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STYRELSE



BORÅS 400 ÅR

Under Borås 400-årsjubileum arrangerades historiska stadsvandringar i stadskärnan. 
Dessa avslutades vid Hemgården vid Södra Torget. Vår förening deltog i firandet med en 
utställning på Hemgården av våra vepor om förläggarverksamheten och förläggargårdarna 
under tiden april till september. 

Även i Ramnaparken bidrog vi till jubileet med ett par av de skådespel som framfördes där. 
Spelen var skrivna för oss och för Borås stad av Lennart Eriksson vid Borås Stadsteater. 
Lennart var också en av de skådespelare som framförde dem.

Vid generalrepetition av skådespelen i Ramnaparken den 16/5 medverkade medlemmar i 
föreningen som publik.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda mötet. Den under året rådande Corona-
pandemin har till stor del präglat föreningens verksamhet och gjort att vi fått anpassa 
verksamheten. Fem av mötena har hållits digitalt och fem fysiskt.

Årsmötet genomfördes, försenat på grund av pandemin, den 30/3 digitalt med 25 närvarande 
medlemmar, mycket gott med tanke på medlemsantalet vilket de senaste fem åren hållit sig 
runt 45 stycken. Trots pandemin har 2021 varit ett aktivt år för föreningen.



Som led i vårt byggnadsvårdsprojekt genomförde föreningen under året två aktiviteter. I 
juni ett studiebesök i Mariebergsparken i Kinna där Marks Fornminnesförening uppför 
ett långhus i lerkliningsteknik. Ett femtontal medlemmar fick se hur man redan under 
järnåldern kunde uppföra imponerande stora hus med enkla medel. Vi fick också guidning 
genom parken och dess byggnader av Kinna Hembygdsförening.

BYGGNADSVÅRD

NYA VEPOR OCH GÅVA TILL BORÅS STAD

Under våren framtogs underlag för, och producerades, två nya vepor, Molanders och 
Ännagården. De var klara för avhämtning i juni. Samtidigt nytrycktes de två veporna 
”Från Anfastorp till Simonsland” vilka av föreningen skänktes till Borås Stad (Borås Museum) 
och hängdes i Fällhultsgården i Ramnaparken.



I november samlades vi på Hult 
Nederegården i Kinnahult för att 
vid två tillfällen få lära oss hur en 
kakelugnsmontering går till.  
Ett tiotal föreningsmedlemmar 
fick från grunden pedagogisk 
undervisning i kakelugnens 
funktion och uppbyggnad.

LILLA TOSCANA

MINNESSTUND
Den fjärde september hölls en minnesstund över vår 
bortgångna medlem Siv Leander Larsson på hennes 
älskade Lydde Gård. Föreningen representerades 
av ett flertal medlemmar för vilka denna strålande 
sensommardag blev ett fint minne av Siv.

Detta är ett turistprojekt i Marks kommuns regi. Föreningen träffade ledningen för 
projektet på Hult i början av juni månad och diskuterade hur vår förening kunde bidraga 
till denna satsning. Projektledningens önskan var någon form av förläggargårdstur 
och att vi kom med ett förslag till en sådan. Vi fastnade ganska snart för en tur genom 
Häggådalen upp till Fritsla med en rundtur mellan förläggargårdarna i Fritsla och en 
rundvandring på ” förläggarkyrkogården”, det nordvästra hörnet av Fritsla kyrkogård. 
Föreningen sammanställde en vägbeskrivning och besöksmål markerade på en karta och med 
kortfattade beskrivningar av besöksmålen. Tanken är att var och en enskilt eller i grupp, till 
fots, till cykel eller eventuellt i bil skall kunna genomföra turen.



Vid jubileet framfördes ”Kungen 
på Källäng” om Oscar I:s besök 
för att köpa bordslinne till hovet 
på Källäng på 1840-talet. En 
föreställning gavs inomhus, på den 
gamla teaterscenen på övervåningen 
på Källäng, för ett tjugotal åskådare. 
En föreställning gavs utomhus, 
framför Källängs entré. Till denna 
var allmänheten inbjuden och ett 
hundratal personer infann sig trots 
det inte inbjudande vädret.

10-ÅRSJUBILEUM

FÖREDRAG

I slutet av augusti föreläste Leif-Åke Åkesson för en grupp på ett tiotal personer 
från Vänersborg-Uddevallaområdet på Lydde Gård om förläggarverksamheten och 
förläggargårdarna. Ett motsvarande föredrag hölls också vid Lions distriktsmöte i Seglora 
Bygdegård i slutet av oktober.

Föreningens 10-årsjubilium firades i början av september med utställning av våra vepor på 
Ännagården, uppspelning av två av våra skådespel och en avslutande jubileumsmåltid. 

Utställningen på Ännagården visades lördag-söndag 11–12 september och på söndagen 
framförde Lennart Eriksson tillsammans med skådespelarkollegor från Borås Stadsteater 
och från en amatörteatergrupp i Borås de båda skådespelen. Lennart Eriksson har för 
föreningens räkning skrivit sex skådespel med förläggaranknytning.



Det andra skådespelet framfördes 
i centrala Kinna, i anslutning 
till förläggargården Sanden, i 
Stationsparken på platsen för den nu 
rivna friluftsscenen. 

Detta stycke, ”Champagnefrukost” 
handlade om en väverskas mottagande 
av, och levnadsvanorna hos, den störste 
förläggaren i hela Sjuhäradsbygden, Sven 
Andersson på Sanden. Även till denna 
föreställning var allmänheten inbjuden 
och ett drygt 40-tal åskådare infann sig. 

Jubileet avslutades på söndagskvällen med en jubileumsmåltid i matsalen på Källäng. Ett tjugotal 
medlemmar deltog och fick smaka en god italiensk buffé. Trevlig samvaro i hög stämning 
avslutade ett mycket lyckat 10-årsjubileum.

TRÄFF MED MARKS NYA DESTINATIONSUTVECKLARE 
I mitten av oktober träffade föreningen Marks kommuns nyanställda destinationsutvecklare 
Stina Hallhagen på Hult. Vi presenterade vår verksamhet och vi diskuterade kommunens och 
föreningens gemensamma intressen och hur vi tillsammans skulle kunna utveckla dessa framöver. 
Stina var mycket intresserad av de unika förläggargårdarna och hur dessa på olika sätt kunde 
utnyttjas i kommunens turistsatsning, framför allt i den form vi skisserat i Lilla Toscanaprojektet.



LYSANDE FÖNSTER I RYDAL

BIDRAGSREDOVISNING

HEMSIDAN

Detta evenemang i juletid arrangeras nu för tredje året och vi har deltagit i de två tidigare 
och gjorde så även detta år. Fönstren färdigställdes i november och tändes sedan succesivt 
från 28 november fram till julafton. Vårt fönster handlade även det om kung Oscars besök 
på Källäng och det tändes den 14 december. 

I och med våra byggnadsvårdsaktiviteter och vår satsning på skådespel och framförandet 
av dessa kunde vi under året trots Coronapandemin utnyttja våra beviljade bidrag från 
Marks kommun, Sparbanksstiftelsen och TG Wärenstams stiftelse och dessa bidrag har 
slutredovisats liksom projektet TFK från föregående verksamhetsår.

Vi har arbetat med att få en aktuell hemsida där de senaste händelserna inom föreningen 
skall visas. Även att kommande aktiviteter skall läggas upp.



Grimsås den 30 januari 2022

 
Styrelsen för Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad 
gm Per Johan Sigman, ordförande

MEDLEMSBREV

ÅRSAVSLUT MED SAMLING UTANFÖR VÅRT FÖNSTER

FACEBOOK
Här gäller samma som för hemsidan att aktuellt material läggs in och att kommande 
aktiviteter läggs in.

Vi håller på att utveckla ett medlemsbrev som skall komma ut till samtliga medlemmar ett 
par gånger per år.

Vår plan var att avsluta årets aktiviteter med en julmiddag den 17 december på Källäng. 
Coronapandemin satte emellertid stopp för detta. Istället arrangerade vi en träff utan 
för vårt fönster i Rydal där vi serverade glögg och pepparkakor. Källängsgänget hade 
med ved och eldkorg och i skenet av den värmande brasan och de lysande fönstren hade 
ett tjugotal medlemmar en mycket trevlig avslutning på detta, trots pandemin, mycket 
aktiva verksamhetsår.


