
Välkommen till  Yxnerum
och vår hembygdsförenings

lilla gästgiveri

Yxnerums Hembygdsförening firade år 2011 sitt 
25-års Jubileum
Ur föreningens stadgar, uppgift;
Föreningens uppgift är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv, samt 
föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl.a genom
•  Att värna om kunskapen och känslan för hembygdens värdefulla historiska och kulturella 

Traditioner.
•  Att aktivt medverka till vård och bevarande av natur, kultur, landskapsmiljö och forn

minnen samt vid samhällsoch miljöplanering.
•  Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
     verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
•  Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden 

och dess utveckling.
Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund, samt vara partipolitiskt och 
religiöst obunden

Norrköping

Ringarum

Valdemarsvik

Gamleby

Västervik

Kisa

Åtvidaberg

Linköping

SALVEDAL

E22
E4

134

35

34

135

Så här hittar du till oss:

Du kan bli medlem i föreningen om du betalar en årsavgift på 150: på 
bankgiro 57771990 märk betalningen ”Medlemskap”. Då får du medlems
tidningen Yxningen 4 gånger per år med bland annat bildserien ”Gamla bilder 
berättar” och i tidningen kan du också följa föreningens aktiviteter. 

Kontakt föreningen: Christina Ottosson, telefon 0702495345, email kickiotto@gmail.com
Kontakt Yxningen: Magnus Lindbergh, telefon 0768340422, email magnus.lindbergh@com hem.se

Nr 4    2013

Utgivare: Yxnerums Hbf´s styrelse – Christina Ottosson: kickiotto@gmail.com, 

Magnus Lindbergh: magnus.lindbergh@comhem.se och Lars Magnusson: lassebork@hotmail.com. 

www.hembygd.se/yxnerum/     Bankgiro: 5777-1990

Det gamla jaktlaget anno 1952
Lite om jakt förr och nu, se sidan 7

Tillbyggnad av 
kaffestugan

Mera finns att läsa och beskåda på sid 10–11

På bilden kan vi bl.a se Oscar Karlsson, Elias Lundh, David Karlsson, Folke Hanström och Knut Larsson.
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Platsen är känd som gästgiveri och skjutshåll sedan slutet av 1700-talet men finns omnämnd 
redan på 1300-talet, långt innan denna institution tillkom. I skjutshållet skulle finnas fyra 
hästar och vid behov av flera fick man hämta reservhästar hos närboende bönder. Gästgivaren 
skulle dessutom hålla med en vagn, två kärror, tre slädar och fyra ridsadlar. Han skulle också 
kunna servera mat och hålla husrum, sängkläder, borddukar, etc. Om resenären så krävde skulle 
skjutsning till nästa skjutsställe kunna påbörjas inom en timme. De närmaste gästgiverierna, 
enligt bestämmelserna, inom en radie av c.a två mil, var Gärdserum, Örsätter, Fillinge, Grebo,  
Wärna,  Mosshult och Ringarum.

Huvudbyggnaden i Salfvedal finns inte längre. Vid en brand 1965 ödelades huset. Ovanför dör-
ren till sovkammaren fanns fasta bänkar för övernattande gäster. Yxnerums Hembygdsförening 
har som mål att återuppföra denna byggnad.
 
En samlingspunkt med påtaglig nytta, en plats för samvaro i en berikande kulturmiljö.

Salvedal är vackert beläget mellan sjöarna Borken och Såken i sydöstra Östergötland. Vi befin-
ner oss på gammal kulturmark, vilket den gamla källarboden från 1559 bär vittne om. I Bork-
hult, ett par kilometer från Salvedal, finns en industrimiljö som härstammar från 1700-talet. 
Borkhults järnbruk var igång åren 1725 – 1873. Bruket kunde nyttja skogen runtomkring till det 
viktiga kolet och man hade god tillgång till vattenkraft. Egendomen Borkhult omnämns dock 
redan 1383. I Salvedal, som numera ägs av Yxnerums Hembygdsförening, växer nu fram en 
samlingsplats inspirerad av de gamla svenska skjutshållen. Salvedal var en gång ett av dem. Här 
kommer alla som är intresserade kunna delta i de gamla göromålen och själva uppleva och lära 
om det dåtida livet på landsbygden. En god samvaro och ett givande samarbete för och mellan 
generationer är framtidsmottot.

Yxnerums Hembygdsförening
Styrelsen 

Historik!
Den ursprungliga bebyggelsen i Salfvedal



Hembygdsgården i Salfvedal Tillbyggnad av kaffestugan

Yxnerums Hembygdsförenings lilla gästgiveri
Välkommen till Salfvedal!

Salfvedal har alltid hembakat bröd och hemgjord ostkaka, efter önske-

mål serverar vi också lättare lunch till förbokade gäster.

Meny 
1. Kaffe med hembakat: Bulle, mjuk kaka och 2 sorters småbröd 50 kr

2. Kaffe med våffla, sylt och grädde 40 kr

3. Mat paj, sallad (köttfärs, skinka el.veg) 60 kr

4. Matvåffla, sallad (köttfärs, räkor eller svamp) 60kr

5. Hemlagad potatissallad och kassler med bröd 60 kr

6. Hemlagad potatissallad och kassler med bröd 60 kr

7. Kall ugnsbakad lax med potatis och kall sås 85 kr
  
Dricka 10 kr
  
Kaffe 15 kr

Vi hälsar er välkomna till en trevlig miljö.
Yxnerums hembygdsförening

För bokning ring: Christina Ottosson 070-24 95 345
Siw-Britt Hydén  0120-60072  eller 0730-21 44 42


