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NÅn Lrvrr RUSAR pA soM MEST Än »rr vtKTtGARE ÄN NncoNSlN ATT rÖnsm stn

URSPRUNG oCH HUR vnnn TÖnTÄ»ER TEVDE SINA LIV. DET MENAR TLOSIÄLTN OCH ENTUSIASTEN LOTTA

lÖonnol, T'-Lrre onDFÖRA\DE tNoRnÖ lrrungvolsrÖRENING'

VÄN,ttOÖ PRPTN TNÄTTRR HENNE EN SOLIG SONDAG MITT UNDER EN VINTAGELOPPIS OCH FAR OSS EN

NSPIRERANDE LEKTION I LOKALHISTCRIA OCF] KULTURARV

TEXT: EVA-LOTTA SIGURDH I FOTO: FRIDA |ENHOLM

aKTTvITETERNA t ocH unlrön den gamla timrade

rialadan från 1700-talet, numera omdöpt till Kultur-

ladan, är i full gång när vi anländer till loppisen och

mötet med Lotta. Vi kikar runt och kan konstatera

att här finns allt ifrån vackra smycken och anrikt

porslin, till tjusiga festblåsor och läckra skodon. Allt-

sammans till florsäljning av medlemmarna i Ingarö

Hembygdsförening, som också själva sköter hela

ruljansen.

- Det är så kul! utbrister Arne Lövstrand, 87 år

och en av "grabbarna' som lagt flera år av sitt liv på

afi rusta upp och modernisera ladan, så att den går

att använda till aktiviteter som den här. Förutom

Ioppisar hålls här även konstutsällningar, logdanser,

marknader och allsångskvällar.

I dag arbetar han dock inte utan har bara tittat

forbi en stund "for skojs skull".

- Jag har alltid känt att det är så viktigt att ta till
vara det gamla och lära sig om sin historia. Sedan är

det Forstås väldigt socialt också, forklarar han glatt

sitt mångåriga engagemang i föreningen.

vÄnxm KULTURARvET

Lotta håller med. När vi en stund senare slår oss ner

utanlor den intilliggande, 300 år gamla Klockare-

gården berättar hon om hur det egna intresset lor



ANTIKT. Flera antika föremål finns att titta på inne i de olika kullur-
byggnaderna. Som denna telefon från tidigt 1 90O-tal.
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HEMBYGDSMUSEET har tidigare fungerat både som telefonstation, post och skola. Här kan man

idag se hur en skolsal såg ut under slutet av 1 800-talet och början av 1 900-1alet. På övre planet

finns också lärarinnebostaden och barnmorskebostaden tidsenligt möblerade. Bilden till vänster visar

barnmorskans rum i Hembygdsmuseet.

kulturområdet, Pilhamn, som yi just nu befinner

oss på. Här har nämnda rialadan och Klockaregår-

den - och även Hembygdsmuseet och Sockenstugan

- samlats genom återuppbyggnad. Området är av

Riksantikvarieämbetet klassat som "riksintresse".

- Tänk, här inne sov bygdens barnmorska, visar

Lotta, när vi så småningom tar oss upp på övervå-

ningen i museibyggnaden, som tidigare varit både

telefonstation, post och skola.

Även lärarinnan bodde här uppe och delade kok

med barnmorskan. Allt är autentiskt inrett, inklusive

möbler och husgeråd som Ingaröborna själva donerat.

- Ingarö Hembygdsfloreningen dokumenterar,
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hembygden och dess historia mer eller mindre kom

med modersmjölken. Hon har bott hela sitt liv i en

gammal vattenkvarn från I 700-talet!

- Jag har alltid haft med mig känslan att man är

rädd om gamla saker och att det gamla också ger

perspektiv på vem man är och hur man lever i dag,

berättar hon.

Och det är precis vad hembygdsforeningarna och

deras verksamhet handlar om. Främsta sftet är att

värna kulturarvet och alla de historiska skatter som

våra svenska städer och bygder ruvar på. Här på Ing-

arö finns exempelvis både rester av stenåldersboplat-

ser, järn- och bronsåldersgravar. Och så det "levande"
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sig finns väl bevarad i Hembygdsmueet. Till höger: lngarökonstnären Amy Cedervall är även en enga'
gerad medlem. Här på vintageloppisen i Kulturladan.

, och arkiverar all information om gåvor som

har skänkts, lorklarar Lotta. Därlor vet vi att till
exempel "smörkärnan från Långsvik har skänkts av

familjen Karlsson".

LIVET FöRR I TIDEN

Så underhåll och dokumentation av såväl historiska

prylar, som byggnader och miljöer är alltså ett

viktigt och ständigt pågående uppdrag för hem-

bygdsfloreningen. Men även att i olika samman-

hang visa upp och berätta om bygdens historia för

allmänheten.

Här på Ingarö är samarbetet med skolorna stort

och äver.r en av de aktiviteter som Lotta själv brinner

mest for.

- Barn är så nyfikna, det tycker jag är härligt,

sprudlar hon. Och det är ju också ett viktigt syfte

med vår verksamhet - att visa lor kommande genera-

tioner hur livet kunde te sig lorr i tiden.

En annan mer existentiell dimension, rnenar

Lotta, är det perspektiv historien ger oss moderna

nutidsmänniskor på våra egna liv.

- Det ger en känsla av trygghet att koppla ihop

sig själv och sitt snabba, moderna liv med hur

våra förfäder levde och hade det. Det känns också

som att det ligger i tiden att tänka tillbaka på ,
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, historien - kanske behöver vi det extra mycket i dag.

Ja, oavsett motiv är engagemanget i Vdrmdös

nio hembygdsftireningar stort. Alla är aktiva med

att underhålla, levandegöra och informera om sin

bygdehistoria på olika sätt. Sedan gör vi ju en hel del

tillsammans också, framhåller Lotta:

- Vi har möten ihop och ibland ordnar vi exem-

pelvis historiska sightseeingturer med buss eller båt.

Då fär även medlemmar från andra hembygdsftiren-
ingar lolja med.

STUNDANDE JULMARKNAD

Tidigare i år stod Värmdö kommun som värd för
Stockholms läns hembygdsftirbunds årsmöte, som

loreningarna ordnade tillsammans på Siggesta, med

t X|-OCXaRSGÅRDEN från 1820-talet, bodde klockaren. Huset har flyttats
från Södersved till Pilhamn och är inrett som bostaden såg ut i mitten av
1800-talet.
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efterföljande lunch och tre olika bussrundturer ftir
de 150 gdstande deltagarna till de olika hembygds-

gårdarna.

Härndst är det den årliga julmarknaden i Kultur-
ladan som hägrar för Ingarö hembygdslorening - en

fin och traditionsenlig avslutning på årets program.

Då hoppas Lotta på massor av besökare. Särskilt

välkomnar hon alla nyinfyttade, både hit och till
hembygdsloreningen i stort. För som hon menar:

- Ett stort antal nya åmiljer har flyttat till Ingarö

de senaste åren och många har ingen tidigare forank-

ring på ön. Att lära känna sin nya hembygd,

dess värden och dess historia ger en fin känsla av

trygghet och gemenskap. Den vill vi gärna vara med

och skapa. {.


