
Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre får härmed lämna följande 
verksamhetsberättelse för 2013. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande  Per-Inge Jansson                                                            
Vise ordförande Anders Rådenstein                                         
Kassör  Bertil Rosander     
Sekreterare  Carl-David Söderback         
Ledamöter  Jörgen Holm   
  Bengt Eriksson  
  Stefan Gustafsson                                                         
  Thomas Lindholm                                                                                 
Suppleanter  Nils-Åke Bråtner                                                                          
  Lennart Svensson                                                                              
Revisorer  Karl-Gustav Thiderman och Nils-Erik Karlsson      
Revisionssuppleanter Håkan Johansson och Arvid Andersson                                                                                                   
Valberedning Ann Karlsson och Ketty Karlsson 

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten.                                                                      
Antalet medlemmar var vid årets slut 170.                                                                             
Årsmötet hölls den 24 mars i Lill-Annas kafé.                                                                              
Under året har vi deltagit i konferenser och studiedagar som anordnats av länsförbundet.                                                                                                                                 

Glasmuseet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Intresset för vår Hembygdsförening är alltid stort och under 2013 visade det sig i att vi blev 
inbjudna till kulturarvsdagen i Linköping för att ur ett kulturarvsperspektiv berätta om hur 
Glasmuseet verkar för bevarandet av kulturarvet.  Per-Inge Jansson och Bertil Rosander 
berättade och visade bilder för den intresserade publiken om hur arvet av glas från Reijmyre 
Glasbruk tillvaratagits, inköpts och lagrats dels i Rejmyre och dels på Östergötlands Museum 
fram till våra dagar, och hur delar av det år efter år kan visas i vårt Glasmuseum. 

Glasmuseet har varit öppet för besök från april till mitten av december, antalet besökare har 
varit ca 20 000. De stora publikdagarna var Glasets Dag, Rejmyre marknad och 
julmarknaden. På Glasets dag hade vi förstärkt bemanningen med Tord Höglander och Nils-
Åke Bråtner för att kunna svara på glasfrågor. På Rejmyre marknad var bemanningen också 
utökad och kunniga glaskännare fanns alltid i närheten.  Julmarknaden som är lite lugnare 
besöktes av knappt 300 personer och det är som vanligt en trevlig dag på museet, då bjuder 
vi på glögg diskutetar kultur oftast knuten till glas och bruks historia. 

Grindstugan.                                                             
Murstocken, över järnspisen och bakugnen, har under året renoverats och ställts i ordning 
och är nu godkänd för användning.  Likaså med skorstenen som nu är provtryckt och 
godkänd. Detta firades på Östgöta Dagarna då Rejmyre Brödbods Heléne Lövkvist premiär 



bakade i ugnen. Det var första gången på kanske 100 år som det bakades i ugnen säger 
Anders Rådenstein som hållit i renoveringen.    

På Reijmyre marknad var det liv och rörelse vid Grindstugan. I år samarbetade vi med kyrkan 
så till vida att vi serverade kaffe med bröd och kyrkan sålde varm korv. I trädgården hade vi 
placerat en äldre bil och en gammal traktor och vi hade även upplåtit plats till en 
hantverkare som visade och sålde sina produkter, allt för att locka in människor till vår fina 
Grindstuga.                                                                                                                              
Traditionsenligt serverades kaffe vid Grindstugan på nationaldagen.  

Nationaldagen firades i Kyrkparken med högtidstal av Karl Magnus Hansson.  
Musikunderhållningen stod Sara Eriksson och Rejmyre Musikkår för.  

Medlemsmötet 29 november, på Rejmyre Gestgifveri, hade Germano Padoan som gäst och 
han berättade om tiden i slutet av 1950-talet då han var verksam på Reijmyre Glasbruk. 
Germano som numera finns på Gränna Glasbruk hade lockat över 80 medlemmar till 
Gestgifveriet vilket är rekord för denna årliga sammankomst. På publikens begäran avslutade 
Germano sin berättelse med att sjunga Luciasången.  Efter Germanos framträdande stod 
julbordet uppdukat och vi lät oss njuta av den goda maten. 

Studiecirkel.   Under året har en studiecirkel studerat perioden efter nedläggningen av 
Glasbruket 1926 och hur det gick till när Glasbruket och Reijmyre återigen kom på fötter. 
Förhoppningen är att materialet kan användas till en liten utställning i Glasmuseet. 

Hemsidan.   På styrelsesens april möte beslutades att en ny hemsida skulle tas fram. Så har 
också skett och nu har vi en hemsida som svarar både mot Sveriges Hembygdsförbunds och 
hembygdsföreningens önskemål. I dag finns både filmer och fotografier plus information om 
vår förening på hemsidan, plus en del andra spännande material.  Vår medlem Bert Kindåker 
är sidans konstruktör.                                        
Slutord.   Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre tackar för förtroendet att 
under det gångna året fått leda verksamheten. Tack till Reijmyre Glasbruk och Östergötlands 
Museum som båda ställer upp för oss på ett beundransvärt sätt. Tack ni alla som jobbat med 
Grindstugan, Glasmuseet och mycket annat. Tack till er som i olika former gett oss 
ekonomiskt stöd. Tack till er som skänkt föremål, fotografier, tidningsurklipp och glas. Tack 
till er som gett oss möjlighet att inköpa glas för framtida utställningar. Tack alla ni som 
stöttar oss. 

Rejmyre i februari 2014   

Styrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


