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Hammarbackens Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 

2010 

 

Föreningen har ca. 200 medlemmar 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter. 

Ordförande, Anna-Britta Forslund 

Vice ordförande. Nils Detlofsson 

Kassör, Anders Hansson 

Sekreterare, Hans Karlsson 

Styrelseledamöter, Anita Gryth, Stig Grund, Anders Luth 

Suppleanter, Linnéa Eriksson, Pirjo Jauhiainen, Bengt Forsgren, Christer 

Malmström. 

Vi inledde året med årsmöte den 21 januari 2010. 

Lördag den 6 mars hade vi ett medlems och planeringsmöte där vi 

diskuterade årets aktiviteter och ca. 15 personer var närvarande. 

Lördag den 27 mars kom Per Grängstedt från Grimsö forsknings station 

och berättade om rovdjursforskning. En intressant eftermiddag, vi som 

var där räknades till 25 personer. 

Lördagen den 24 april så var det dags att städa både ute och inne dels 

inför valborg men också inför skogskafét som öppnade den 1 maj. Vi var 

20 personer som ställde upp. 

Valborg firades som vanligt vid stranden av Gränssjön, med vacker brasa 

och klingande toner med Rune Englund med kör. Rune höll talet till våren. 

Nils sköt upp fyrverkeriet och Anders var brasmästare. Det serverades 

kaffe och vi var ca. 80 personer den kvällen. 

Från första maj 2010 har vi förvärvat fastigheten och marken som vi förut 

hyrde av Svea skog. Vi har betalt fastigheten och avstyckningen. 
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Vi öppnade vårt skogskafé den 1 maj och höll öppet lördagar och 

söndagar tom. sista helgen i september. Kaféet har haft mycket gäster 

trots att det endast har varit öppet mellan kl. 14-18 ovannämnda dagar. 

Vi kan nog uppskatta till 1300 gäster med de två auktionerna inräknat. 

Den 8 maj kom trubaduren Björn Hedén och sjöng ”Dan Andersson och 

andra Bergslagsvisor”. Ett mycket vackert program, besökare runt 30 st. 

Den 29 maj kom Bergslagarnas spelmansgille och höll konsert i garaget. 

Det bästa programmet de visat upp någonsin. De hade även en mindre 

utställning om våra gamla spelmän från trakten. 30 besökare. 

Lördag den 5 juni hade Bennys Alltjänst en auktion med temat ”jakt, fiske 

och natur”. En härlig dag och trevlig stämning ca. 200 besökare. 

Föreningen sålde Bullens korv, dricka, kaffe och bröd. 

Midsommaraftonen firades som i alla år vid Dammsjöns strand med lövad 

sång med dans, musik, lekar och sång. Gästerna kunde köpa kaffe med 

dopp, gå tipspromenad och njuta av den trevliga stämningen i den vackra 

naturen. Det kunde nog räknas in dryga 100 besökare. 

Den 24 juli hade vi ”Finska toner i sommarkvällen” med duon Alex som 

spelade gamla örhängen på både finska och svenska. Det spelades in en 

cd från konserten som vi med stolthet sålt under året. Vi fick även 

besökare från Köping som beställt landgångar som de avnjöt efter 

konserten. Drygt 30 personer var där. 

Den 31 juli hade Benny sin årliga auktion ett trevligt sätt för folk att 

träffas och göra fynd. Full fart från morgon till kväll. Ca. 300 personer 

kom och gick under dagen. 

Den 14 augusti hade Alvar en eftermiddag där Ragnhild och han lotsade 

runt deltagarna bland svamp och en del gamla torp. En härlig eftermiddag 

med 15 deltagare. 
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Den 21 augusti skulle fyra skönsjungande damer med ukulele uppträda 

med fick tyvärr ställa in pga. sjukdom. Vi hoppas att de kan komma en 

annan gång. 

Söndagen den 29 augusti blev det en torpvandring till Axsjögårdarna med 

Stefan Helsing. 11 personer var med. 

Den 5:e september kom Per Ahlqvist från Grimsö och visade film och 

berättade om vargen. En givande eftermiddag. Vi var 15 stycken. 

Den 18:e september invigdes ”Konst som naturresurs”, ett projekt som 

startades den 9 augusti med NorArt, Nick Furderer och Mervi Kiviniemi 

som gjort installationerna i vårt gamla oxstall och nere vid forsen. En 

härlig tid att vara med om. Konstverken skall återtas av naturen under 

tidens gång. Efter invigningen berättade Per Bäckman utklädd till 

bergsman, skrönor från bergslagen. Mycket uppskattat. Drygt 50 personer 

trängde oss in i det lilla kaféet. 

Söndag den 26 september hade Stefan Helsing en vandring till Glattjärns 

kulle och Acktjärnstorp ett tiotal kom med. 

Lördagen den 2 oktober startade träffade vi för att planera inför 2011, och 

samtidigt prata om året som varit. Ett 15 tal kom. 

Söndag den 10 oktober kom Seppo Remes från Finnstigen och visade 

bilder och berättade om det Finska nationaleposet Kalevala. Mycket bra 

framträdande, vi var ett 20 tal som lyssnade. 

Söndagen den 24 oktober var det fullt hus på kaféet när Stefan Helsing 

visade bilder från hemsidan, skogen mm. Trevligt och mycket uppskattat. 

Den 5 december åt vi gröt och skinksmörgås, must kaffe och 

saffransbullar i det överfulla kaféet. Birgit Oscarsson berättade om sin 

barndom i Hammarbacken. Mycket trevlig avslutning på året. 

Under året har mycket hänt i vår lilla del av världen. Vi fick avslag på vår 

ansökan om ekonomisk hjälp från Länsstyrelsen till kök och leden mm. 
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Men det skulle visa sig att tack vare er alla som ställt upp med material, 

arbetskraft, glädje och god anda så har vi till dags dato fått ett kök i det 

gamla lagret med ett fullt fungerande kök. Vi har fått bort mellan väggen 

ut i lokalen och med samlande, letande och gåvor har vi nu både älghorn, 

sågar, tavlor och det som minner om skogen, djuren, naturen och den 

gamla lanthandeln. 

Vi har haft ett flertal skogsdagar där vi fällt, röjt och satt upp 

informationstavlor som är väldigt omsorgsfullt gjorda. Fått bord och 

bänkar längs med stigen så nu har vi en 300 meter lång oas. 

Jag vill än en gång påpeka att det var en stor ära för oss att få projektet 

”Konst som naturresurs” till oss. Det har också blivit uppmärksammat i 

massmedia. 

  

Vår hemsida som Stefan Helsing är webbmaster för är nu uppe i dryga 10 

000 enskilda besökare och  över 30 000 träffar. Vi får mycket beröm för 

den och den är ovärderlig för oss då vi får ut både nytt och gammalt som 

rör vår hembygd. 

Vi har fått med programmet i BKT´s kalender. 

Vi har även fått en hyresgäst som bor ovanpå kaféet. 

Jag vill tacka alla som på alla sätt deltagit både med arbete och på annat 

sätt funnits med oss. Mycket har hänt och mycket är på gång. 

Jag hoppas att vi kan fortsätta att driva föreningen framåt. 

Hammarbacken 2011 01 16 

Ordförande Anna-Britta Forslund. 

 

 

 

 


