger Carlsson blev istället ordinarie ledamot.  Ny i styrelsen blev Mats Franzén som valdes in som 
suppleant i styrelsen. Ordföranden visade diabilder från hembygdsparkens uppbyggnad. Lotterier såldes och kaffe dracks. 
Stort tack till damerna som bakat och skänkt brödet till kaffeserveringen för kvällen. 

2010-03-29 Diskussionskväll    

42 medlemmar samlades på medlemsmötet i Landeryds församlingshem på måndagskvällen. Föredragshållare 

för kvällen var professorn i ortnamnsforskning, Jan-Paul Strid. Han berättade om ortnamnens sannolika 

ursprung med vidhöll samtidigt att för ortnamnsforskning finns inga källor, endast namnen i sig berättar sin egen 

historia. Om namnet Landeryd, som i tidig skrift återfinns som “Lannarö“, ansåg Jan-Paul att slutleden av ordet är 

kommen ur ‘rör’ med betydelsen “gränsrör”. Det skulle alltså kunna vara så att Landeryd har varit landet, 

området vid en viktig gränspunkt i en äldre indelning av landskapet, en mycket gammal indelning vilken vi idag 

inte har någon kännedom om. Han berättade vidare om att många namn, främst i västra delarna av Landeryd, 

härrör från järnåldern, däribland Bogestad, Harvestad, Edsberga. 

Namnet Kvinneby är ett mycket spännande namn som Jan-Paul tänkt mycket på. Han berättade att många har 

tytt namnet som “byn med bara kvinnor”, men det är ingen vidare sanning i det. närmare troligt så härrör 

Kvinneby från det fornnordiska ordet Quindir. Som likt Tägn (Tägneby), Karl (Karleby) och Jarl har varit titlar eller 

befattningar på personer med mycket kunskap eller makt. Och platsen hade på något sätt att göra med denna 



befattning, om det var bostadsplats eller en bygd som gav avkastning till dessa befattningar. Quindir skulle vara 

namn på en person som var tvungen att ha mycket kunskap. På den tiden fanns inte några skriftformer att förlita 

sig på utan vissa personer var tvungna att exempelvis kunna alla lagar utantill eller religiösa texter. Det borde ha 

funnits någon plats i närheten som hetat något med ‘vi’, (som Ullevi, Njärdevi) en kultplats. Ordföranden nämnde 

namnet Smörkulla som funnits på Kvinneby/Ekholmens ägor vid nuvarande Hackefors sluss. Namnet Smör 

kommer av smörja berättade Jan-Paul, att smörja in, göra smörjelse. Säkerligen en gammal kultplats på något 

sätt.Yngre namn, det vill säga från omkring 1600-tal, är namn som Udderstorp, av namnet Udder. En utkant av en 

äga där exempelvis en son i familjen fick bygga sig ett eget ställe, ett torp. Då var betydelsen Torp lite finare än 

som det senare blev under 17–1800-talet som vanliga dagsverkstorp. Ofta föregicks -torp av naturnamn, såsom 

Stubbetorp. Trädgårdstorp var sannolikt en plats där en kunnig person, en trädgårdsmästare fick bygga sitt hem. 

En medlem frågade om det yngre torpnamnet Nain. Ofta tog gårdens ägare namn ur bibeln eller från kända 

städer och gav de små torpställena, inte allt för sällan återfinns, Rom, Lützen, Paris eller bibliska namn på 

dagsverkstorp. 

Sekreteraren frågade om Docketorp. Jan-Paul tänkte att det kan komma från ordet Dacke, Dack. Med betydelsen 

av något mörk, kanske hade personen som bodde där mörkt skägg.Detta och mycket annat fick åhörarna ta del 

av från Jan-Paul Strid. Därefter dracks kaffe och det blev lottdragning. Ordföranden visade sedan planskisser och 

berättade om bostadsplanerna som kommunen har norr om hembygdsparken. Samt visade några gamla bilder 

från Konsum i Hjulsbro innan kvällen var slut för denna gång. 

2010-10-09 Höstvandring i Sörby by 

Denna lördag samlades 16 medlemmar kl. 9 på förmiddagen vid Hjulsbrobadets parkering för att samåka till 

Landeryds sydligaste by, Sörby. Höstlöven lyste gult och vackert i morgondimman och vädret var hyggligt mot oss 

då de senaste dagarnas regnande höll uppe. Väl i Sörby fick vi möjlighet av de boende på Mellangården att 

parkera på gårdsplanen där. Jag, ordförande Joakim, hälsade alla välkomna och framförallt Göte Jonsson som 

varit arrendator i Nygrannegården, Bengt Gustavsson född i Mellangården och Gunbritt Bergström uppvuxen i 

Mellangården. De hjälpte till att berätta om byns historia och gav vandringen detaljer med sina minnen.  

Bland annat pekade Bengt på snickarglädjen på Mellangårdens förstukvist och sa: “Titta där fattas två ‘tänder’ på 

snickarglädjen, de har jag skjutit bort med en bandyboll“. Vi gick längs bygatan och deltagarna fick höra om livet i 

gårdarna och byns historia. Byn ägs av Greve Bielke på Sturefors och fyra av fem gårdar är bebodda med 

hyresgäster. Idag bor högst tio personer i byn till skillnad från förr när det bodde 60-70 personer i byn. Göte 



Jonsson berättade att han kom som bonddräng till Sadelmakaregården 1947 och var där ett tag till han blev 

dräng hos Ivan Gustavsson i Nergården och bodde i “Jonstugan”, drängstugan där. Sedan blev han dräng i 

Nygrannegården hos Albin Lindén, vars dotter han även gifte sig med. De flyttade in i den lilla “Tomtstugan” 

nedanför Nygrannegården. Göte var sedan arrendator på Nygrannegården 1955-1966. Sörby by är klassat som 

riksintresse av Länsstyrelsen men förfaller tyvärr mer och mer. Byn består av tvillingstugor som boningshus, det 

vill säga, det fanns tio arrendatorer i byn fram till 1885, sedan blev det bara fem och de bebodde då hela husen. 

Den mest unika byggnaden är det numera tyvärr nedrasade “oxstallet” på Östergården. Hembygdsföreningen 

har tidigare fått en gammal kista skänkt av Göte Jonsson, en kista som det packades mat och kläder i för en vecka 

när gårdsfolket skulle görs dagsverken vid Tinnerö som ägdes av Sturefors. Det ingick i arrendet fram till 1920. 

Efter att ha intagit den viktiga kaffekorgen i Mellangårdens trädgård traskade 14 av deltagarna vidare längs den 

gamla vägen mot Stubbetorp. Där gick vi in en bit i skogen för att bese två torpgrunder av två torp som tillhört 

Sörby by, nämligen Sofialund och Björksätter. Två små backstugor egentligen belägna mitt ute i ingenstans i 

skogen en bra bit från varandra. Vid Björksätter finns en grindstolpe av trä kvar trots att de sista boende 

lämnade stugan 1909. Vi gick sedan via den gamla fornborgen på ett berg tillbaka mot Sörby och avslutade 

dagens vandring med att solen sken på oss. 
 

2009 
 
Årsmötet i Landeryds församlingshem besöktes av ett 70-tal medlemmar. Ordföranden Joakim Johansson hälsade 
välkomna och startade årsmötet. Lasse Ström valdes att leda årsmötesförhandlingarna, Joakim Johansson omvaldes 
till ordförande, Lars Ström valdes in som suppleant i styrelsen och Ingegerd Bäck avtackades då hon lämnade sin 
styrelsepost. Ordföranden visade bilder från det gångna året i hembygdsparken. Ordföranden tilldelades Sveriges 
Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans samt diplom för sitt engagemang. Stort tack till damerna som bakat och 
skänkt brödet till kaffeserveringen för kvällen. 

 
2009-06-28 Allsångskväll   
Årets första Allsångskväll blev mycket lyckad med solsken och värme och 250 besökare. Traditionsenligt stod 
Sällskapet Shownarrarna för det musikaliska. Lasse Ström ledde med van hand kvällens publik genom allsångshäftet. 
övriga musiker på scen var Bruno Andersson, Jacek Malisz och Mikael Sehlstedt. Kvällens gästartist var den 
tandläkarstuderande och skönsjungande Emma Claesson som återkom för tredje året (tror jag att det är) och hon är 
lika välkommen tillbaka efter att ha bjudit publiken på flera vackra låtar.Jag själv berättade kortfattat om vad som var 



på gång i sommar med teater och bakluckeloppis samt att vi har fått rekordmånga medlemmar, cirka 640 stycken.Det 
såldes lotter för fulla muggar och i pausen var kön för att köpa sig en våffla väldigt lång. Den grillade korven var också 
ett välbekant inslag trots värmen. Så denna sköna kväll gav oss alla mersmak  

2009-07-05 Allsångskväll   
Allsångskvällen såg inte så lovande ut med regntunga moln. Bakluckeloppisen tidigare på dagen klarade sig mest med 
sol, men fram emot eftermiddagen tornade molnen upp sig. Allsången lockade iallafall 150 trogna besökare. Det 
droppade rätt friskt emellanåt och mot slutet var det mer ihållande droppar. Men alla sjöng glatt och försökte hålla 
värmen. Kvällens gästartist Lana Brunell värmde också publiken med sina sköna toner. När hon sjöng “over the 
Rainbow” kunde man nästan ana en regnbåge över hembygdsparken. Jag kunde glatt meddela publiken att 
hembygdsförening slagit ytterligare rekord och har nu 700 medlemmar, kassören har haft fullt sjå att ta emot 
inbetalningarna. Riktigt glädjande. Tack alla som trotsade denna kvälls regn och skapade stämning i Smedjebacken 
och tack alla på scenen som gjorde allt för att hålla publiken varm. 

2009-07-12 Allsångskväll 
Allsångskvällen fick en fin recension i Corren. Tråkigt att regnet kom till pausen. 

2009-07-19 Allsångskväll   
Även denna allsångskväll såg inte så lovande ut med lika regntunga moln. Allsången lockade iallafall 80-90 trogna 
besökare. Det var dock uppehåll fram till pausen sen droppade det rätt friskt emellanåt och mot slutet var det riktigt 
ihållande droppar. Kvällens gästartist Sanna Johansson, som även kan ses i Spanska Flugan värmde publiken med 
sina sköna toner. “Fields of gold” och “Come give me love” var några av de vackra sångerna. Jag själv överraskade 
publiken tillsammans med Mikael Lindh genom att som kungens sändebud anno 1598, söka intressenter till Linköpings 
blodbad. Tack alla som trotsade denna kvälls regn och skapade stämning i Smedjebacken, tack alla funktionärer och 
tack alla på scenen som gjorde allt för att hålla publiken varm. 

 

2008 
 

Så var Landeryds hembygdsförenings 26:e årsmöte sedan bildandet, avklarat. Det var 65 personer som tog sig till 
Landeryds församlingshem denna kväll trots regn och blåst. Klockan blev 19 och jag hälsade alla välkomna och 
öppnade årsmötet. Lasse Ström valdes till ordförande för årsmötet och Leif Johansson valdes till sekreterare för 
årsmötet. Mötet avklarades utan några invändningar. Lasse Ström tackade så för sig och sa att han tyckte det var roligt 
att i år igen få lämna över ordförandeklubban till Joakim Johansson. Jo, tro`t eller ej, man jag blev omvald!  Så tackade 
jag för förtroendet och meddelade årsmötesdeltagarna att det var dags för kaffe, vilket fick en del att dra en lättnadens 
suck. Därefter var det dags för kvällens gäst, Leif Wallentinsson från länsmuseet att plocka fram projektorn för att visa 



film från länsmuseets projekt Östgötafilm. Efter lite tekniskt strul så kunde vi så få se rörliga bilder från Linköping under 
1920–40-talen. Det var många igenkännande kommentarer som hördes bland publiken när bilder från försvunna 
stadsvyer spelade upp. När så filmen var slut var det dags för lottdragning. Jag avtackade sedan de personer som valt 
att lämna sina förtroendeuppdrag. Sören Rydgren som varit mångårig styrelseledamot och även vice ordförande ett 
par år avtackades då han lämnat styrelsen. Ingrid Sääv som varit mångårig ansvarig för lotteriförsäljning avtackades 
också med en blomma. Lasse Ström fick en blomma för kvällens uppdrag och Leif Wallentinsson för att han visat 
filmen. När jag sedan skulle avsluta årsmötet uppehöll jag deltagarna några minuter då jag försökte komma på nåt som 
jag glömt och tänkte säga innan jag släppte iväg alla. Inte förrän efteråt kom jag på det. Jag ville framföra ett Stort Tack 
till kvällens personal som serverade kaffet och till Laila Jensen som bakat bullarna till kaffet och skänkt dem. Men det 
blev ett tack här istället. När mötesdeltagarna så sakteliga drog sig hemåt så träffades nya styrelsen för konstituerande 
möte. När klockan närmade sig 22 så lämnade de sista församlingshemmet för kvällen. 

2008-03-31 Diskussionskväll 
Årets första ordinarie föreningsmöte för medlemmarna hölls traditionsenligt i Ekbackens servicehus. Detta samma kväll 
som LHC skulle göra upp med Färjestad om vem som skulle spela finalmatch. Detta visste styrelsen inte om vid 
planläggandet av verksamhetsberättelsen, så jag räknade nu med att endast ett fåtal skulle komma till klockan 19 i 
Ekbacken. Men trots detta kom cirka 45 personer. Jag hälsade alla välkomna och berättade lite om föreningens 
nuvarande sysslor. Kvällens underhållning bestod av att jag visade en mängd bilder från samhället Hjulsbro med 
omnejd samt berättar om bygden. Frågor och kommentarer till bilderna kom från medlemmarna vilket jag som 
föreläsare tycker är väldigt roligt. Medlemmen Kjell Möijer, uppvuxen på Möjetorp gård, framhöll sin intressanta tolkning 
av namnet Möjetorp. Kanske har kullen mitt i Hjulsbro, där gamla Möjetorp gård ligger, varit en plats för firande av 
midsommaren genom östgötsk förvrängning av ordet maja/möja = Möjetorp (att maja majstången). Vem vet, ett 
intressant ämne att diskutera vidare.  

Bildvisningen uppskattades av åhörarna som sedan intog kaffe med bulle, som Laila bakat och skänkt. Flitiga 
lottköpare var det också, fyra lotterier såldes och kassören sålde fyra exemplar av skriften om Hjulsbro Tråddrageri & 
Nätfabrik.  

Ytterligare en bildsvit från hembygdsparken visades med sommarbilder som fick oss att längta till de varmare 
månaderna innan det var dags att avsluta kvällen strax efter halv nio. (Hur det gick i hockeyn? Jo, LHC vann ju med 4-
0). 

2008-04-26 Vårstädning i hembygdsparken 
Så var vårstädningen avklarad i hembygdsparken. Fast det finns fortfarande massor att göra före sommaren. I 
medlemsbladet skrev jag att styrelsen förväntade sig besök av de 555 medlemmarna när det vankades vårstädning, 
särskilt som vi lockade med kaffe och varm korv. Vi utlovade två korvar var vilket med enkel matematik skulle bli 1110 



korv. jag kan meddela att de 18 personer som kom till vårstädningen hade stort bestyr med att orka äta upp alla korv, 
61 stycken var. Skämt åsido, deltagarantalet var tråkigt lågt denna lördagsförmiddag, men de som kom var flitiga och 
arbetade med god ro.Solen gjorde oss sällskap hela tiden, dock lite blåsigt. Det sågades ved, putsades fönster, 
städades invändigt i Bergdalen och i Smedjan. Löv räfsades och förråden tömdes på löv som blåst in. Projektet som 
påbörjades på fredagen, med att bygga en liten enkel smedja i parkens östra del, fortsattes också denna dag. Jag och 
Bengt G. städade på logen, det behövdes, mycket damm var det. Logen som ska vara ett jordbruksmuseum har tyvärr 
fungerat som förråd de senaste åren. Jag tror inte logen varit visningsbar på fem år. Men nu har vi gett oss den på att 
det ska öppnas till nationaldagsfirandet. Det blev faktiskt riktigt bra. Jag minns när vi fyllde logen med föremål, det 
måste ha varit runt 1994-95. Jag var med när vi hämtade fjädervagn, släde och såmaskin med mer som skänkts av en 
medlem från ett ställe i Grebo. På årets vårstädning blev mycket gjort, men det finns mycket kvar som inte blev gjort 
denna dag. Arbetet fortskrider och vi ser fram emot att få slå upp dörrarna den 6 juni. För övrig information så blir inte 
de vandringar som var planerade under våren av, eftersom vi måste lägga krut på Dalhemsboden.   

2008-06-06 Nationaldagsfirande och hembygdsfest i hembygdsparken  
Nationaldagsfirandet 2008 blev en besökarsuccé med 1400 personer!När jag på fredagskvällen var sist kvar på plats 
och helt slut efter det här stora arrangemanget och jag blickade ut över den tomma parken som fram till någon timme 
tidigare varit livfull och högljudande av sorlet från besökarna, så kändes tystnaden väldigt påtaglig, men vilken dag! 
Jag vill först göra en rättelse till det fina reportaget i Corren på torsdagen om vårt nationaldagsfirande. Där skrevs 
felaktigt att det bara är 10 aktiva medlemmar, givetvis är det många fler som ger en behövande hand till föreningens 
arbete, den siffran jag drog för reportern handlade om de som är eldsjälar och lägger hundratals timmar i 
hembygdsparken. men utan de övriga 50 som hjälper till vore föreningen ingenting.Dagen började vid klockan åtta på 
morgonen, ett par medlemmar som skulle vara funktionärer fanns redan på plats då jag svängde in till parken. Trots att 
man förberett mycket de senaste dagarna är det alltid massor att se till på mornarna innan det drar igång.  

Hantverkarna ska visas sina platser, anslag ska sättas upp, femkampsgrenar plockas fram, och mycket mycket mer 
som ska fungera. Parken var rikligt smyckad med blågula fanor, denna svenska flaggans dag, och sommarsolen 
värmde oss från första stund. Föreningens egen veterantraktor samt vår traktoreldsjäls två egna veterantraktorer stod 
och glänste i solen.Klockan blev 11 och det var dags att dra igång dagens program. Först framträdde 
Barnrytmikgruppen från Folkungagillet, riktigt roligt att se småttingarna i parken, detta är verkligen en perfekt plats att 
samla olika åldrar på. Därefter var det dags för Folkungagillets vuxenlag att dansa framför två fanbärare och med 
fiolmusik, ett trevligt inslag i firandet. Vid halv ett underhöll gruppen Tonica med en blandning av svenska 
sommarlåtar.Tack för hjälpen Linköpings kommun!På parkeringen hade våra vakter fullt sjå med att stuva bilar och 
jag blev själv indragen i dirigerandet ett tag. Många besökare vände och åkte hem. 500 bilar är ingen överdrift, och en 
parkering för 100 bilar. Parkeringsproblemet är ett stort bekymmer och jag skulle vilja ha haft allas underskrift i parken 
på att något måste göras, för att lämna över till Linköpings kommun. Det är nämligen Linköpings kommun som äger 
åkrarna bredvid och inte vill tillhandahålla mark. Men varför hjälpa en förening som gör flera stora arrangemang under 



hela året för linköpingsborna, bara idag 1400 personer. Nej, då är det bättre att låtsas om som att Landeryds 
Hembygdspark inte finns, vi har ju bara tjatat i sex-sju år om hjälp med parkering. Då är det bättre att riskera livet 
människor som får parkera längs vägen till Golfklubben och gå till parken. Linköpings kommun borde 
skämmas!Men mycket positivt beröm fick vi som arrangerar denna dag. Alla besökare gav lovord till den fina nya 
kaffestugan och till arrangemanget i sin helhet. Klockan kvart över ett stod kören Omkvädet på scen och gav oss 
vacker körsång.Så anlände en inbjuden besökare, en gammal veteran. Förre kaféidkaren Sven G. Larsson, 94 år, drev 
café i Tallboda 1949-1967 och hade hand om loftboden där den tidigare låg i Tallboda. Han fick nu återse sin gamla 
loftbod nyuppförd som kaffestuga i Landeryds hembygdspark. Många var de som mindes kaffestugan i Tallboda, men 
även när loftboden låg i Dalhem socken. Många förundrades över hur vi hunnit få kaffestugan färdig och berömde hur 
mysigt vi inrett den.Så började det dra sig mot 13.45, då landshövding Björn Eriksson skulle anlända. Parken 
fullkomligt kokade av folk, det var säkert 1000 personer samlade i hembygdsparken. Björn slog en signal när han var i 
antågande, han hade många firanden att besöka och vi var det sjunde stoppet för dagen. När han anlände gick jag och 
Björn i en parad in till scenen, med S-O Ericson i knektuniform bärandes svenska fanan först tätt följd av spelemän 
spelandes en gånglåt. “-Vi borde väl hinna avklara detta till kvart över två” sa Björn, “-för halv tre ska jag vara i 
Kungsträdgården i stan!“. Landshövdingen höll ett nationaldagstal som gav oss alla en känsla av tillhörighet till 
Sverige. Efter hurrarop och nationalsång övergick det snabbt till invigning av Dalhemsboden. Björn klev ner från 
scenen och förrättade invigningen med ett par ord om kärleken till kaffe och bullar. “-Denna stuga ligger kanske lite för 
nära slottet för att vara första kafferast på en resa, men man vet aldrig när kaffetarmen suger!” Och sedan ringde han i 
vällingklockan på kaffestugan och därmed var stugan invigd.Klockan tre blev det musikunderhållning av Björn Liljeblad 
på piano och Therése Nordholm som bjöd på Monica Zetterlund-låtar och andra somriga stycken. Vid kvart i fyra 
angjorde Durspelarna scenen och drog av ett par dragspelslåtar. Sedan som sista inslag återkom Björn Liljeblad och 
Therése Nordholm med sång och musik inför en något avtagande skara besökare som höll sig kvar i trädens skugga. 
När klockan blev fem så avslutades dagen, de sista besökarna åkte hem, funktionärerna pustade ut, kassören räknade 
pengar och hantverkarna plockade ihop. 

Det blev ett riktigt lyckat nationaldagsfirande med otroliga 1400 besökare, i solsken och med bra underhållning och i 
fantastisk miljö. Tack alla som hjälpte till att göra denna dag så bra som den blev och tack alla besökare. Nästa år SKA 
vi ha bättre parkering. Nu pustar vi ut! 

2008-06-21 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken 
En väldigt blåsig dag var denna midsommardag. Ett 35-tal personer samlades vid klockan 16. Vid örtagården i skydd 
av syrenbersån hölls så gudstjänst med kyrkoherde Loi Stefansson. Efter avslutad gudstjänst hölls kaffeservering i 
smedjan. 

2008-06-29 Bakluckeloppis och allsång i hembygdsparken  



Ett väldigt bra alternativ för att uppleva en trevlig söndagseftermiddag och kväll just denna söndag var ett besök i 
Landeryds Hembygdspark. Sol och sommar, dock med lite mörka moln i skyn, bjöds till alla besökare. Årets första 
bakluckeloppis och allsång blev en succé. 

Lördagens förberedelser 
Det började med förberedelser redan på lördagen. Jag byggde ut scenen, välbehövligt eftersom jag själv hittar på mer 
och mer spex under allsången, medan Sven-Olov, Lennart, Nils-Holger och Göte plockade fram bänkar och stolar 
framför scenen och räfsade rent i backen mellan sittstockarna. Leif och Laila fixade med serveringstillbehör samt ljud-
Göran Larsson förberedde ljudanläggningen inför allsången.Söndagens planer var att göra ett försök med 
bakluckeloppis i parken före allsången. Det var första gången denna idé skulle prövas. Styrelsen räknade inte med så 
stor anstormning, men vartefter söndagen närmade sig ringde fler och fler och undrade om de fick komma och sälja. 
Ett tjugotal loppissäljare var föranmälda. Klockan 15.00 skulle loppisen börja, men redan 12.40 kom de första för att 
plocka upp sina saker. Det blev sedan en strid ström av bilar som ville få plats; 40 oanmälda bilar kom till parken. 
Således 60 bilar. Vi lyckades klämma in dem även om det blev lite trångt här och var. Men nu vet vi till nästa söndag 
hur vi ska göra upplägget med bilarna. Man lär sig alltid nåt nytt. Det blev mycket springande för mig när jag dirigerade 
bilarna, påhejad av flera besökare om att; “-Du har alltid fullt sjå!“.Det blev lite lugnare för mig när sista bilen klämt in 
sig vid 15.30, men då fick övriga funktionärer mer att göra. Jag uppskattar att 400-500 personer besökte loppisen och 
bortsett från lite regnstänk höll solen sig framme. I kaffeserveringen fylldes många koppar med kaffe och tre burkar 
med varmkorv kokades. När klockan så började närma sig allsångstid så dök orkestern upp för att förbereda sig samt 
funktionärerna fixade inför allsångsserveringen.Själv ägnade jag mig åt att tillsammans med Mikael Lindh och Rolf 
Eriksson inne i torpet Bergdalen träna på kvällens sketch. När klockan blev 19.00 satt 220 personer bänkade framför 
scenen när Lasse Ström tog till orda och hälsade alla välkomna. På scen satt som vanligt även musikerna Bruno 
Andersson, Jacek Malisz och Mikael Sehlstedt. Nu blev det stressigt värre för mig. Nästa gång ska jag planera min 
sista timme bättre. Vår sketch skulle framföras efter tredje allsången, och innan Lasse drog igång den första allsången 
sprang jag ned till ljud-Göran och gav honom lite kommandon inför sketchen.  

Jag sprang upp till torpet där Micke och Rolf stått färdiga i en kvart, medan jag ännu inte var ombytt. När första 
allsången började slängde jag på mig min utstyrsel, fast ve och fasa, när jag sprang genom ett dörrhål fastnade 
“myggsladden” (sladden till mikrofonen) i dörrhandtaget och slets av. Aj, aj, full galopp under jublande skönsång från 
en intet ont anande publik, ner till ljud-Göran. Han blev livrädd då jag hoppade upp på den vingliga plattformen han satt 
på. Jag fick istället ta en handmik med mig, och så full galopp igen uppför backen till torpet där Rolf och Micke 
fortfarande begrundade mitt stressiga skådespel. Andra allsången sjöngs nu för fulla muggar. På med de sista 
kläderna och mössan. Sen kastades smink i skägget för att göra det grått, framför spegeln på tio sekunder.Ut ur torpet, 
Micke låste dörren, tredje allsången började. “-Har du micken?” sa Micke. Nej, fram med nyckeln, in i torpet, hämta 
den, sen ut snabbt.Micke gick till sin plats medan Rolf och jag ställde oss bakom kullen för att strax gå nedåt scenen. “-
Vi väntar lite, det är en bra bit kvar på låten” sa vi och började gå i sakta mak likt två gamla gubbar. Så tog låten slut, 
tidigare än väntat, då blev det fart på de gamla gubbarna. Men vi kom dit vi skulle i tid och sketchen Två bröder kunde 



fullbordas under skrattsalvor från publiken. Sketchen hade jag skrivit, baserad på två bröder Karlsson som för länge 
sedan bodde i Ullstämma. Micke var journalisten som skulle intervjua Landeryds äldsta bröder, mig och Rolf, 99 
respektive 105 år.Kvällens gästartist var Jessica Eriksson. Ackompanjerad av orkestern bjöd hon på allt från finstämda 
visor till schlagers, såsom Du är min man. I pausen köpte publiken ostlotteri, våfflor, kaffe och grillad korv. Kvällen 
hade en konkurrent i EM-finalen i fotboll, så en del besökare försvann i pausen för att kolla matchen. Kvällen 
avslutades med dragning av lotteri och allsången Staden vid Stångån. Det blev en verkligt lyckad premiär, både på 
bakluckeloppisen och på allsången. Nu stundar fyra lika trevliga söndagar med allsång. 

2008-07-06 Bakluckeloppis och allsång i hembygdsparken 
Söndagskvällen den 6 juli inställdes allsången på grund av regn. Men många säljare kom till bakluckeloppisen.Totalt 
37 loppissäljare kom till hembygdsparken i vad som först var duggregn, men som sedan övergick till mer ihållande 
blöta. Men inte många besökare trotsade regnet. Därför valde säljare efter säljare att plocka ihop. De flesta hade åkt 
innan klockan fem. Allsångsensemblen valde samtidigt, två timmar före start, att ställa in kvällens allsång.Men vi satsar 
på sommarsol till nästa vecka, väl mött nästa söndag. Lägg gärna på minnet att vi kör allsång minst en söndag till, 
nämligen söndagen den 3 augusti. 
Bakluckeloppisen blir sista för denna sommar nästa söndag den 13:e. 

2008-07-13 Bakluckeloppis och allsång i hembygdsparken  
En riktigt underbar kväll blev det till slut, men under dagen skvätte regnmolnen delvis på loppissäljare och besökare. 
När klockan var tre fanns 71 stycken loppissäljare i hembygdsparken. Riktigt fullpackat var det. Besökarna fyllde 
snabbt parkeringen, en ungefärlig siffra på besökarantalet blir 600.  

 

En del regnskvätt blev det som sagt, men när allsången började så lugnade sig molnaktiviteten och solen bröt 
fram.Kvällens gästartist Therese Nordholm, bjöd på flera vackra låtar bland annat ett par jazzbitar och en låt av Ted 
Gärdestad. Förutom Lasse Ströms excellenta allsångsledning, stod Jacek Malisz och Mikael Sehlstedt för musiken 
samt för kvällen pianisten Björn Liljeblad som proffsigt hängde med i övriga orkesterns påhitt.  

Kvällens skrattsalvor bjöd jag och Mikael Lindh på.I en militärsketch fick en nonchalant 94:a Jönsson svara på frågor 
från en mer och mer irriterad kapten. Utöver detta sjöng publiken glatt med i många allsånger. Cirka 320 personer 
hade bänkat sig. Ett stort tack till alla besökare men framförallt till alla inblandade. Lasse Ström och gänget på scenen 
samt kvällens gästartist. Göran Larsson som sköter ljudet med bravur. Utöver dessa så är det många medlemmar som 



ställer upp och jobbar frivilligt. Stort Tack till Leif och Annika, Bengt och Gunborg, Per-Arne, Sven-Erik och Gun-Britt, 
Sven-Olov och Laila, Lennart och Gerd, Bertil, Christer och Cecilia. 

2008-07-20 Allsång i hembygdsparken   
Det var inget inbjudande väder under söndagen. Hällregn och grå moln gjorde de flesta skeptiska till allsång. Men 
SMHI:s väderrapport visade på uppsprickande mot kvällen. När klockan var tjugo i sju, innan det var dags att börja föll 
några enstaka droppar men samtidigt hade solen brutit fram. Cirka 76 personer gjorde i alla fall slag i saken och 
bänkade sig framför scenen. Kvällens gästartist Emma Claesson sjöng flera svenska klassiker väldigt vackert med 
orkesterns ackompanjemang.  Kvällens överraskning var en nyskriven sångtext som Sanna Johansson framförde 
tillsammans med mig och Mikael Lindh. Vi tre körde sedan snabba casino sketcher i ett rasande tempo. Efter att våfflor 
och ostlotteri köpts under pausen så innehöll andra delen av kvällen mest allsång, men även fler låtar av gästartisten 
Emma. Hon bjöd på en favorit i repris från förra året, den svenska versionen av “Bridge over troubled water”. Hon 
sjöng låten “Älska mig” så fint att till och med ljud-Göran hade svårt att sköta sitt mixerbord. Helt plötsligt gav hans pall 
vika och endast två fötter stack upp bakom mixerbordet. Så, Emma, det var inte din låt vi skrattade åt, det var åt den 
dråpliga situationen bakom mixerbordet. Solen sken hela kvällen, som trots allt regnande blev mycket vacker, för efter 
regn kommer sol, eller hur. 

2008-07-27 Allsång i hembygdsparken  
En strålande varm dag bjöd in kvällens deltagare till allsång i Landeryd. Men långt bort mot Roxen syntes mörka 
åskmoln. Som tur var så kom de inte mot vårt håll utan det blev istället en vindstilla solnedgång likt den vackraste 
tavla. Allsångskvällen som lockade omkring 300 personer bjöd på både skratt och njutningsfull musik. Lasse Ström 
ledde som vanligt allsångerna och fick publiken att under kvällen både gunga, resa sig och sätta sig om 
vartannat.Kvällens gästartist Lana Brunell bjöd oss på både jazz och svenska sånger. Det är ju hembygdsföreningen 
tillsammans med sällskapet Shownarrarna som håller i allsångskvällarna. 

 

För kvällen var 12 medlemmar ur sällskapet närvarande, däribland jag. Lasse Ström presenterade dem och bjöd sedan 
Broder Bläck, Håkan Bäck att komma upp på scenen.Som ständig sekreterare i Kulturpriskommittén inom sällskapet 
Shownarrarna var han kvällen till ära klädd i kritstrecksrandig kostym och på plats för att meddela vem som blivit årets 
kulturpristagare.  

Allt detta var av sällskapet höljt i dunkel fram till denna stund. Sällskapets showmästare Hans Svanberg välkomnades 
upp på scenen för att överräcka priset på 5 000 kr. Det var kvällens gästartist Lana Brunell som fick det överraskande 
beskedet att få kulturpriset. Hon tackade innerligt sällskapet för belöningen och var vid stunden osäker på om hon 



skulle kunna genomföra kvällens övriga låtar efter chocken. Detta klarade hon dock utmärkt. Efter denna överraskande 
utdelning kom kvällens skratt. Jag själv fick en paus från allsångsscenen för första gången på dessa fem år. Det var 
istället Niclas Angerborn alias “Rosita” som höll en monolog som gav oss alla goda skratt och magknip. Under pausen 
serverades våfflor och korv i långa banor, medan lotterier såldes för fullt. Solen lyste värmande över publiken hela 
kvällen som blev riktigt lyckad. Tack alla medverkande och besökare.Länk till Sällskapet Shownarrarnas 
hemsida, klicka här. 

 
2008-08-01−02 Premiär och andra föreställningen av Hemsöborna 
Så har äntligen Hemsöborna gjort ny entré i Landeryd. Det var en intensiv vecka inför premiären den 1:e augusti. 
Redan lördagen den 19:e byggdes den stora läktaren upp av 13 arbetsvilliga föreningsmedlemmar och skådespelare. 
Måndagskvällen den 28:e började de sista repetitionerna. Det blev en lång vecka med förberedelser runt om i parken 
på dagarna och repetitioner på kvällarna. På torsdagskvällen var det dags för genrep, kanske inte det bästa genrepet, 
men det är ju då det ska gå fel och inte på föreställningarna. Premiärdagen den 1:e augusti bjöd på strålande solsken. 
Ensemblen samlades på eftermiddagen för sista finslipning innan det blev dags att släppa in publiken en timma före 
föreställning. Eftersom läktaren är onumrerad får folk markera platser från en timma före föreställningen. premiären 
lockade 165 besökare. Utanför läktaren hade hembygdsföreningens funktionärer fullt upp med att visa bilar till rätta på 
parkeringen, sälja lotter, kaffe och visa information om föreningen. Så drog premiärföreställningen igång och den flöt 
på väldigt bra, solen lyste oss i ansiktet, mycket trevligt med tanke på hur nästkommande dags föreställning skulle 
komma att bli. Efter applådtacket från en publik varav hälften gav stående ovationer så var det dags för premiärfest. I 
kaffetälten stod det uppdukat mat, kallskuret eftersom timman var sen. föreställningen slutar ju 22.30. De flesta 
droppade av från festen kring midnatt, eftersom det varit en lång dag, men vi var några som satt kvar ett par timmar till. 
Corren gjorde ett fint och bra reportage till lördagstidningen och tyckte att hela arrangemanget var välorganiserat med 
läktare, pausservering och övrigt runt omkring. Det ska alla vi som jobbar med projektet på något sätt, från funktionär 
till skådis, känna oss riktigt nöjda med.  

Lördagen den 2:e augusti bjöd på regn, det är aldrig lätt att förbereda sig för föreställning när regn och gråtunga moln 
hänger över en. vi undersökte väderförhållanden runt om i Östergötland och lyssnade med SMHI. Det verkade kunna 
bli uppehåll till kvällen, möjligtvis någon liten skur. 99 personer vågade sig ut trots dagens regn. Vi klarade stora delar 
av första akten utan regn. Men så när vi var inne på näst sista scenen i första akt så började det droppa. Sen kom det 
fort. Madam Flod och Carlsson (Birgith Andersson och Lasse Olofsson) stod på scen när hällregnet bröt ut. Men “the 
show must go on“, de stod kvar. Pastorn (Niclas Angerborn) stod i skogen och väntade på sin entré. Han såg inte 
läktaren när han klev ut, berättade han. Det regnade rakt ner och var som en vit ridå framför läktaren. När det så blev 
paus kom två “dränkta katter” Birgith och Lasse in i torpet. De såg ut att ha badat med kläderna på. Pastorn hade ju i 
alla fall sydväst och tjock rock. Publiken som var indraperade i regnkläder masade sig ut till serveringen, men höll sig 
mest under kaffetälten i skydd. Till andra akten blev det uppehåll, endast ett par regnstänk gjorde oss nervösa, men 

http://www.shownarrarna.dinstudio.se/


det klarade sig. Publiken var nöjd trots att de fick sitta inpackade. Det var riktigt skönt att veta att det inte är någon 
föreställning på söndagen, när allt är så blött, nu får alla möjlighet att torka till på onsdag. 

2008-08-03  Sista allsången i hembygdsparken   
Sommarens sista allsångskväll 2008 blev en riktigt trevlig tillställning. Dagens regnande gjorde de flesta lite skeptiska, 
men det var faktiskt uppehåll när det närmade sig kvällning och när allsången väl kom igång så lyste solen mellan de 
gråa molnen. 160 personer hade samlats när Lasse Ström drog igång första allsången och de som varit med förut 
reste sig som vanligt till Lasses hejarop i refrängen på startlåten. På scen fanns förut om Lasse även Jacek Malisz, 
Micke Sehlstedt och kvällens pianist “Otek” Kuzminski. Kvällens gästartist var Sandra Hellberg som bjöd oss på vackra 
svenska visor. Hon gjorde alla nöjda men sin finstämda röst. När jag själv äntrade scenen pratade jag och Lasse om 
vad som hänt i hembygdsparken under sommaren, bland annat att Hemsöborna nyligen haft premiär. Med 
anledningen av detta har jag själv inte hunnit förbereda någonting till kvällens allsång. Men dagen till ära hade jag 
ändå klätt upp mig i långrock och skjorta och sjöng en låt jag skrev för två år sedan om Sol och Allsång. Lasse Ström 
knåpade också ihop en låt lite snabbt innan allsången började. Om de som jobbar runtomkring i kaffeservering, 
lotterier, korvförsäljning och parkering och så ordföranden själv.Jag har sagt det förut, men det är aldrig fel att nämna 
igen. TACK alla funktionärer som hjälper till kring detta arrangemang, utan er vore allsången inte den succé den är. 
Även musikerna, gästartisterna, ljudmakaren och publiken är värda sitt speciella tack.Denna allsångskväll blev en 
riktigt skön sommarkväll och en perfekt avslutning på denna säsongs allsånger. Nu läggs all koncentration på 
resterande föreställningar av Hemsöborna. 
Landeryds hembygdsförening och Shownarrarna tackar för detta år och jag vågar lova att vi kör som vanligt i juli nästa 
år igen. 

 

 
2008-08-06 − 08 Hemsöborna föreställninga 
Vädrets makter är något man inte kan styra över, men vad trevligt det vore om det funkade. Redan under måndagen 
och tisdagen blev det extra arbete i hembygdsparken. Måndagens blåst och regn kastade nämligen omkull alla 
kaffetälten till föreställningens pausservering. Jag var där i regnet, fällde ihop de genomsura kaffeborden och ställde 
dem under tak, jag fick också en rejäl dusch, när jag skulle fälla ihop ett kvarvarande helt tält som det var fullt av vatten 
uppe på. På tisdagen hämtade vi kaffetält som vi skulle få låna. Till onsdagen drog vi ihop några medlemmar och reste 
de nya inlånade, rejälare kaffetälten och satte upp nedblåsta presenningar, som fungerar som insynsskydd mot 
teatern, igen. Onsdagen bjöd även på skurar under dagen, men lagom till kvällen blev det uppehåll och faktiskt en 
riktigt behaglig kväll. Föreställningen gick riktigt bra. Trots tre dagars uppehåll och vila gav ensemblen allt för att ge 
publiken på cirka 150 personer en trevlig kväll. På torsdagen regnade det igen. Lagom till kvällen skvätte det lite smått. 
Vi klarade föreställningen utan att bli blöta, publiken satt dock väl förberedda med regnponchos på sig. Fast det blir 
nästan farligt att skådespela när det är så blött och framförallt halt. Carlsson (Lasse O.) halkade och slog omkull 



bakom torpet när han snabbt skulle ta sig in i torpet för att komma vidare i föreställningen. Det gick bra, men man får ta 
det lite försiktigt. Nu har vi satt halkskydd på trapporna. Jag själv drog omkull inne i torpet när jag skulle vidare i en 
snabb scen, och spräckte byxorna… typiskt. Det blir blött och klafsigt överallt, det är ju många i ensemblen som rör sig 
på scen och bakom husen. På fredagen förberedde vi som vanligt trots att regnmolnen hängde tunga. I Smedjans 
serveringslokal hade ett bröllopssällskap en tillställning och ett bröllop skedde i hembygdsparken klockan 18. Två 
timmar före föreställning började det att regna ihållande. En timma före föreställning togs beslutet att ställa in 
fredagens föreställning. Det blir aldrig bra att spela i ihållande regn. Det blev ingen bröllopsscen för Carlsson och 
Madam Flod, men det blev ju i alla fall ett riktigt bröllop i hembygdsparken. Nu satsar vi istället på lördagens 
förställning och håller tummarna. 

2008-08-09 Hemsöborna föreställning   
Regn och blöta, det är nog ett av ledorden när vi ska beskriva denna säsong av Hemsöborna. Lördagseftermiddagen 
bjöd på ösregn i hembygdsparken. Men väl till publikinsläpp slutade det regna. Publiken var utrustad för eventuell 
nederbörd och för de som inte var det så fanns det billig regnponchos att köpa på plats. Cirka 100 personer bänkade 
sig för kvällens föreställning. Första akten avklarades under mestadels uppehåll. Men lagom till andra akten började 
det att småregna för att mot slutet av föreställningen öka. Men publiken var nöjd och lyckades hålla humöret uppe i 
vätan. Efter denna blöta vecka önskar vi nog alla att kommande veckas föreställningar ska bli minnesvärd i välkommet 
uppehåll. 

2008-08-16 Hemsöborna resumé   
Regnperiod är sammanfattningen av 2008 års Hemsöborna. Hemsöborna spelades för sista gången i Landeryd den 
16:e augusti. Föreställningarna besöktes av sammanlagt cirka 1200 personer, det är en halvering från föregående år. 
Det beror nog mestadels på vädret.  

Efter föreställningarna ställde ideella krafter upp med att riva läktare och städa efter teaterarrangemanget. Stort Tack 
till alla Hemsöbor och alla föreningsmedlemmar som gjort detta arrangemang möjligt genom sitt bidragande arbete 
under och kring förställningarna. 

2008-09-13 Diplom mottagande   
Landeryds hembygdsförening fick mottaga ett hedersdiplom av Östergötlands fornminnes- och museiförening vid 
deras årsstämma. Årsstämman hölls vid Vårdnäs Stiftsgård och jag närvarade som representant för 
hembygdsföreningen. Diplomet utdelades av museiföreningens ordförande landshövding Björn Eriksson. Diplomet var 
för vår verksamhet och “för förtjänstfull insats i bevarandet av det östgötska kulturarvet”. Museiföreningen 
årsstämmoresa gick sedan till Landeryds hembygdspark för guidning och eftermiddagskaffe. 



2008-09-20 Visning av Blästad Magasin Lördagsmorgonen blev det liv och rörelse vid Blästad magasin, så mycket 
folk har nog inte samlats framför magasinet sedan det byggdes. Straxt före halv nio var jag själv på plats för att sätta 
upp information och plocka fram ett marknadsstånd. Vid det skulle Leif Johansson nämligen sälja kaffe medan Christer 
och Cecilia Schmiedt skulle sälja lotter. Magasinets alla luckor ställdes på vid gavel för att släppa in lite ljus i den än så 
länge mörka och oelektrifierade byggnaden. Eftersom jag skulle berätta om magasinet och guida vid Blästad gård, 
klädde jag dagen till ära upp mig i bonjour och slips. Mellan klockan nio och halv tolv besökte ett 75-tal personer det 
intressanta magasinet. Jag guidade i tre omgångar och hade fått möjlighet att förevisa trädgården och Blästad gård på 
nära håll. Att få titta in i den vackra privata trädgården uppskattades av besökarna. Många medlemmar uttalade sig 
positivt över att hembygdsföreningen bevarar och renoverar magasinet och att det nu har blivit jättevackert. Förslag 
uppkom också om att till våren inbjuda boende i områdena runtomkring på förevisning av magasinet. 

2008-09-27 Höststädning i hembygdsparken 
På lördagen samlades 19 medlemmar för att städa i parken. Nu är husen förberedda för vintertid. 

2007 
 
För två år sedan passerade stormen Gudrun och ställde till det med en del omkullblåsta träd i hembygdsparken. Stormen Per som drog förbi 
under söndagen gjorde sig inte mindre påmind i hembygdsparken. Tegelpannor flög ner från taken och nockbrädor på ladugården lossnade. 
Parkens uppsatta stora julgran knäcktes av jämns med backen. En ek bakom torpet Bergdalen gav med sig och vilar tillsvidare i grenverket på 
en annan ek. Tråkigt på ekarna, men nu kan vi få fler stockbänkar framför Smedjebackens scen, bara vi får ner den. Även runt om i Landeryd 
ställde stormen till det med omkullblåsta träd och strömlöst för många hushåll på Landeryds landsbygd. Hembygdsleden genom skogen mot 
Nybro gick inte att komma fram på, men har nu röjts. 

 

2007-02-26 Årsmöte 
Årsmötet hölls för första gången i föreningens historia i församlingshemmet vid Landeryds kyrka. Den fina lokalen är sedan förra året 
nyrenoverad. Drygt ett 80-tal kom till årsmötet. Lasse Ström satt som mötesordförande. Efter mötesförhandlingarna delades blommor ut till 
medlemmar som avtackat sig sina uppdrag som ansvariga i olika kommittéer. Speciellt värt att nämna från mötet är att Mats och Elisabet 
Henefalk fick ta emot föreningens nya pris för kulturbevarande i Landeryds socken. Henefalk visade i kaffepausen en film om hur flytten av 
magasinet vid Slattefors gick till. 
Diplomet som delades ut på årsmötet. 

2007-04-02 Diskussionskväll 
 Arkeolog Alf Eriksson redogjorde om Ullstämmas historia genom de arkeologiska undersökningarna i somras.Föreningen anordnade ett 
medlemsmöte i Ekbackens servicehus matsal. I foajén sålde Ingrid och Cecilia lotter till besökarna. Kassören inkasserade kaffepengar i utbyte 



mot kaffebiljetter. Så slog klockan sju. Efter att jag hälsat ett 45-tal medlemmar välkomna berättade jag kortfattat om hur styrelsen konstituerat 
sig. Jag presenterade fotoprojektet som vi startat en studiecirkel kring i syfte att göra en bilderbok över Landeryd. Därefter intog kvällens gäst 
plats framför åhörarna. Arkeolog Alf Eriksson från riksantikvarieämbetet presenterade de arkeologiska undersökningar som under sommaren 
2006 gjordes vid Ullstämma inför kommunens planerade bebyggelse. Han visade kartmaterial och presenterade fornlämningar samt teorier om 
varför Ullstämma fått sitt namn. En mycket intressant föreläsning för den insatte, att Ullstämma varit en plats för en fördämning av vatten som ett 
led i att få bättre odlingsjord. Och detta mitt i det som är tänkt att bebyggas. Många var intresserade och ville tala med Alf efter föreläsningen när 
det blev kaffedags. Efter kaffet berättade jag om den Landeryds stake som säljs till förmån som nu kommer att finnas att köpa igen efter att den 
varit slut i bra många år. Se vidare under Skrifter och försäljning i menyraden till vänster. Jag berättade så vidare om vilka aktiviteter som ligger i 
närmaste tiden för föreningen. Kvällen avslutades med lottdragning i varuhinks lotteri. 

2007-05-06 Vårvandring vid Tinnerö 
Föreningen Linköpings ekopark hade bjudit in medlemmarna i Landeryds hembygdsförening till en söndagsförmiddag i Tinnerö eklandskap. 
Samling skedde vid torpet Fröbergets parkering vid halv tio och det var strålande solsken som välkomnade de 23 besökarna till detta vackra 
eklandskap och naturreservat. Ulla-Britt Forsgren, ordförande i Linköpings ekopark hälsade oss välkomna och guidade sedan tillsammans med 
Jan Moberg oss runt bland fornlämningar och natur. Vid första anhalten i en naturskön backe hörde vi alla hur göken gjorde sig hörd i en 
skogsbacke i närheten. Vilken tur att vi inte var här på gökotta för då hade vi säkerligen inte hört någon gök. Efter en vandring bland gravar och 
ekar återvände vi till första anhalten där vi blev serverade kaffe med tilltugg, mycket trevligt ordnat! En promenad tillbaks till torpet Fröberget som 
Linköpings ekopark övertagit och renoverar med varsam hand. En grupp entusiaster ur ekoparkens medlemsskara visade oss runt i torpet och i 
trädgården som har genomgått en ordentlig uppfräschning från igenväxt djungel till återställd trädgårdsfröjd. Inne i torpet pågår renovering enligt 
gamla metoder, sakta men säkert blir det ett fint resultat. Efter tre och en halv timma i solsken och skön natur tackade vi så medlemmarna ur 
Linköpings ekopark som ställt upp denna förmiddag för att visa oss deras verksamhet. Ordet Upplevelse sammanfattar denna 
söndagsförmiddag. 
 
 
 
 
2007-05-12 Vårstädning i Hembygdsparke 
Efter en regnig kväll och natt samlades 25 personer klockan nio på lördags morgonen i en blöt hembygdspark för att städa efter hösten och 
vinterns tillställningar. Löv krattades och blåstes bort med en lövblås, sly röjdes bort, diken rensades och sommarmöbler bars ut. Invändigt 
städades torpen och museerna, mattor skakades och fönster putsades. Efter ett par timmars slit serverades kokt korv och kaffe med bulle. Så 
fortsatte arbetet fram till lunchtid då de flesta trappade av. Vid halv två gick de sista hemåt, men Nils-Holger höll ut en stund till. 

2007-05-19 Arbetsdag – skogsröjning 
På lördagsmorgonen vid niotiden samlades ett gäng medlemmar för att röja i Smedjebacken. Hembygdsföreningen får ett bidrag på 3000 kronor 
av Eklandskaps fonden för att röja runt ekar i backen mellan Hembygdsparken och fastigheten Högsbacken vid golfbanan. jag har tillsammans 
med kommunekolog Gunnar Ölvingsson gått igenom backen för att se hur föreningen skulle röja, inte för mycket så att det blir en park men runt 
varje ek ska andra träd inte växa upp i trädkronorna. Tanken är att även anlägga en trevlig gångstig genom backen och en vision är att 



iordningställa den så pass att även rullstolar kan ta sig fram på denna led. Redan under arbetets gång kunde man se hur vacker skogsbacken är 
så det vore roligt att kunna delge den naturen till fler besökare. Vi kommer att ta kontakt med länsstyrelsen, för de ville ha ett ord med i leken så 
att vi inte förändrar det fornminnesrika området för mycket. Det är heller inte tanken att förändra marken, endast fylla på med grus där det 
behövs. Nils-Holger gick före med motorsåg och fällde träd och sly, efter gick jag, Bertil, Lennart, Nisse, Göte och drog ner riset från backen, ett 
evigt dragande syntes det, men med så många som drog gick det ändå undan. Efter ett tag kom Sören med sina barnbarn och hjälpte till att dra. 
Bengt gick och klippte stubbar i stigens riktning så att vi inte skulle snubbla. Under tiden så höll Ove på att klippa gräs i parken så det var full 
aktivitet vid hembygdsparken. Så kom Leif och ordnade kaffe med dopp så att alla fick en välbehövlig paus. -Jaha, nu ska han ta kort! – “Di där 
di bare sitter ner”, blir det då! sa Göte. Ja, annars blir det bara kort på hur ni går och drar hela dan sa jag! Vi fortsatte sedan fram till tolv hugget 
innan vi kände att det räckte för dagen. -Nu tog soppan slut, sa Nils-Holger, nu är dagens beting över. Det blev en rejäl rishög vid Smedjan vill 
jag lova. Ove fortsatte att klippa gräs ytterligare någon timme. Efter att ha dragit dagens ris får alla som hjälpte till Dagens Ros. 

2007-05-24 – 25 Inbrott i Hembygdsparken   
Hembygdsföreningen hade under torsdagsnatten och fredagsnatten påhälsning i Smedjan. någon eller några personer bröt sönder lås och 
dörrar, men som tur var så skedde ingen vandalisering. De letade troligtvis efter pengar. Man kan i alla fall utesluta att det var 
föreningsmänniskor för är man det så vet man att ideella föreningar inte har några pengar så att man slipper leta. 

2007-06-03 Vandring i Slattefors 
Klockan nio på söndagsmorgonen samlades 38 personer på gamla ladugårdsplanen vid Slattefors. Solen sken och det var en perfekt dag för 
vandring. Jag hälsade alla välkomna och började med berätta om de ekonomibyggnader som funnits vid Slattefors. Vi gick sedan ned till 
magasinet som har fått en ny vacker plats i herrgårdsparken. Familjen Henefalk på Slattefors välkomnade oss in i magasinet och berättade om 
renoveringsplanerna. En fråga uppkom om kvarnstenarna utanför magasinet kom från Slattefors. Elisabeth Henefalk berättade att de kommer 
från Tafors kvarn i trakterna kring Åtvid samt från Kisa. Efter att ha gått igenom det bastanta magasinet vandrade vi ned till herrgårdsbyggnaden 
där jag föredrog ägarlistan och platsens historia med understöd av familjen Henefalk. Kerstin Hedenstierna som är uppvuxen på gården 
berättade minnen och bland de övriga åhörarna fanns personer med anknytning till Slattefors som nickade instämmande. 

Vi lyssnade till spännande berättelser om de tegelvalv som finns under huset och om en möjlig flyktväg från källaren, en tunnel som skulle ha 
mynnat ut nedanför trädgården. Vi gick runt huset och vidare mot Stångån och slussen. Där berättade jag om forsens kraft som gett kraft till flera 
verksamheter samt om gården Uggletorp som fick rivas när slussen skulle byggas.Efter nästan två timmar tackade vi familjen Henefalk för sin 
gästfrihet och avslutade vandringen. 

2007-06-06 Nationaldagsfirande och invigning   
Nu har sommaren börjat! En bättre dag för att fira den svenska flaggan går knappast att uppbringa. Högsommarvärme och strålande solsken 
välkomnade funktionärer och besökare till Hembygdsparken. Vid klockan 13.30 hade redan ett stort antal besökare tagit plats i parken. Jag 
hälsade alla välkomna till invigningen av de nya museerna i Smedjan och berättade kort om arbetet med den lokalen. Så lämnades ordet över till 
borgmästare Ann-Chatrine Hjerdt som skulle förrätta invigningen. Efter ett fint invigningstal överlämnade hon boken “Östergötland” med bilder 
från länet som gåva från Linköpings kommun till Hembygdsföreningen. Sedan ringde hon i en skolklocka och invigde på så sätt skolmuseet och 



de andra utställningarna. På denna signal öppnade en tidsenligt klädd lärarinna, Elisabeth Sjölund från Hjulsbroskolan. Tio skolbarn också i 
tidsenliga kläder sprang fram och ställde upp så att fröken kunde hälsa godmorgon och kolla så att de var rena om händerna. Sedan gick de upp 
i skolmuseet och medan besökarna gick igenom museet så utfördes en lektion. Några minuter innan klockan 14 startade en parad upp nere vid 
Smedjan med Bosse medlem i både Folkungagillet och hembygdsföreningen som fanbärare. Efter honom gick spelemän sedan jag, lärarinnan 
Elisabeth och borgmästare Ann-Chatrine och därefter skolbarnen samt folkdansarna Tisdagsgruppen från Folkungagillet. Väl framme vid den 
provisoriska scenen vid ladugården hälsade jag alla välkomna och lät Sven-Olov ringa i vällingklockan, som brukligt varit vid de senaste årens 
firande. Sedan övertog Ann-Chatrine ordet igen och höll sitt nationaldagstal. Sedan hurrades för svenska fanan och sjöngs “Du gamla du fria”. 
Parkeringen var vid det här laget fullproppad av bilar och även vägen mot golfbanan. Cirka 600-700 besökare beräknade vi till. Så följde 
underhållning med kören Omkvädet, dans av folkdansarna i Folkungagillet och sedan spelmännen från Söderköping, Gnid och Drag som 
spelade trevlig allmogemusik. Under tiden serverades kaffe i långa rader vid kaffeserveringen i Smedjan och vid torpet Nain. Lotterierna gick bra 
och folk spankulerade runt kring loppmarknadsborden. I torpet Bergdalen fanns en ny utställning om 1900-talets textilier i hemmet att beskåda. 
Så följde dans av Folkungagillets barngrupper och den sista programpunkten för dagen stod dur spelaren Andreas Karlsson för, ackompanjerad 
av Björn Ek. Så började dagens program att så sakteliga trappa av och besökarna var nöjda efter att ha spenderat eftermiddagen i gröngräset 
bland vänner och bekanta och med en otroligt skön sommarvärme. som sagt nu känns det som att sommaren har börjat, för nu är första 
arrangemanget i hembygdsparken, vår oas, avslutad. 

2007-06-23  
Klockan 16 i hembygdsparken hölls en friluftsgudstjänst med komminister Elisabeth Eriksson. Vid Klockstapeln hade bänkar ställts upp för ett 30-
tal personer som valde att närvara samtidigt som de regntunga molnen skingrades något och det blev uppehåll. Efteråt hölls kaffeservering. 

2007-07-01 Första Allsångskvällen vid Smedjebacken  
Veckans väder verkade vara väldigt vått, varvid vårt värsta scenario verkade bli en allsång i regn. Men allt regn till trots så sken solen under 
söndagseftermiddagen och lockade publik till årets först allsångskväll. När alla hade satt sig tillrätta och Allsångsledaren Lasse Ström hälsat alla 
välkomna tillbaka i år igen så var det 200 personer som hade bänkat sig. Det är återigen en rekordstart, mot förra årets start med 175 personer. 
Ett femtontal funktionärer hade slutit upp för att ge publiken den bästa servicen.  

Ljud-Göran skötte ljudet med galans och det var nog ingen som kunde undgå att det var allsång i Landeryd igen. På scenen fanns förutom Lasse 
Ström även Jacek Malitzs och Micke Seldahl. Gästmusiker och gästartist var Nils-Inge Johansson. Efter ett par allsångslåtar var det dags för mig 
att i vanlig ordning framföra något på scen. Iförd en rutig kavaj i bästa allsångsledarstil blev det en låt om allsång med egenkomponerad text, 
nämligen “balladen om den stora allsångskampen vid Smedjebacken”. Efter mig gjorde kvällens gästartist Sven-Inge Pettersson entré och 
framförde ett par vitsigheter. Nils-Inge Johansson bjöd också på sång under kvällen. Solen strålade glatt men vissa orosmoln visade sig på 
himlen, men de gjorde inget väsen av sig. I pausen blev serveringen genast anstormad av publiken som var sugen på kaffe och våffla eller grillad 
korv. Efter två timmar kände både publik, artister och funktionärer sig nöjda med en fantastisk kväll. En bättre allsångsöppning kan man inte 
önska sig. Vi ses nästa vecka. 

2007-07-15 Blästad magasinet och Andra Allsångskvällen vid Smedjebacken   



Efter att förra söndagen blev inställd av dåligt väder var det så dags för en ny allsångssöndag. Väderprognosen såg lovande ut men det skulle 
vara blåsigt stod det, och det kan vi nog konstatera att det var. Men dagen i hembygdsföreningens tjänst började redan på förmiddagen för mig, 
kassören Lennart, vice ordföranden Sören och ledamoten Per-Arne. Klockan 11 på förmiddagen samlades vi vid Blästad magasin för att avverka 
påsk rivningen av köpekontraktet gällande just Blästad magasin. Representanter från den upplösta bostadsrättsföreningen vid Blästad som 
hittills varit ägare av magasinet mötte upp oss och vi samlades i deras samlingslokal “Röda huset”. Där lästes köpekontraktet igenom men vi 
hade dock redan sedan tidigare bestämt oss och kollat så att allt stämde. Pappret undertecknades och från och med idag tillhör Blästad magasin 
Landeryds Hembygdsförening. Kassören betalade kontant och framlade två blänkande 50-öringar till säljarna som tacksamt tog emot 
köpeskillingen. Nu väntar bara de formella gångarna innan vi får en lagfart. Det är ett spännande projekt och mycket roligt att 
hembygdsföreningen nu har övertagit magasinet för att bevara för framtiden. Byggnaden är Q-märkt (kulturreservat).Nog om detta. Så kom 
kvällen med allsången i antågande. Förberedelserna flöt på bra och ljudteknikern Göran drog kablar för fullt mellan vindpustarna. – Det mojnar 
nog mot kvällen, lugnade jag funktionärerna med. Så började publiken att ramla in och inta sina platser i backen i solskenet som värmde i 
vinden. Parkeringsvakterna Bertil och Per-Arne hade fullt sjå att få in alla bilar. Lotteriföreståndarna Christer och Cecilia hade bunkrat upp många 
lotterier med tjusiga varuhinkar till de köpsugna besökarna och det var tur för lotter är något som lockar, det märks tydligt under 
allsångskvällarna. Ett trevligt inslag för kvällen var att några i publiken kom från klädgruppen i Gamla Linköping. I tidsenliga kläder gav de lite 
extra till atmosfären i backen. Så bjöd orkestern upp till sång, Bruno Andersson var med på pianot igen efter att ha varit borta första gången. 
Jacek Malistz, Lasse Ström som allsångsledare och Micke Selstedt på trummor. Gästartist för denna söndag var skönsjungande Jessica 
Eriksson som bjöd på flera låtar under kvällen och som Lasse Ström försökte gifta bort i år igen. Så innan pausen var det min tur att äntra 
scenen på ett nytt sätt och som Per-Arne sa efteråt till mig, –Man skulle vilja se vad det är som rör sig i den skallen!Denna kväll utklädd som 
kanalskeppare berättade jag lite om Kinda kanal och framförde en lite sång om kanalen ackompanjerad av orkestern. Därefter blev det paus, 
välbehövligt. Vid kaffeserveringen blev det genast kö då publiken var sugna på kaffe och våffla. Men många var även sugna på korv. Vid grillen 
stod Leif, Bengt och Sören och lockade med den trevliga doften av grillad korv. Ostlotteriet sålde slut som vanligt i pausen.I andra akt fortsatte 
Lasse Ström att få publiken att gunga, resa sig, kramas och vissla allt för att hålla publiken varm i blåsten. Så blev det dragning av ostlotteriet, 
Lasse stod på scen och ropade vinstnummer medan Leif fick springa bland bänkarna med ostar till de som vann. Så när det var slut fram emot 
21-tiden så började vinden att mojna, precis som jag sa tidigare… dock lite senare än vad jag hoppats. Men de flesta i publiken satt troget kvar 
till sista allsången och vi räknar med att få se alla komma åter till nästa söndag förhoppningsvis utan blåst och i solsken. Nu ska jag bara fundera 
ut något nytt att framföra till nästa gång, väl mött då. 

2007-07-22 Tredje Allsångskvällen vid Smedjebacken i  
Det var även denna söndag ganska blåsigt runt Smedjebacken när vi började förbereda kvällens allsång. Men det lugnade ner sig framemot 
kvällen och tur var väl det så att inte regnet som var väg söderifrån inte kom fram. Folk började komma redan en timma före start. Parkeringen 
blev överfull och Per-Arne ropade på S-O att inte prata med alla som kom. Slutsats, man kan inte sätta någon som känner alla, till att vara 
parkeringsvakt. Omkring 250 personer bänkade sig framför scenen på stockar, bänkar och egna stolar. och väntade på att Lasse Ström och 
övriga på scenen skulle dra igång kvällens allsång. Gästartist för kvällen var skönsjungande Lana Brunell, känd bland annat från Radio 
Östergötland, och som bjöd på flera olika låtar. Så blev det dags för mitt eget framträdande i förklädnad som vanligt. Jag brukar vara noga med 
att inte synas när jag smyger genom parken till Smedjebacken, men idag var jag extra noga när jag kikade ut ur skjulet jag klär om i.Jag 
överraskade publiken genom att vara utklädd kjol, förkläde och andra kvinnoklädestillbehör. Det blev ett par skrattsalvor för publiken när jag 
förklarade att det var Lasse Ström som väckte tanken för två år sedan. När jag berättade om vad jag skulle vara en gång, så sa han att jag inte 



skulle vara rädd att klä ut mig till kvinna. och som jag sa till publiken, jag hoppas för hans och min skull att det var på scen han mena! Jag 
frågade Jacek på scenen om vad han tyckte, han brukar ha bra kvinnosmak.    – jag är utlänning men inte blind! Efter att berättat om änkor i 
allmänhet så framförde jag en visa om en viss sorts änkor, med en lådspikarsång! När det senare blev dags för paus såldes lotterier, korv och 
våfflor i långa banor, som vanligt gick det väldigt bra, särskilt korven som tog slut. Efter paus sjöng Lana några fler låtar och allsångerna ekade 
över parken. Så var även denna kväll till ända. Det som var extra roligt efter en sådan här trevlig kväll var att det var många som gav sina glada 
tillrop och påhejningar till mig när de gick hem, för mitt framträdande och det är något som är jätteroligt att få gensvar. Och av publikens betyg att 
döma om Smedjebackens allsång i allmänhet, så alla andra allsångs-ställen, släng er i väggen!! 

2007-07-29 Fjärde Allsångskvällen vid Smedjebacken  
Blåsten har förföljt oss de senaste söndagarna och så även denna. Orkestern ville vara tidiga för att repetera med gästartisterna så jag var på 
plats vid fyra så att ljudteknikern Göran kunde börja plocka ut tekniken. Så kom orkestern och gästartisterna och övade, medan funktionärerna 
plockade fram allt runtomkring, med kaffeservering och lotteriförsäljning. 
Redan klockan 18 började publik att inta sina platser. Snart konkurrerar vi med Skansen, där folk köar från tidig morgon. När det så var dags att 
börja allsången hade 230 personer bänkat sig framför scenen. Allsånger sjöngs med ackompanjemang av Lasse Ström, Jacek Malitzs, Nils-Inge 
Johansson och Mikael Selstedt på scenen. Kvällen till ära så var det två gästartister inbjudna. Den första att beträda scenen var Lasse 
Andersson som bland annat sjöng Elektricitetsvisan, Motorcykelvisan och låtar av Hasse & Tage. Några fler allsånger avverkades och så var det 
dags för nästa gästartist, den unga skönsjungande Emma Klasson som bjöd på några vackra låtar som gav en, om möjligt, mer trivsam 
stämning. Innan pausen var det så min tur att äntra scenen, denna kväll iklädd frack och hög hatt.Det blev en sång om allsång och sol som jag 
även framförde förra året, en liten återblick från gångna år som jag sa, fast jag behövde fusklappen ändå! I pausen gick våfflor och korv åt i 
mängder till den frusna och “genomblåsta” publiken. I andra akten kom gästartisterna tillbaka och bjöd på fler låtar ur sin repertoar innan 
ostlotteriet drogs och kvällen var till ända. Nu har vi en allsångskväll kvar och vi hoppas att den bjuder på mer värme än de andra har gjort. På 
återhörande! 

2007-08-05 Femte och sista Allsångskvällen vid Smedjebacken i Hembygdsparken. 
En skönare avslutning på allsångskvällarna kan man knappast få. Vädret under dagen var varmt men mulet, men till allsången bröt solen igenom 
och skapade en underbar atmosfär i den ekbeklädda backen. Förberedelserna flöt på som vanligt och vid 18-tiden började bilar och cyklar trilla in 
på parkeringen.  
Kvällens vinnare på parkeringen var en gammal Plymouth från 30-talet, det var några ur klädgruppen från Gamla Linköping som kom i den. Och 
klädgruppen förgyllde även denna kväll med sina gamla dräkter. vid allsångsstarten hade ca 250 personer bänkat sig. Orkestern bjöd som 
vanligt på god stämning med allsångerna. Gästartist för kvällen blev faktiskt en ur orkestern, Jacek Malitzs som bjöd på flera låtar i följd bland 
annat en på italienska, det lät som det iallafall. Han tog på sig ett par solglasögon och genast blev han italienare som han sa. 
Mitt uppträdande för kvällen blev en gestaltning av den fiktive baron Rutger Stare som berättade om adelsfolk, drog en historia och sjöng den 
egenhändigt skrivna Adelsvisan.Så blev det välbehövlig paus med våffla och korv. Andra akten drogs igång med att orkestern spelade en låt 
medan folket samlade sig igen. Efter första allsången återkom jag i kostym likt en ur flottan. ställde mig på scen framför den undrande publiken, 
tog av mig skon och satte foten i en ICA-kasse för att sedan lyfta upp med en potta på foten och sjunga visan om styrman Karlsson som satte 
foten i en potta. Senare blev det dags för Jacek och övriga på scen att framföra ett potpurri av rock n ‘roll låtar. Den första var underlig sa Jacek, 
den heter “Be lapp bam beluba be lapp bam bom” (eller hur det nu stavas, de kunde ju knappt uttala det själva på scen). När det blev dags för 



lottdragning blev det ombytta roller och Leif övertog mikrofonen, medan Lasse fick springa med ostar och passade då på att ge ostvinnarna en 
kram också. Innan sista allsången sjöngs så avtackades alla medverkande med en blomma. Orkestern, ljud-Göran, funktionärerna och 
ordföranden själv. Och framförallt ett stort tack till publiken som så troget kommer varje gång. Nu är det slut på allsången och vi får ladda inför 
nästa års allsång och med denna kväll i minne så är det inte svårt att se fram emot julikvällarna nästa år. Men nu ska vi fira sommarfest nästa 
söndag först. Vi ses då! 

2007-08-12 Sommarfest 
Återigen har en sommarfest avklarats i Landeryds Hembygdspark. Tyvärr en något blöt tillställning liksom förra årets sommarfest. – Man kan tro 
att det går troll i den här dagen, som ljud-Göran sa när han och jag var först på plats på morgonen i duggregnet. Redan på lördagen hade ett 
gäng samlats för att förbereda söndagens aktiviteter och då var det solsken hela dagen. Men denna söndag var det tätt mellan skurarna. 
Hantverkarna började strömma till från halv tio och när dagen började klockan elva var alla på plats vid de marknadsstånd som föreningen ställt 
upp eller de själva haft med sig. Några minuter efter elva var det dags för invigning av den nya Högsbacksleden i skogsbacken ovanför 
hembygdsparken. Jag hälsade alla välkomna till sommarfesten och förklarade Högsbacksledens tillblivelse. Sedan berättade naturvetaren Jan 
Landin, som representant för Eklandskapsfonden, lite kortfattat om fonden och eklandskapet. Därefter var det dags för att inviga leden varpå jag 
tillkallade den närvarande hedersordföranden S-O Ericson som hade idén på en led i denna backe redan för 15 år sedan och varit en av de 
arbetande i detta projekt. Han invigde Högsbacksleden genom att klippa av ett gul-blått band. Kvart i tolv spelade Motalabandet The Ramblers 
på Smedjebackens scen låtar från 60-talet. Det var ingen anstormning av publik framför scenen vid första passet, men deras musik klingade ut 
till alla i parken.Under tiden sågade motorsågsskulptören Åke Harrström från Norrköping till en liten skogstomte till hembygdsföreningen som ska 
stå vid Högsbacksleden. Han hade redan sågat till en skulptur, “hund i balja” som lottas ut av föreningen. Under dagen var det säkerligen mellan 
400-500 besökare i parken, tyvärr inte fler på grund av vädret som titt som tätt skvätte ner besökarna. Bland hantverkarna fanns träsaker, 
tygsaker, metallsaker, karameller och allsköns föremål att inhandla för besökarna och varje heltimme lottades det ut vinster på 
parkeringslotteriet. Tipspromenaden på den nyinvigda leden lockade ett 40-tal personer att försöka klura ut svaren och femkampen gav 
besökarna möjlighet att prova kraft och teknik för att få bollar i mjölkså och hästskor runt pinne. Tappra funktionärer höll humöret uppe när regnet 
öste ner. Vår egen traktor-Åke, som jag föredrar att kalla honom, visade upp föreningens Munktellare för intresserad publik och i de öppna husen 
visa guider bland textilier och skolmuséer. Föreningens lotterier lockade också med varuhinkar, ostkakor, ostar och textilier. vid halv två kom det 
en långdragen skur och Hjulsbro Gammeldansare som skulle dansa klockan 14 tittade sig bestört omkring över det blöta gräset.  

Men så upphörde regnet och de marscherade in till Evert Hellstrands dragspelsmusik och framförde ett par danser på gräset, och det gick bra 
tyckte dom själva. vid halv tre var det dags för The Ramblers att spela igen och nu var det mer publik bänkad vid kaffeborden vid Smedjans 
kaffeservering där det serverades hembakt bröd i långa banor medan dom som var sugna på korv fick ta sig till klockstapeln där “korvkommittén” 
grillade och kokte för fullt. Efter att The Ramblers spelat sista låten blev det prisutdelning för femkampen och tipspromenaden. Det var inte 
många vinnare kvar eftersom det var slutet på dagen, men de kommer att få sina priser. Därefter tackade jag alla för denna trivsamma dag som 
trots regnet blev ett trevligt arrangemang och det kan vi bland annat tacka alla hantverkarna för, för det var rekord i utställare i år, 16 stycken, det 
är roligt. Så nu är sommarens sista stora aktivitet till ända och vi håller tummarna för att nästa sommar blir hyggligare mot oss. 

2007-08-12 Dragning av lotteriet på “Hund i Balja”   



Dragningen av “Hund i Balja”-lotteriet är avklarad och vinnaren har fått skulpturen som tillverkades av motorsågsskulptören Åke Harrström på 
hembygdsföreningens sommarfest den 12 augusti. Det var Inga-Lill Thor, Landeryd som vann. 

2007-08-19 Cykeltur vid Slattefors   
Hittills har hembygdsföreningen anordnat vandringar, men nu tyckte jag att det var dags för en cykeltur. Klockan nio på söndags morgonen var 
det samling vid Slattefors vagnslider “Långholmen”. Jag var osäker på om någon skulle komma, men det vackra vädret kunde ju locka någon i 
alla fall. Och mycket riktigt så dök sju cykelburna personer upp. Själv genomförde jag cykelturen på en cykel, modell 1890-tal, för som jag sa: ska 
man cykla på en gammal väg måste man ju ha en gammal cykel. Cykelturen blev uppstyckad i många mindre etapper eftersom vi stannade ofta 
och tittade på omgivningarna som jag även berättade om. Vi cyklade den gamla vägen mot Lund. Vid Lund blev vi inbjudna av de boende att 
besöka det lilla torpet Lilla Lund som är en väldigt trevlig och välbevarad liten stuga. Sedan stannade vi till vid Grindstugan och sedan vidare mot 
Åhags-korset, mot Holmlyckan, Rosenlund och ner till Nybygget. Vid sistnämnda torp blev det dags för en välbehövlig fikarast på 
förstukvisten. Därefter ledde vi cyklarna in i skogen till en svårtillgänglig glänta med en av Landeryds vackraste stenmurar. Där låg förr torpet 
Ryttarehagen. Därefter tog vi oss ut på vägen mot torpet Smatten som vi även besökte. Sedan bar det av till Slattefors igen. Hela turen tog 3,5 
timma att genomföra och vi var alla nöjda i det soliga vädret. 

2007-09-21 25-års Jubileumsfest  
Klockan 19 på fredagskvällen hade 38 personer samlats för att tillsammans fira Landeryds Hembygdsförenings 25 år. På Landeryds 
Golfrestaurang Systrarna P hade systrarna Amanda och Maria med personal dukat upp till fest i den stora glasrotundan. De närvarande bjöds på 
ett glas mingel-cider för att fukta strupen, även att vädret utanför var ihållande regnigt. Jag bjöd de närvarande att inta en plats och så drog 
kvällens underhållare igång med en startlåt. Det var Stellan Franzén och Lars-Gunnar Karlsson med sitt Happy Hour Band som stod för 
underhållningen. Därefter hälsade jag alla välkomna till jubileumsfirandet och höll ett tal om hur fantastiskt det är att denna ideella 
hembygdsförening har hunnit med så mycket under 25 år. Anmälningslistan med de 38 namnen på tog Stellan snabbt fasta på och sjöng en 
sång genom att räkna upp de närvarande. Därefter bar restaurangpersonalen fram förrätten. Jag visade sedan diabilder från 
hembygdsföreningens första år under 1980-talet och jag själv var faktiskt med på några hörn, en sak som jag drev på lite extra; “Se bildbevis på 
hur eran nuvarande ordförande redan vid hembygdsföreningens andra sommarfest 1985 iakttog hembygdsföreningens verksamhet”. Stellan och 
Lars-Gunnar Sjöng vidare och Stellan berättade däremellan om sina barndomsår i Hjulsbro och i Landeryds småskolor.Varmrätten som bestod 
av kyckling eller lax, vilket man nu hade beställt avnjöts under allmänt småprat.  

Sedan var det dags för mig att visa fler bilder från föreningens verksamhet från 1990-talet med framförallt uppbyggnaden av 
hembygdsparken.  Till kaffet sjöng Stellan och Lars-Gunnar vidare och gav oss alla närvarande en riktigt trevlig kväll med blandad musik och 
många medryckande låtar. Lite hätsk stämning blev det mellan borden när en musiktävling utfördes, men sedan stillades sorlet och alla klappade 
och sjöng med till den sena timmen var slagen. Efter skålande och lyckönskningar och ett bejublat sista nummer från underhållarna var klockan 
halv elva. Jag tackade alla närvarande och förklarade att jag som ordförande trivs väldigt med min uppgift att föra hembygdsföreningen framåt, 
men att det vore ingenting att vara ordförande för om det inte varit för alla medlemmar och mina föregångares slit under dessa 25 år. För vad 
vore en förening utan medlemmar och entusiaster. Vi ses om 25 år när vi firar 50 år sa jag, men närmast blir det höststädning nästa lördag! Och 
vi jubilerar innan 50 ju redan om fem år igen! Till slut vill jag önska lycka och välgång till Landeryds Hembygdsförening i framtiden! 



2007-09-29 Höststädning  
Det var i ett rejält ihållande regn som hembygdsparken visade upp sig denna lördagsförmiddag. Jag trodde faktiskt inte att vi skulle bli många 
alls, men vi blev ju faktiskt 16 stycken totalt. En del gjorde det enda rätta och höll sig inomhus. I torpet Bergdalen hölls Margareta, Gunnel och 
Gunvor där de städade husen och satte in innanfönster. i Smedjelokalen städade Marianne och på övervåningen satte Lasse och Siv in 
innanfönster. Utomhus kämpades det friskt på klafsande gräsmattor och grusgårdar. Persson och Remle plockade in sommarmöbler medan 
Nils-Holger, Bertil, Ove lade upp bräder i ett provisoriskt virkesupplag. Sören R. och Fischer staplade ved medan jag, Per-Arne och S-O 
plockade rent i det gamla virkesupplaget.Hösten har kommit med rask takt till Hembygdsparken. Men arbetet upphör inte i och med detta. Många 
arbetsstunder kvarstår innan nästa arrangemang nämligen Lillgammal jul. Dalhemsboden kommer att få ett par arbetsdagar ytterligare på sig 
innan vintern. Hembygdsföreningen har inköpt en arbetstraktor (årsmodell 1963) som behövs för arbeten i hembygdsparken. Den är just nu på 
översyn av två medlemmar, nämligen vår egen “traktor-Åke” Andersson samt alltiallo Sven-Olov Ericson. Vi behöver rumstera om i våra förråd 
för att få ett garage till traktorn, så det blir ett par arbetsdagar med bara detta. Allt för att vårt arbete i hembygdsparken ska underlättas och göra 
det enklare att göra hembygdsparken till det den ska vara… och vad är det som den ska vara till nu igen?För lärdom om vår historia, för 
uppvisande av byggnadskonst, för kulturarrangemang, för en stunds eftertanke i stillhet med en kaffekorg, för rekreation med promenader, för att 
träffa vänner och bekanta samt för att visa att det finns besöksmål för turister även utanför städerna. 

2007-10-21 Arbetsdag och föreningsrapport   
Så kom äntligen vår nya (bättre begagnade) arbetstraktor till hembygdsparken efter att ha fått en ordentlig översyn av medlemmarna Sven-Olov 
Ericson och Åke Andersson. Fem man samlades denna söndagsmorgon för att göra plats för traktorn i vagnslidret. Vi flyttade på föreningens två 
tröskverk och fick till sist ordning på en plats för traktorn som är av märket Zetor och från 1963. Nu kommer många arbetsmoment i 
hembygdsparken att underlättas. Många är de gånger som man hävt och dragit på saker och skrikit efter en traktor. Men nu blir det bättre.Efter 
lunch anpassade jag och Per-Arne Johansson de sista ryggåsstockarna som ska lyftas upp på Dalhemsboden förhoppningsvis i veckan som 
kommer. Sedan blir det en arbetsdag lördagen den 3 november då vi ska bräda in taket. Ta gärna på arbetshandskar, mössa och kom förbi och 
hjälp till att langa bräder, det behövs.I veckan som gick hade vi styrelsemöte och en sak som vi beslutade som jag tycker är viktig och som jag 
vill nämna redan nu är att vi ska spela Hemsöborna i parken igen nästa sommar. Är du intresserad av att hjälpa till i projektet så hör gärna av 
dig.I veckan var även jag och Sven-Olov Ericson samt Torolf Nilzén från Blästad på besök i Grebo socken. Närmare bestämt vid Kassingstorp, 
den plats som magasinet vid Blästad har flyttats ifrån en gång i tiden. Vi fann då den grund som sägs skulle kunna vara platsen för magasinet. 
Byggnaden var då dubbelt så lång och troligtvis boningshus vid Kassingstorp som var en gård fram till 1700-talet. Magasinets historia är mycket 
intressant och räkna med att det kommer att bli en ordentlig redogörelse framöver. Tills vidare önskar jag dig en trevlig höst! 

2007-11-06 Medlemmar berättar   
Så var det dags för föreningsmöte i Ekbackens servicehus. Klockan slog sju på kvällen och ett femtiotal personer hade bänkat sig i matsalen, 
många nya ansiktet, vilket var roligt att se. Jag hälsade välkomna och berättade om boken som handlar om Hjulsbro Tråddrageri och Nätfabrik 
och dess hundra år 1907-2007 och varav 100 ex har skänkts av företaget Ovako till Hembygdsföreningen. Vi har valt att kompletterat boken med 
en namnlista på de personer som är på de stora gruppfotografierna och boken finns att tillgå vid föreningens arrangemang. Sedan höll jag mitt 
föredrag om Kinda Kanal och om min släkts bravader på kanalen. Det var tio år sedan jag höll detta föredrag för första gången och då just för 
Landeryds hembygdsförening. Därefter var det kaffe innan kvällen avrundades med lottdragning. 



2007-12-01 – 02 Lillgammal  
Det var en trevlig och gemytlig stämning som mötte besökarna på årets julmarknad “Lillgammal Jul” som även i år varade i två dagar. Däremot 
var det inget inbjudande väder på lördagen, regn och blöta gjorde hembygdsparken till en klafsig terräng och bara mellan 100-200 personer 
vågade sig hit. På söndagen höll sig regnet borta och uppehållsvädret lockade omkring 300-400 besökare. Det är svårt att uppskatta antalet 
besökare då det är en strid ström av bilar som kommer och åker och besökarna går mellan husen, så man får ingen direkt överblick. Inne i husen 
höll en del hantverkare värmen vid kaminer, medan andra fått klä sig mer där de stod utan värme i Smedjan och i loftboden. Ett litet gäng 
entusiaster i föreningen hade ägnat den senaste veckan åt att pynta husen invändig och även utvändigt i parken. Ljusslingor hade dragits, 
granris och tomtar hade placerats ut för att ge mysig atmosfär. Klockstapeln var klädd med granris som en hydda där både grillad och kokt korv 
såldes i långa banor till de hungriga och kylda besökarna. Runt om i parken brann eldar i kasar och stubbar och marschaller utgjorde ljuspunkter 
längs gångstråken. Medlemmar sprang med vedkärror och höll brasorna vid liv med sin slogan “Ta dig i brasan“. Inne i kaffeserveringen där det 
var stämningsfullt pyntat på bord och i fönsternischer serverades lussebullar och pepparkakor till besökare som för en stund bänkat sig vid 
borden efter att ha gått igenom alla hus. Vid dörren i kaffelokalen mötte Kassören med föreningens försäljning av böcker och lotterikommittén 
sålde flera lotterier. På övervåningen i Smedjan var tio hantverkare inrymda i skrymslen och vrår. I själva smedjedelen stod tre hantverkare 
framför en brasa i fyren. I loftboden som hade pyntats med tomtar på loftet stod tre utställare och i Torpet Bergdalen fanns fyra hantverkare samt 
brödförsäljning för föreningen. I torpet Nain stod föreningens sygrupp med lotterier, handarbeten och bröd till försäljning. Besökare berömde 
arbetet som lagts ned på att få en så trevlig atmosfär i parken och det värmer alla som varit med för att få till just den julmarknadskänslan. “Det 
är trevligt att komma hit och man träffar alltid nån man känner igen” är en stående kommentar bland många av våra besökare. Så var även 
dessa dagar till ända, brödet slutsålt och likaså korven. Hantverkarna plockade ned det de inte sålt och parken tömdes så sakteliga på de 
medlemmar som ställt upp för att få allt att fungera. Nu återstår arbete för Gårdskarlarna att plocka undan material och för damerna att fixa till 
invändigt i torpen. Sedan tar vi julledigt, menade föreningens entusiaster. 

 
 
 
 
1982 – 1993 
1980-talet blev starten för bevarandet av Landeryds historia. Landeryds Hembygdsförening i Linköpings kommun bildades den 19 mars 1982 i 
Hackeforsgården. Anledningen till föreningens bildande var intresset i en studiecirkel i Landeryds PRO med Margit Carlsson, Hjulsbro i spetsen. 
Föreningens syfte blev att dokumentera Landeryds historia, värna och vårda om bygdens kulturarv samt att föra detta vidare till kommande 
generationer. 
Ordförande Gunnar Rogestam och sekreterare (från 1983) Birgitta Ljungqvist. Föreningens första styrelse bestod av ordförande Gunnar 
Rogestam, vice ordförande kyrkoherden Eber Thomasson, kassör Vitalis Karlsson, sekreterare Signe Hjälmdahl och som vice sekreterare Margit 
Carlsson samt Ragnar Berglund som ledamot. Det första som gjordes var att bilda sju arbetsgrupper för att börja dokumentera bygden. 



Fotografering, bandinspelning och intervju, dokumentation av Ullstämma, dokumentation av de gamla egnahemmen, torpdokumentation, 
dokumentation av Slattefors samt industridokumentation. Foto: S-O Ericson 

Redan sommaren 1982 började man också att leta efter ett ställe som föreningen kunde ha som hembygdsgård. Första förslagen var torpet 
Skogsstugan vid Slattefors och kyrkans torp Hagen vid Stubbetorp. 

Vandring vid Slattefors 1984 
Föreningen anordnade träffar med föredrag och underhållning för medlemmarna samt vandringar i bygden. 

Augusti 1984 hölls den första sommarfesten, då vid Knekttorpet i skogarna öster om Stubbetorp. Även 1985 hölls sommarfesten där. 

Från 1986 hölls sommarfesterna vid torpet Hagen, också i närheten av Stubbetorp 

1988 övertog hembygdsföreningen skötseln av ett mindre magasin vid Bogestad Västergård där man hade fått husera äldre föremål sedan 1986. 
Samtidigt omhändertog Landeryds Golfklubb resten av byn och golfbanan anlades. Ett stort frivilligt arbete lades av medlemmar på att skapa ett 
hembygdsmuseum och renovera magasinet. 1991 invigdes museet där en mängd gamla redskap, möbler och andra gamla ting förvaras för 
framtiden. Föremålen är skänkta till hembygdsföreningen av generösa givare. I byggnaden är även inrymt en mindre möteslokal med bibliotek. 

Våren 1991 
Efter en del påtryckningar av hembygdsföreningen upplät Linköpings kommun 1991 fastigheten Smedjan vid Harvestad till hembygdsföreningen 
och arbetet med att rusta upp byggnaden började. Taket renoverades och murarna som hade kanat ut mot Bogestadvägen rätades upp. I 
byggnaden iordningställdes den gamla smedjedelen och vartefter en samlingslokal  Uppröjning i kommande Hembygdsparken 

Våren och Sommaren 1991 
Efter övertagandet av Smedjan började planerna på en hembygdspark. En åkerlapp öster om Smedjan var ett önskemål från föreningen och 
Linköpings kommun påskyndade hjälpsamt en detaljplan för platsen för att kunna göra det till en hembygdspark. En torpmiljö med torp och uthus 
ville föreningen uppföra och genast började medlemmarna att röja upp den igenvuxna åkerlappen 

I augusti 1991 förbereddes den första sommarfesten vid “hembygdsparken” vid Smedjan. Chokladhjul och lotteristånd byggdes upp. En scen 
byggdes under den stora eken som synes på bilden. Lasse Ström som var konferencier hade tillverkat och skänkte skylten med texten 
“Hembygdsparken” som hänger på scenen på bilden och som idag hänger på Smedjan. 

Hösten 1991 
Ett par ekar som växte kritiskt nära inpå Smedjan fick ge vika under höstenLoftboden inspekteras 



Vintern 1991-92 
Ordföranden Filip Bruhn med fru Dora och vice ordföranden Sven-Olov Ericson med fru Marita besiktigar en loftbod vid Långbromon i 
Rejmyre.”Blir denna månne passande som bod i blivande hembygdsparken?” 

Tidig vår 1992 
Ordförande Filip Bruhn framför Smedjan. Lutad mot en av ekstubbarna. 
Det var Filip som först tog upp tanken på att göra något åt Smedjan. Folke Karlsson och Sven-Olov Ericson visar den rasade smidesfyren i 
Smedjan 

Våren 1992 
Nedmontering av loftboden i Rejmyre.  Alla stockar lastades på lastbil för transport till Smedjan. Stockarna lossades på den plats som torpet 
Bergdalen numera ligger .Örtagård.  

Sommaren 1992 
Skänktes en örtagård till föreningen som hämtade de 130 växterna vid ett sommarställe vid Loftahammar 

Sommaren 1992 
Den sommaren flyttades Harvestad klockstapel från sin plats vid Harvestad gård magasin. Det var det första byggnadsverket som stod “färdigt” i 
hembygdsparken. Stenarna som stolparna vilar på kommer från Flygelgårdens ladugård som låg bredvid Landeryds kyrka. Hembygdsföreningen 
rev och plockade material från den ladugården våren 1992. 

 

 

 

Vintern 1993 
Hembygdsförening tog kontakt med Länsarbetsnämnden som i projektet Hembygdsparken Harvestad lät arbetslösa vara med att bygga upp en 
hembygdspark. Hembygdsparken byggdes till stor del med hjälp av den höga arbetslösheten som fanns då i början av 1990-talet. 
Hembygdsentusiaster och ALU-arbetare, som det då hette, arbetade sida vid sida.Loftboden var på gång att börja resas när en liten skalbagge 
satte stopp för bygget.Hembygdsföreningen samlade Landshövding Rolf Wirtén, länsantikvarier, kommuntjänstemän och media för att få ett 
uttalande om varför hembygdsföreningen inte kunde leva i samförstånd med denna skalbagge som huserade i skogen bakom parken. 
Landshövdingens svar blev att han inte såg något problem i det hela. Sen var det löst. 



Vintern 1993 
Torpet Bergdalen vars baksida vi ser på bilden låg 1,5 km väster om hembygdsparken i skogen. Linköpings kommun skänkte detta torp till 
Hembygdsföreningen. Nedplockning skedde med hjälp av ALU-killar.Utsättning av grunden i hembygdsparken till torpet Bergdalen.Sedan 
fortsatte det i rask takt med byggnader. Även vandringsleder genom bygden iordningställdes.  

1994 invigdes Landeryds Hembygdspark av landshövding Rolf Wirtén. Skapandet av hembygdsparken har fortsatt sedan dess med uppförandet 
av flera byggnader. Hembygdsparken ägs sedan 1998 helt av Landeryds Hembygdsförening som driver den helt ideellt. 
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