
Söderbärke Hembygdsförenings verksamhetsberättelse 2020. 
 

FÖRENINGSFAKTA 
Hembygdsföreningen hade vid utgången av 2020 275 betalande medlemmar. Därtill har föreningen 7 
hedersmedlemmar. Vi fick under året vidkännas en kraftig minskning av medlemsantalet, delvis som följd av 
att vi genom Coronapandemin endast i begränsad omfattning kunde driva utåtriktad verksamhet och i övrigt 
beroende på att ett byombud har slutat under året och att ett byombud genom olyckshändelse inte kunde ta in 
så många medlemsavgifter som vanligt. Direktinbetalningar via Swish och bankgiro har dock ökat och i viss 
mån bromsat upp tappet av medlemsavgifter.  
 
Coronapandemin medförde bl.a. genom det inställda midsommarfirandet ett betydande inkomstbortfall under 
året. För att delvis väga upp detta gick vi via Facebook och hemsidan ut med en vädjan till allmänheten att 
lämna ett stöd till föreningen ungefär i paritet med vad man normalt brukar betala som entré, fika mm. 
Denna vädjan gav ett glädjande gott resultat.  
 
Styrelsen under 2020 bestod av Lennart Stålberg, ordf, Evert Erlandsson, v ordf, Anna Falkengren, sekr, Jan 
Norlén, kassör, Mildred Eggen, Göran Bäcklund och Roger Hemming samt Anders Johansson och Karin 
Johansson som ersättare. Jan Engström har under året adjungerats till styrelsen.  
Elva protokollförda sammanträden har hållits. 
 

ARBETE MED VÅRA FASTIGHETER 
Under sommarhalvåret har vi haft återkommande arbetsdagar på måndagsförmiddagarna 
 
Under vår och försommar gjordes en större ombyggnad av bagarstugans kök, till stor utsträckning baserad på 
erfarenheter från arbetet med sommarcaféet året innan. Vi bytte ut golvmattan med ett nytt golv, diskbänken 
och köksskåpen samt monterade in en restaurangdiskmaskin och en kaffemaskin – allt för att underlätta 
arbetet med att driva sommarcaféet. Härutöver byttes befintliga elradiatorer ut i hela bagarstugan. Detta gör 
att det nu är möjligt att ha verksamhet där också under den kalla årstiden. Vi har kunnat finansiera arbetet i 
Bagarstugan genom att vi 2019 avsatte medel i en reparationsfond och med ett riktat bidrag från kommunen. 
 
Hembygdsgården har fått en ny fin skylt på södergaveln samt nya vägvisningsskyltar.  
 
Fönstren på Hantverksbodens övre våning har varit i dåligt skick och har därför renoverats under året. JP 
Bygg ställde en nödvändig byggställning till vårt förfogande. 
 
Bergsmansgården har fått en ny trappmatta samt nya gångmattor i den nedre hallen. 
 
En kristallkrona har skänkts av Marika Bonsdorff Topsholm. Den har renoverats med kompletterande 
glasprismor och är nu uppsatt i stora salen på hembygdsgården övervåning. 
 
Dörren innanför Banklokalen har försetts med nytt tidsenligt lås, då den gamla nyckeln tidigare hade ”fått 
fötter”. 
 
Efter hembygdsföreningens agerande har grundet utanför hembygdsgårdens brygga märkts upp med ett 
sjömärke, en s.k. prick. 
 

UTSTÄLLNINGAR 
Vi har påbörjat arbetet med att disponera om de fasta utställningarna i Hembygdsgården, bland annat för att 
fylla de olika rummen med tydligare funktion, som sovrum tex. Vissa utrymmen reserveras för tillfälliga 
utställningar. 
 
Gardiner som skydd mot solljus är under montering. 
 
Som förberedelse för en utställning om Strömsholms kanal togs ett material fram som belyste kanaltrafikens 
roll i Söderbärke. Denna utställning blev dock ej genomförd på planerat sätt utan kunde visas enbart som ett 
informationsmaterial i Hembygdsgården.  



 
Arbetet med Söderbärkerummet har fortskridit och rummet kompletterats med anskaffning av ett vitrinskåp 
för värdefulla objekt. I det större rummet på bottenplanet har ett skåp satts in för visning och förvaring av 
vissa textilier, bland annat hättor till Söderbärkes kvinnodräkt. 
 

VÅRSTÄDNING 22 MAJ och HÖSTSTÄNGNING 19 OKTOBER 
Sedvanlig vårstädning gjordes inför sommaren, då Hembygdsgården, Bagarstugan och området omkring våra 
byggnader fick en välbehövlig uppsnyggning. Lika sedvanlig är höststängningen, då förankringarna av 
flytbryggan lyftes bort och bryggan drogs in mot land där den ligger skyddad till i vår. Vattenledningarna 
tömdes och vattenlås mm frostskyddades. Vi har letat fram och satt upp de tidigare extra yttre dörrbladen till 
huvudentrén.        
 

JÄRNRUTTEN 
Under Järnrutten-veckan ordnades under en helg samlade visningar av Hembygdsgården, Paul Eriksson 
museet och Brandstationen. Genom Coronapandemin fick vi få besökande, ett drygt 30-tal, men upplägget 
upplevdes som intressant och givande. Övriga inplanerade kulturella aktiviteter såsom Konst i Påsk, Valborg 
och Trefaldighetskällan fick som följd av pandemin ställas in. Likaså midsommarfirandet och aktiviteter 
kring vecka 29, Möljandagarna.  

 
SKÖTSEL AV GRÖNYTOR 

Hembygdsföreningen äger marken på tunet, parkeringen på andra sidan Kyrkogatan och gräsmattan fram till 
Klockargränd. På samma sätt som tidigare såg kommunen till att klippa stora delar av gräsytan. I övrigt 
svarade några ur styrelsen för uppgiften liksom att beskära ett par fruktträd. 
 

ÖRTAGÅRDEN 
Örtagården har restaurerats under året med den ursprungliga kvartersindelningen som förebíld och med 
information om de olika läkeörterna. Flis till gångarna donerades av Wanbo såg.  
 

ARKIVET 
Arbetet med genomgång och dokumentation av hembygdsföreningens arkiv och inventarieförteckning har 
initierats men vilar pga pandemin.   
 

SÖDERBÄRKEDFRÄKTEN 
En Söderbärkeluva har tagits fram efter gammal förebild. Nu finns mönster med stickningsbeskrivning samt 
material tillgängligt till försäljning. De Söderbärkedräkter som har tillhört Rut och Lisa i Dullbo och som 
föreningen har fått i gåva förevisas nu på två dockor i stora salen på övervåningen i Hembygdsgården. 
 

ÖVRIGA GÅVOR 
Smedjebackens kommun har skänkt en arkivmapp innehållande handlingar 1940-talet från framtagandet av 
Söderbärkes vapen, det armborst som återges på Söderbärkeflaggan. 
 
Hembygdsföreningen har fått en antik dockvagn, troligen från slutet av 1800-talet 
 

HEMSIDA OCH FACEBOOK 
Vår hemsida, www.söderbärkehembygdsförening.se uppdateras gradvis med aktuella aktiviteter mm. Vi 
finns också på Facebook där vi på enkelt sätt kan föra in diverse nyheter och berätta om våra aktiviteter. 
Inläggen på Facebook får ofta över 1000 besökare. Vi har som långsiktigt mål att få in så många medlemmar 
som möjligt på en E-postlista, så att vi kan skicka inbjudningar, program mm direkt till medlemmarna.  
 

BAGARSTUGANS CAFÉ 
Bagarstugan inledde sin säsong i mitten av juni och höll öppet till mitten av augusti. Verksamheten har skötts 
av Anna Jansson. Caféet har Coronapandemin till trots haft ca 5000 besökare. Eftersom hantverksboden pga. 
pandemin inte kunde hålla öppet i somras har caféet även hanterat försäljning av medlemskort, Bärkebygd, 
fasadflaggor mm. 
  

MINNESFOND 



Hembygdsföreningen erhåller ofta och i anledning av tidigare medlemmars bortgång olika minnesgåvor. På 
styrelsens förslag skall dessa medel bl.a. användas till förskönande av hembygdsgården som t.ex. inköp av 
blommor till lådorna vid bagarstugan och hantverksboden. Genom hänvisning till Hembygdsföreningen i en 
dödsannons fick vi under året in ett betydande belopp.  
 

SAMVERKAN MED FÖRBUNDET OCH ANDRA FÖRENINGAR 
Hembygdsföreningen deltar i arbetet inom Söderbärke Aktivitetsgrupp, som har till uppgift att medverka till 
att medlemsföreningarnas aktiviteter inte kolliderar. Genom Coronapandemin blev verksamheten i stort sett 
vilande detta år. Enda större sommaraktivitet blev att församlingen höll några friluftsgudstjänster på Tunet  
 

MARKNADSFÖRING 
Hembygdsföreningen tar fram ett sommarprogram som förutom till medlemmarna distribueras i samband 
med våra aktiviteter, i Bagarstugan mm. Vi deltar med artiklar i Norrbärkes och Söderbärkes årsskrift 
Bärkebygd. Hembygdsföreningen annonserar även i Smedjebackens sommarprogram. 
 

SÖDERBÄRKEFANOR OCH FASADFLAGGOR MM 
De fasadflaggor och fanor som anskaffades förra året finns fortfarande till försäljning till ett pris av 200 kr 
för fasadflaggorna och 1000 kr för fanorna. 
De tidigare framtagna rundtursbroschyrerna på svenska och engelska samt en vandringsbroschyr finns också 
tillgängliga till försäljning.   
 

”SÄKER FÖRENINGSGÅRD” 
Styrelsen har inlett en studiecirkel med material från Hembygdsförbundet. Cirkeln har dock måst tillfälligt 
avbrytas pga Coronapandemin, Men ett konkret första resultat består i ny och kompletterad 
brandskyddsutrustning i hembygdsgårdens byggnader. 
 

IDEELLA ARBETSINSATSER 
Det praktiska arbetet i hembygdsföreningen sköts helt med insatser av personer som vanligtvis utan att knota 
vill hjälpa till för att med en arbetsinsats lämna ett bidrag till föreningen. Dessa insatser har stor betydelse. 
Härutöver har som nämnts betydande insatser gjorts också av medlemmar i andra föreningar.  
Här vill styrelsen framföra vårt och föreningens tack för alla insatser. 
 
Med denna rapport ber styrelsen att få tacka för förtroendet att leda arbetet under det gångna året.  
Vi vill också tacka alla som stöttat oss i arbetet för en levande hembygd. 
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