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Söndag 4 December 
 
”Det finns anledning att förvalta, samla kunskap och bevara minnen” 
 
Mormor berättade om – en granne berättade att……  
 
Visst har vi alla hört om intressanta saker som någon berättat för oss. Livet var nog inte bättre förr 
men det var annorlunda. Förutsättningarna var inte som idag. Ibland undrar vi hur de klarade sig 
utan de bekvämligheter som vi vant oss vid. 
 
Idag berättar vi mycket om vad vi gör via facebook, instagram och på andra sätt. Förhoppningsvis 
blir detta också ett sätt att bevara intressanta berättelser till framtiden. Förr berättade man saker för 
varandra när man träffades. Mormor sa t.ex. när de tyckte att hon skulle sätta upp väven. ”Jag vet 
inte vad jag ska väva för något för jag har inte varit i kyrkan på länge”. Det var uppenbarligen så att 
när hon träffade andra i kyrkan så pratade man bl.a. om mönster på tyget som skulle vävas. Men 
många andra saker avhandlades vid de möten som då skedde. Berättandet om stort och smått var 
viktigt för det fanns inga mejl eller telefoner att nås via. Intressanta händelser som sedan berättades 
vidare och som idag kanske bara finns bevarat i ditt eller mitt minne. Vi är bärare av viktiga, intres-
santa och lärorika berättelser. 
 
Maryds by, som du passerar igenom på vägen upp till Dammsjöås, har ändrat sig en hel del sen min 
uppväxt i byn. Då hade de små gårdarna, nästan alla, några kor, häst, kanske någon gris och lite 
hönor. Till Stampens kvarn, som hembygdsföreningen nu har sommarverksamhet i, åkte man med 
häst och vagn för att mala säden, I Alingsås fanns det särskilda ”parkeringsplatser” för hästen under 
tiden man var i staden. 
 
Det finns anledning att förvalta, samla kunskap och bevara minnen. Alingsås Hembygdsförening ar-
betar för att bevara minnet och kunskapen av det som berättades om vår hembygd. Om hur männi-
skor i olika tidsepoker levt och haft det i Alingsås med omnejd. Hembygdsföreningen har en ambition 
att samla information om olika kulturhistoriskt intressanta byggnader i Alingsås och de människor 
som levt här. Vår förhoppning är att vi sedan ska kunna förmedla denna kunskap till både 
Alingsåsare och dess besökare. 
 
Har du en berättelse som någon berättat för dig eller från en intressant människa du mött låt inte din 
berättelse bli glömd. Kanske är just denna muntliga berättelse något som bör bevaras för framtiden. 
Du kan med din kunskap bidra till att hembygdsföreningens arbete blir ännu bättre. 
Vill du gå med i Alingsås Hembygdsförening, titta gärna in på vår hemsida eller ta kontakt med nå-
gon ur styrelsen.  
Tack för den här veckan! 
 
Marianne Samuelsson 
Suppleant i Alingsås Hembygdsförening 
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