
 

 

Hej och välkomna till ett nytt år. Vi minns förra årets snökaos och långa 

väntan på vår och nu är vi där igen.  Februari har redan visat sig från den 

ljusa sidan med snösmältning och lite solvärme. Programmet innehåller 

som vanligt många traditionella aktiviteter med en blandning som passar 

alla medlemmar. Året som gick har bjudit på mycket aktiviteter som var 

och en har givit besökarna trevliga upplevelser.  

     Årsmötet genomfördes som vanligt i Averum och gästades av Elisabet 

Hjortvid som berättade om sin nya bok. 

     Kulturvandring i början av maj blev denna gång en lång vandring från 

Falla såg till kyrkan på den gamla kyrkvägen. Vi hade tur med vädret och 

vandringen blev mycket trevlig. Samlingen vid Falla såg bevisade att 

många hembygdsvänner tyckte att det skulle bli en givande dag. Bara 

namnet Falla såg lever kvar. Det finns lite stenrester kvar av det som en 

gång var sågen. Rester av sågkvarnsstugan har vi också funnit där det har 

bott människor ifrån 1760-talet och fram till 1870-talet. Vid torpet 

Soluppgång sattes det upp en skylt. Det är en vacker plats där man ser fina 

stenrester av torpet, jordkällaren och även en stengärdesgård markerar 

platsen. Många gamla kulturväxter finns kvar bl.a. syren,  kaprifol, akleja 

och marken är täckt av blommande vintergröna. Nästa stopp var 

Hamprödsle. Denna underbart vackert belägna gård har en lång historia. 

Ur den äldsta historien kan nämnas att Hamprödsle ägdes av en man vid 

namn Enewall. Han finns antecknad i Tjust häradsrätts vinterting 1651 för 

att ha stulit en oxe som han slaktade. Under hela 1600- och 1700-talet och 

en bit in på 1800-talet ägs gården av Blekhem och brukades av 

arrendatorer. På 1800-talet ägs gården av familjen Ifvar. Carl Johan Ifvar 

flyttade till Sömstad 1846 och arrenderade ut Hamprödsle. Ett bättre 

sommarparadis är nog svårt att finna.  Ett litet kort stopp gjordes vid torpet 

Hjortviken som ligger under gården Aveslätt, där många  torpare har bott 

sedan slutet av 1700-talet. Den som bodde längst tid hette Gustaf 

Andersson och fanns där mellan 1904 – 1951. Efter ytterligare en liten 

vandring kom vi fram till Bryggaretorpet. Stället är gammalt och är ifrån 

slutet av 1600-talet. Från början av 1800-talet fanns här torpare och idag är 

det ett litet trevligt sommartorp, med gamla vackra detaljer bevarade. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Att gå en lång väg tar på krafterna och alla vandrarna blev glada när de 

fick se ett uppdukat bord med saft och kakor och lite energigivande 

godis. Det gav ork att gå den sista biten mot Törnsfalls kyrka. 

     Midsommaraftonen lockade till mycket publik och spelemännen 

underhöll med mycket musik och dans kring stången. Alla barn fick 

godispåsar och lotterna sålde slut rekordsnabbt. 

     Loppis i sommarhettan provades för första gången. Kunderna var 

kanske inte så många, men det var roligt att prova något nytt.   

     Hemsidan har funnits ett tag nu och fått bra mottagande av 

medlemmarna. Där hittar du mer information om föreningen. Vi 

kommer att löpande ge medlemmarna mer information om vad som 

händer och visa fler bilder än tidigare. En av nyheterna är att en PDF-fil 

är inlagd med årets hembygdsblad, där alla kan läsa om årets händelser 

i korthet. 

 

     Stort tack riktas till alla som hjälper till vid olika arrangemang som 

hembygdsföreningen ordnar med. En del av verksamheten går ut på att 

ordna lotterier. Det görs vid årsmötet och sommarens aktiviteter och 

höstens kulturafton. Det kan inte sägas många gånger nog, men tack till 

alla som genom åren har skänkt vinster och Ni vet att behovet kommer 

alltid att finnas även i fortsättningen.   

Välkommen till årets aktiviteter som presenteras här nedan.        

Anders Johansson 
 

 

Årets program 

 

  6 maj Kulturvandring i Kårby. Samling vid gamla affären kl.10.00 

22 juni Midsommarfirande vid Sjöliden. Majning av stången  

 kl. 10.00. Dansen börjar kl. 16.00. Avslutning med 

 musikgudstjänst i kyrkan kl. 18.00 

  5 augusti Hembygdsdag med friluftsgudstjänst vid Sjöliden 

november Kulturafton i Averum. 
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Ordförande   Sekreterare 

Anders Johansson  Elisabeth Hjortvid 
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Intendent   Suppleant 

AnnaMaria Jakobsson  Katarina Lavén-Schultz 
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Suppleant 

Christina Ohlsson   Besök gärna vår hemsida: 

Hjortkullen1 

593 95  VÄSTERVIK  www.tornsfalls.se 
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E-post skickas till: tornsfall.hembygd@telia.com 

 

Årsavgiften är 100 kr och betalas in på plusgiro 43 05 20 – 7 

 

 

Välkommen som medlem och tack för ditt stöd ! 
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Törnsfalls Hembygdsförening 
 

 

Midsommarfirande vid Sjöliden. Ett trevligt och välbesökt 

arrangemang, som hembygdsföreningen anordnar varje år. 

 

 

 

 


