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Det startade som en 
tanke om ett musikevene-
mang runt sjön Unden.
Det blev ett fullödigt nioda-
gars kultur och naturevene-
mang med hundratals aktivi-
teter.
I år gör vi det för sjätte gång-
en med samma ledstjärna 
som åren innan - att vi som 
arrangerar har kul!
Att alla som går på någon 
aktivitet skall tycka att det 
gav något. Att hitta något i 
det lite anspråkslösa och att 
upptäcka sin hembygd.

Allt lika viktigt
I Sköna Maj är det bland-
ningen mellan det stora och 
det lilla som gör arrange-
manget. Allt är lika viktigt och 
betydelsefullt - oavsett om 
det är stort eller litet.
Vi som gör Sköna Maj är ett 
50-tal olika föreningar, orga-
nisationer, entreprenörer och 
privatpersoner - som brinner 
för vår bygd och som tror på 
den!

Bergsplatån förenar
Området det gäller är ett 
kan man säga - lite förstorat 
Tiveden. 
Det är bergsplatån som om-
fattar delar av fem kommuner 
- Laxå, Gullspång, Töreboda, 
Askersund och Karlsborg. 

Men Sköna Maj aktivite-
terna hålls utanför de större 
samhällena, så allt som allt 
räknar vi med att det bor ca. 
7.500 personer i kärnområ-
det. 

Mer samarbete
”Östen runt”

Sköna Maj bygger ju på viljan 
att samarbeta - tanken att 
om man samarbetar gagnas 
alla.
I år har vi inlett ett litet sam-
arbete med arrangemanget 
”Konst o kulturdagar kring 
Östen”. 
Vi presenterar deras program 
i vår evenemangstidning - se 
uppslaget sidor 40-41. Det 
arrangeras 14-17 maj.

Västarvet
På sidorna 38-39 finns 
programmet för ett Kultur o 
Naturarrangemang som är ett 
samarbete mellan Gullspångs 
kommun och Västarvet som 
är en förvaltning inom Väs-
tragötalandsregionen. 
Det arrangeras 4-17 maj och 
heter ”Arena Gullspång med 
natur- och kulturarv i fokus”.
Roligt och spännande tycker 
vi. Avslutningsvis - som 
vanligt:

Välkomna ut till 6e 
upplagan av Sköna Maj!
Ulf Sandberg, samordnare

Sköna Maj för sjätte gången

Sjön Unden är i centrum i Sköna Maj området.

Djäknasundet i Vättern

Utsikt över de milsvida skogarna.

KOLLA - många artiklar har en röd 
fyrkant med en siffra. Siffran finns 
också på kartan på mittuppslaget !
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Tivedstorp gungar varje dag
Under lunchen livemusik varje dag !
En underbar blandning av musik bjuder Tivedstorp på, när de 
nu arrangerar lunchmusik - ”Sköna jam” - varje dag !

Lördag 9 maj -  Jacques Labouchere har vandrat från Amerika 
till Göteborg och besöker nu Tivedstorp med en god dos äkta 
Americana.  
Söndag 10 maj - Pianu Eves kommer till Tivedstorp från Värm-
land och bjuder på fransk djungelblues.
Måndag 11 maj - Husbandet Naturführer och Lovisa Larsson 
bjuder på blandad folkmusik, visor och improvisation där vad 
som helst kan hända.
Tisdag 12 maj - Husbandet Naturführer och Lovisa Larsson bju-
der på blandad folkmusik, visor och improvisation där vad som 
helst kan hända.
Onsdag 13 maj - Husbandet Naturführer och Lovisa Larsson 
bjuder på blandad folkmusik, visor och improvisation där vad 
som helst kan hända.
Torsdag 14 maj - 12.00: Riksspeleman Mikael Pettersson tar 
med sin fiol och spelar folkmusik och berättar historier med 
anknytning till bygden.
Fredag 15 maj - Det psykedeliska popbandet Me and My Kites 
kommer och sprider solsken över Tivedstorp.
Lördag 16 maj - Bandet Å kommer från Uppsala och spelar 
skogsrock från framtiden.
Söndag 17 maj - 12.00: Joel Öhlund, från Å spelar tillsammans 
med Agnes Nykäsenoja. Finstämt, akustiskt och folkligt.

På lördagarna kvällsöppet 
Lördag 9 maj – Kl. 17 – till sent… Mat, dryck & livemusik i Kaf-
festugan. Öppen scen – kom och sjung och spela med oss!
Lördag 16 maj – Kl. 17 – till sent…Mat, dryck & livemusik i 
Kaffestugan. 18.00 Ölprovning med Ola från Dugges bryggeri. 
Föranmälan !

- riksspeleman, skogsrock, visor, djungelblues och Americana...

Det börjar med en gittarist 
som uppträtt på kultstäl-
len i Göteborg som Sticky 
Fingers och Lorensberg, 
men också klubbar runt om 
i USA och England.
Sedan håller det på - varje 
dag under Sköna Maj.
Livemusik vid lunch - ”Sköna 
jam”.
Lisa Szanto och de övriga på 
Tivedstorp har spänt bågen...  

”Dra lärdom”
- Vi har försökt dra så många 
lärdomar vi bara kan av vårt 
första år här och nu försöker 
vi hitta vår stil, förklarar hon 
- en av arrendatorerna som 
driver anrika finnbyn Tived-
storp.
Äger denna kultstatusby gör 

ett lokalt utvecklingsbolag, 
TUVA, där många tillhör 
lokalbefolkningen.
Läget invid Nationalparken 
och med fantastiska Vitsand 
några kilometer bort gör sitt 
till att få besökare att komma.
Det mjuka landskapet med 
hagar och gärdsgårdar är 
skönt inbjudande.
Lagad mat och barnvänligt

Numera finns också lagad 
mat, förutom den berömda 
kaffeserveringen.
Hembakat bröd ingår också 
numera i det som erbjuds.
Lisa, Martin och de andra 
jobbar också på att få an-
läggningen mer barnvänlig.
Så nog är det laddat i den 
gamla finnbyn.

Mer Tivedstorp - nästa sida !Jacques Labouchere uppträder 
lördag 9 maj.

Riksspeleman Mikael Pettersson 
kommer på torsdag 14 maj.

Me and My Kites finns på Tivedstorp fredag 15 maj för lunchmusik.

Livemusik varje dag - vid lunch - kvällsöppet på lördagarna. La-
gad mat vid sidan om kaffeserveringen. Utställning och Natur-
dag söndag 10 maj. Det är vad Tivedstorp erbjuder - bl.a.

11
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Naturdag första söndagen 
Träd är temat 

och bin är 
snälla och 

flitiga...

Anita Karlsson bor stra-
tegiskt på en gård utmed 
vägen Tived - Askersund.
Hon är en av alla dessa 
eldsjälar som gillar att göra 
saker...
Göra och ställa upp.
Fixa hemsidor, sprida info, få 
ihop folk och arrangera.
För några år sedan var hon 
med och drog igång populära 
”Naturdag på Tivedstorp” 
under Sköna Maj och nu är 
det dags igen. 

Ruben återkommer
Ifjol blev unge Ruben Ahnér 
en stor favorit. Hans kun-
nande, engagemang och 
framåtanda var det många 
som tyckte om.
Han fick också Örebro läns 
Vilt- och Naturvårdskommit-
tés Ungdomens naturstipen-
dium    2013. 
Bin är hans värld och Ruben 
återkommer i år.

Temat i år - Träd
Annars är temat i år - Träd.
-Finn Tivedstorps favoritträd 
eller rita ditt favoritträd – 
uppmanar Anita.
Som berättar att Trolltivedens 
fotoklubb och Nätverket Röt-
ter i Tiveden  kommer att 
bidra med släktträd.
Det blir också en spännande 
trädpromenad under dagen.

Liten plantmarknad
- Vi har också i år en liten 
plantmarknad, så har man 
plantor till övers, så ta med 
och byt eller sälj, förklarar 
Anita.

Fågelholkar och 
utställningar

Massor av fågelholkar, stora 
som små kommer att finnas.

Fotoutställning
Även i år kommer en 
fotoutställning att förgylla 
miljön på Tivedstorp.
Det är medlemmar i ”Troll-
tivedens fotoklubb” som 
visar blandade foto.
Janne Rickard och Mona 
Lembke är två av medlem-
marna.

Unge Ruben Ahnér blev favorit på fjolårets Naturdag. Han och hans bin finns med söndag 10 maj 
på Tivedstorp när årets utedag arrangeras.

Naturskyddsföreningen i 
Askersund är troget på plats 
och passar på att informera 
och delge av sina kunska-
per om blandade spännande 
saker kopplat till naturen.
De kan berätta hur man ska-

par en fjärilsrestaurang, hur 
man kan bygga en biholk och 
så kan man få reda på hur 
man räddar ett grodyngel.
Summa - blandade aktiviteter 
och massor av information att 
få i den ljuvliga miljön.  

Träd är årets tema på populära Naturdagen på Tivedstorp.

Två bilder av Janne Rickard, 
den nedre beskuren !

12
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Galleri Hovas nio medlemmar

Designa glas 
och blästra
Även i år blir det möjligt för 
de som vill att designa och 
blästra sitt eget glas.
Glaskonstnär Eva Ritt-
sel på Rittsels Studioglas 
erbjuder under fyra dagar, 
14-17e maj, det i Galleri 
Hovas lokaler.
- Det här passar alla och 
det är kul för barn från 4 år 
och upp till 100, förklarar 
Eva Rittsel.
- Först gör man ett möns-
ter med maskeringstape på 
glas. Tar allt mellan 10-30 
minuter. Sedan sandbläst-
ras glasen och allt som inte 
är övertejpat blir lite frostat 
och fint. 

När Sköna maj gör sitt intåg 
kommer Galleri Hova att 
blomma för fullt.
Då ställer galleriets eget folk 
ut sina verk under mottot 
Flora och Fauna, d v s med 
inspiration från växter och 
djur. 
Det blir kanske inte exakt ef-
ter naturläran, och uttrycken 
är lika artskilda som konst-
närerna, berättas det från 
Galleriet. 

Stor blandning av uttryck
Från Maria Folkesson kom-
mer nya keramiska former 

visar flora och fauna

från skog och mark.
Från Anna Bergström ra-
kubrända urtidsfåglar.
Eva Rittsel har i sin ugn trol-
lat fram skogar av återvunnet 
glas.
Jessica Lindholm är som 
vanligt underfundig i sin 
bildkonst.
Har dessutom sprillans nya 
böcker i butiken.
Sigge Wahlstedts fina fåglar i 
trä lockar till beröring.  

Foto, silversmide och olja
Pär Rittsel har gått lös med 
sin kamera i omgivningarna. 
Jan-Erik Hedelin hamrar 
silvret till mjuka blomformer.  
Anna T Persson har målat 
gamla och nya arter i olja 
och akvarell.
Maj Bredins pärlsmycken 
hänger som blomster på troll-
hasselns grenar.

Öppet och pågår...
Vernissage blir det första 
lördagen under Sköna Maj kl 
12 och sedan öppet söndag 
10e samt från Kristi himmels-
färdsdagen, torsdag 14e till 
och med avslutningsdagen, 
söndag 17e maj.

Sigvard ”Sigge” Wahlstedts 
träsnideri är ett av konstut-
trycken som ges på Galleri 
Hovas maj-juni utställning.

Utställningen på Galleriet 
pågår sedan till 5 juni. 

Galleriet stor succé 
Galleriet öppnade i samband 
med Sköna Maj år 2013.
Då var det en ren test och ett 
prov. Tanken var att under-
söka om det kanske gick att 
ha öppet även under kom-
mande Riddarvecka.
Det gick och nu är det öppet 
varje vecka och utställning-
arna avlöser varandra.
Galleri Hova har blivit mycket 
uppskattat och efterfrågat.

Jessica Lindholm har illus-
trerat ännu en bok i Kråke-
serien.

Eva Rittsel glas; Maria Folkesson 
keramik; Maj Bredin smycken och 
Anna T Persson olja. 

Blästrat glas.

47
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Undenäs
bygden 

Undenäsbygden har blivit något av en sinnebild 
för Sköna Maj.
Massor av människor är engagerade. Fören-
ingsliv och entreprenörer kläcker idéer gemen-
samt om aktiviteter.
Det är en underbar bredd på vad som erbjuds.
Nya idéer genomförs hela tiden.
 Roligt o härligt !

Dag Hammarsköld- vem var han ?

När Dag Hammarsköld den 
18e september år 1961 dog 
i en flygolycka i dåvarande 
Nordrhodesia, nuvarande 
Zambia, så var det den mest 
internationellt kände svensk 
som dog.
Hammarsköld hade då varit 
FNs generalsekreterare se-
dan åtta år tillbaka, år 1953.

Strålande karriär
Hammarsköld hade en strå-
lande karriär som ämbets-
man och sakkunnig inom 

TV-kändis kommer med egen teater 
flertal departement samt även 
invald i Svenska Akademien 
på stol nr 17.

Lära känna
Nu ges möjlighet att lära 
känna Hammarsköld genom 
teaterföreställningen som 
kommer till Undenäsgården 
lördag 9 maj.
Det är skådespelaren, regis-
sören, och TV-kändisen, Ag-

neta Danielsson som besöker 
Undenäs.
Agneta som tidigare bott i 
Tived, blev känd som Mari-
anne i den enormt populära 
TV-serien ”Svenska hjärtan”.
Hon återfanns också i Kurt 
Olssons TV program ”Fådda 
blommor” som Alfhild,  en i 
den populära tantduon.
Teaterföreställningen bygger 

bl.a. på Hammarskölds egna 
dagboksanteckningar.
Det blir en föreställning med 
dikt, prosa, sång och musik. 
Jane Pettersson, Höghult, 
ackompanjerar på dragspel.

Biljetter vid entrén 
Biljetterna säljs vid entrén.
Föreställningen är drygt 2 
timmar lång, inklusive paus. 
Servering.

Teater med dikt, prosa, sång och musik om Dag Hammarsköld blir det lördag 9e maj. Agneta Danielsson, 
känd från TV-serien Svenska hjärtan har skrivit texterna. Jane Pettersson från Höghult ackompanjerar på 
dragspel

30
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Årets utställning i Präst-
gården i Undenäs är som 
vanligt öppen alla nio dagar 
under Sköna maj.
Extra öppet första söndagen, 
den 10e maj, då de flesta ut-
ställarna också finns på plats.

Elva konstnärer 
och fyra grupper

I år deltar elva konstnärer 
och fyra grupper som visar 
måleri, teckningar, akvarell, 
skulptur, fotocollage, textil 
och slöjd. 
Birgitta Stenberg deltar 
postumt med målningar och 
signerade böcker. 

Gästutställare
Gästutställare är Inga Hjohl-
man som kommer från Häl-
singland, men har anknytning 
till Undenäs. 
Hon tecknar och skulpterar i 
trä och tråd.
Och hon fick mycket positiv 
uppmärksamhet på årliga Lil-
jevalchs konstsalong i huvud-
staden - för en träskulptur av 
en kalv - som många tyckte 
var helt oemotståndlig. 
Kalven var en återkoppling till 

Årets utställning i Prästgården
Ingrid Hjohlman blev rikskänd
med sin djurträskulptur på 
Liljevalchs vårsalong...

livet på lantgården som hon 
alltså delar med sitt konst-
närskap.

Alla utställarna
Nya utställare i år är Träff-
punktens slöjdare och Unde-

näsvävarna. 
Dessutom återkommer 
följande enskilda:  Kerstin 
Bjärkstedt, Malin Bring, Inger 
Dalsbro, Anette Hermansson, 
Stig Johansson, Lage Karls-

son, Birgit Landström, Ellie 
Spork samt Iréne Wikström. 
Två grupper med ett flertal 
medlemmar återkommer 
också och det är Aquarel-
lerna och Torsdagsmålarna.

Elva konstnärer och fyra grupper finns representerade på årets ut-
ställning i Prästgården Undenäs.

Gästutställare Ingrid Hjohlman gjorde succé på Liljevalchs med sin träskulptur av en liten kalv. 
Foto I.Hs hemsida.
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Svenska 
kyrkan i 
Undenäs 

syns, hörs 
och gör 
skillnad

Redan inför premiäråret för 
Sköna Maj arrangemanget 
flaggade Svenska kyrkan i 
Undnäs för att de ville vara 
med.
Eller för att vara mer kor-
rekt - Undenäs församling i 
Karlsborgs pastorat.
Och det är både den otroligt 
ståtliga kyrkan, kallad ”Ti-
vedens katedral” och Källe-
backen och Prästgården som 
använts.
Så även i år.

Kördag
Söndag 10e maj är det kör-
dag i kyrkan. 
Pastoratets alla körer med-
verkar under denna  Musik-
mässa.

Orgelsoppa
Så fyndigt har ansvariga valt 
att kalla Lunchmusiken i kyr-
kan måndag 11e och tisdag 
12e maj. 
Kantor Christina Lindman 

Kördag, lunchmusik och gökotta 

sätter sig vid orgeln kvart-
i-tolv och det blir blandad 
stämningsfull orgelmusik. 
Därefter serveras det soppa i 
Prästgården.
Fjärde året som kyrkan ljuder 
under Sköna Maj.

Gökotta
På Kristihimmelsfärdsdagen 
14e maj blir det sedvanlig 
tidig Gökotta på Källebacken. 
Kyrkoherden i pastoratet, 
Pernilla Tapper Törnqvist, ta-
lar över ämnet - ”Herre över 

Som vanligt bidrar Undenäs församling med ett flertal programpunkter. I år är det bl.a. Kördag med 
Karlsborgs pastorats alla körer, Orgelsoppa som står för orgelmusik under lunchtid som följs av att soppa 
serveras, även Gökotta vid Källebacken finns med. 

allting”.
Kyrkkaffet efter intas i Hem-
bygdsgården
Värt att notera att Källeback-
en enligt många kan visa upp 
den finaste utsikten i hela 
Sköna Maj området!

34
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Årets utställning på Chris-
tine skola, vackert belägen 
invid sjön Viken är öppen 
tre dagar, torsdag - lördag.
Och tre utställare är repre-
senterade.
Först kan konstateras att 
Christine skola fyller 190 år 
och var en gång den andra 
folkskolan i Sverige, efter 
Forsvik,  som öppnades, i 
maj år 1825.

Internationell designer 
2005 köpte Margareta For-
slund och Ingemar Knutsson 
skolhuset. 
Margaretas proffession har 
varit som internationell fa-
shion designer i 40 år.
Men med stor experiment-
lusta med olika tekniker och 
material som visas på Sköna 
Maj.
Dottern Elin visar fjärilar med 
gjutna kroppar och screec-
tryckta vingar. 
Elin och Margareta har 
tillsammans gjort en större 
konstinstallation på Arlanda i 
Stockholm, ankomsthall 5.

Designer i skinn
Lisa Undenäs, från Tranås, 
är designer i skinn och har 
tillsammans med Elin och 
Margareta haft butiken Qbus, 
i Gamla Stan i Stockholm i 
10 år. 

Christine skola jubilerar - fyller 190 år
Tre utställare finns med i år

Lisas svärfar med föräldrar 
utvandrade från Undenäs på 
1920- talet. Sam Andersson 
med familj, drängar och pigor 
och boskap gick över isfru-
sen Vättern från Hjo över till 
andra sidan. Och vidare till 
Svärdsfalla, nära Tranås. 
Lisa visar akvareller och ke-
ramik på Sköna Maj.

Kakrecept 
Under utställningen finns 
servering och tanken är att 
kunna rekonstruera Sam 
Anderssons ”Anna Matildas 
Undenäs kaka” till 190 års 
födelsedags kaffet - i Chris-
tine skola.

Margareta Forslund med ”Gäd-
dans resa” - från fisk till konst.

Christine skola fyller 190 år i år.

Elin Forslund visar fjärilar med gjutna kroppar.

Lisa Undenäs visar akvareller och keramik.

Keramik av Lisa Undenäs.
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Vulkanvandring i 
Lindberga hör till 
Kristi Himmelsfärds dag på Sköna Maj är lika med vand-
ring i Lindberga naturreservat på vägen mellan Undenäs o 
Skaga.
I området fanns en aktiv vulkan för 1,9 miljarder år sedan 
och spåren efter lavaflödena kan fortfarande ses.  
Geologen Bo Ronge guidar, visar och berättar om det 
spännande området. 
Leif  Andersson, Halna biolog på Stiftelsen Pro Natura be-
rättar om den intressanta växtlighten i reservatet.
Vandringen är mycket uppskattad och det är ett helt unikt 
område som presenteras för deltagarna.
Vulkanområden tillhör sällsyntheterna och det innebär 
också att växtlighet och miljön också är unik.

Så här beskriver Länsstyrelsen i Västra Götaland Lind-
berga naturreservat:
”Lindberga är en skogsby som ligger i ett kuperat, småska-
ligt jordbruksområde omgivet av barrskog. 
Det är en höjdrygg med tunt moräntäcke eller berg i dagen. 
Här finns hällar med vulkaniska bergarter, till större delen 
olika utbrottsprodukter som aska och bomber i fast form. 
Den allra nordligaste delen av området är en bergbrant 
med en berggrund som består av lavaflöden som omvand-
lats till kuddlavor. Det vulkaniska materialet är basiskt och 
näringsrikt, vilket gör åkerjorden bördig.   

På 1800-talet fanns här mer än dubbelt så stor areal 
åkermark. Närmast byarna hade man flera lövängar. Den 
nuvarande björkhagen var del av en sådan äng i slutet av 
1800-talet.  

Här syns fortfarande spår efter det gamla jordbruket i 
floran, bland annat kan du finna blommor som prästkrage, 
stor blåklocka, gökärt och svinrot.   
På berghällen i nordväst växer den fina lite ovanliga orm-
bunken svartbräken med sina motsatta småblad och mörka 
mittnerv.”

Kommer det lilla trollet 
Tofsa att klara trollproven 
och få gifta sig med Trum-
bum? 
Två musikanter och en 
skådespelare framför Einar 
Norelius kluriga saga om 
Stortrollets tre trollprov.

En spännande färd
Det blir en spännande färd 
genom skogen med fiol, 
ukulele, bas och många olika 
slagverk. 
Barnen får delta i sång och 
rörelse och träffa ugglan, 
paddan och ekorren.
Skådespelaren Eva Ahlberg 

De tre trollproven
- barnteater i Undenäs

Barnteater i Undenäsgården blir det onsdag 13e maj.

och musikerna Susanne Lind 
och Niclas Larsson har lång 
erfarenhet av att arbeta med 
barn, teater och musik. 
Koppling till Pelle Svanslös
Sagans författare Einar Nore-
lius var en känd barnboksför-
fattare och illustratör.
Och illustrerade bl.a. Gösta 
Knutssons Pelle Svanslös-
böcker.

Biljetter vid entrén
Biljetterna säljs vid entrén. 
Föreställningen ges onsdag 
eftermiddag och pågår 40 
min. Karlsborgs teaterfören-
ing är arrangörer.

41
31
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Mer på gång 
i Undenäs 
lördag 16 maj

Lördag 16 maj - när det är 
fullt upp med aktiviteter i 
Undenäs, så passar också 
Ingemar Wikenros och 
Margareta Rehnberg på att 
öppna arkivet i Undenäs-
gården.

***
Det är också Bokbytardag 
där man kan byta böcker 
och så har Biblioteket öp-
pet.
Allt i Undenäsgården.

Skagagården öppen
Kristi Himmelsfärd
På torsdagen 14 maj 
öppnas Skagagården och 
kyrkan.
Det serveras lunch i den 
traditionsrika gården som 
sett så många tusen besö-
kare genom åren.
Anläggningen är känd för 
många som en plats där 
man konfirmerades.
Den första kyrkan på 
platsen fanns redan runt 
1130-talet, glömdes bort 
pga digerdöden - upptäck-
tes av en slump.
Började nyttjas. 
Revs sedan av stiftet på 
1800-talet. Byggdes upp 
1960. Brann år 2000, 
återuppbyggdes år 2001.

Undenästerrängen återkommer
Faksimilen härjämte från 
MariestadsTidningen berät-
tar om att det kom 70-talet 
löpare till premiären på 
Undenästerrängen ifjol.
I år blir det lördag 16 maj.
- Väldigt bra siffra, konstate-
rar Martin Grudemo - erfaren 
tävlingsledare och ordförande 
i SoK Unden som arrang-
erade tävlingen.
- Vi kör i år igen och det blir 
såväl rena tävlingsklasser 
och motionsklasser.

Omväxlande
Slingan med start och mål 
på Klockarvallen betecknas 
som relativt tuff, men också 
mycket trevlig och omväxlan-
de. Den långa banan är 7 km 
och den kortare 3,5 km. 

Bra status
Tävlingsloppet har bra status 
eftersom det ingår både i 
Furhoffs Långloppscup och 

Skagagården.

gäller också som DM.
Långloppscupen omfattar 
20-talet deltävlingar runt om 
i Västergötland. 

Gå runt banan
Det är helt okey att vandra 
banan runt om man vill - lik-
som att gå med stavar.

Det blir prisutdelning i Unde-
näsgården. 

Utställning
Där det även finns en fyllig 
och intressant utställning som 
Karlsborgs Idrottshistoriska 
Sällskap (KIHS)  har tagit 
fram och visar.

Från lokalpressen ifjol. I år arrangeras loppet lördag 16 maj.

29
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Götiska Förbundet 
delar ut sitt 

kulturstipendium 
i Undenäs kyrka

Carl XIV Johanslogen i 
Karlsborg har beslutat att 
tilldela Undenäsbygdens 
Byalag sitt kulturstipendium 
på 10 000 kr som delas ut 
vartannat år.
Utdelningen sker avslut-
ningsdagen på Sköna Maj, 
söndagen den 17 maj.
Musik av 
Töreboda spelmanslag
Det sker i Undenäs kyrka 
under högtidliga former. 
Under samlingen spelar 
Töreboda spelmanslag.
Sedan blir det bl a  pre-
sentation av Götiska 
förbundet och logen i 
Karlsborg. 
Kåserar och berättar
Ingemar Wikenros kåserar 
om det gamla Undenäs.
Tor Axelsson berättar om 
”Kungadottern på Tiveden” 
och ordföranden i Unde-
näs byalag, Åke Backlund, 
berättar om byalagets 
verksamhet och mål. 

Hur mycket finns det 
att se i början av maj?
Början på maj är ju inte 
bästa tidpunkten att visa en 
prunkande trädgård...
Men i år kommer ju Kristi 
Himmelsfärdsveckan tidigt 
och det är den som bestäm-
mer när Sköna maj genom-
förs.

Öppnar en dag
Men hur som, så lörda-
gen den 16 maj har BeDas 
trädgård på Vångstigen 7 i 
Undenäs öppet.
Hur blomsterprakten kommer 
att se ut återstår att se.
Några varma veckor i april, 
så är det klart att det kan 
börja röra på sig i trädgår-
den.
Annars får väl de som vill 
komma tillbaka när det är lite 
mer säsong.

Pisa först
Apropå det så anses den 
första moderna anlagda bota-
niska trädgården ha funnits 
i Pisa i Italien i slutet på 
1500-talet.
I Sverige anses Botaniska 
trädgården i Upsala vara den 
första, tillkommen i mitten av 

1600-talet.
Trädgårdsodlandet i Sve-
rige sköt fart i takt med att 
välståndet ökade och ”alla” 
ville ha en egen täppa eller 
trädgård.
Sedan har ju utvecklingen 
exploderat.

En trädgård är numera en 
lika naturlig del som själva 
husbyggandet.
Det finns ett antal oerhört 
vackra och fantastiskt väl-
skötta öppna trädgårdar. 
I Undenäs finns en.  

BeDas trädgård i Undenäs är öppen lördag 16 maj - lite tidigt för en prunkande trädgård, men Kristi Him-
melsfärdsveckan infaller ju tidigt i år...

Världens första anlagda botaniska trädgård anses ha funnits i Pisa.

Nu blir det
vårmarknad i 
Undenäs
Ifjol var det ett test - i all 
hast.
Och det blev så bra att nu blir 
det - ”på riktigt”.
Vårmarknad i Undenäs lördag 
16 maj.
Bakom idén och arbetet med 
allt det praktiska står entre-
prenörna på ICA, på EkoSa-
longen och TrollTing.
Ett 20-tal försäljare har 
anmält sig och trion bakom 
Vårmarknaden är mer än 
nöjda.
Under lördagen händer 
mycket på olika håll i samhäl-
let och nu påplussat med en 
marknad.

27
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Ramundeboda och Sockenstugan
När det blev bestämt att den historiskt spännande plat-
sen Ramundeboda, strax söder om Laxå, skulle grävas ut 
ordentligt och förevisas för en bred allmänhet var det ett 
jättelyft.
Visst har bilister alltid stannat till vid den vackra rastplatsen 
invid Borasjön och besökare har hittat in till Sockenstu-
gan och omgivningarna kring den fd. gästgivargården och 
klostret.
Men med riksuppmärksamheten som följde med utgräv-
ningarna, så fick fler upp ögonen.
Det bildades även en Intresseförening för Ramundeboda 
som genom olika aktiviteter och föreläsningarna ökat in-
tresset för platsen - utmed gamla Tivägen och Eriksgatan.

Ökad service
Så den historiskt viktiga platsen har fått betydligt fler besö-
kare och Café Sockenstugan har ökat servicen och erbju-
der numera bl.a. även dagens lunch.

Leif fortsätter att berätta
om det Finnerödja som 
försvunnit...
- Jag fortsätter resan i och 
runt Finnerödja i gamla 
tider, förklarar Leif Vörde 
som  tisdag 12e maj visar 
foton och berättar denna 
lokalhistoriska afton.
Platsen är Finnerödja 
Församlingshem och det är 
Finnerödja Hembygdsfören-
ing som arrangerar.

Norra delen
- Den här kvällen blir det 
mest den norra delen av 
Finnerödja, från Trehör-
ningsängen till Björnfallet, 
konstaterar Leif Vörde. 

Hantverk och Loppis i Finnerödja - affär som är öppen 
under Sköna Maj - finns möjlighet att pröva på nålfiltning och 
att lära sig att knyta nyckelringar/armband i olika tekniker & 
material t.ex. kumihimo och loom. Enkel kaffeservering finns.

Informationstavlan vid Ramundeboda som bl.a. visar Bergslagsle-
dens sträckning.

På fotot står Adolf Johans-
son  (Adel) från Trehörning-
en i vinterväder.

63
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Krämarstan i Finnerödja får liv

Nu blir det 
guidning 

lördag 
9 maj

En bild från de utgrävningarna. Bild Finnerödja Hembygdsförening.

Informationsskylten berättar att här låg ”Krämarstan på Myra” som nu ges liv tack vare mångas idoga 
arbete, entusiasm och utgrävningar.”Krämarstan på Myra” är 

det begrepp som området 
går under.
Det är bosättningar från 
”Resandefolket” i början av 
1900-talet.
De ligger på höjden söder 
om Finnerödja ner mot sjön 
Unden.
Området har alltid varit före-
mål för prat och diskussioner.
Men så 2002 föreläste Bo 

Hazell i Finnerödja om re-
sandefolket och det fick stor 
genomslagskraft. 
Året efter inventerade Fin-
nerödja Hembygdsförening 
området. År 2004 doku-
menterade arkeolog Kenneth 
Andersson på Länsstyrelsen 
Örebro området. 
Området fick status som  fast 
forn/kulturminne. Så rullade 

det på - många engagerade 
sig och arbetade på en fort-
sättning. 
Ett projekt skapades.
År 2010 arrangerades en 
ny välbesökt föreläsning och 
anställning av projektledare, 
därefter kom också utgräv-
ningarna igång som genom-
förts i ett par omgångar.
Så visst har ”Krämarstan på 

Myra” fått nytt liv och Fin-
nerödja Hembygdsförening 
och de direkt engagerade har 
samlat på sig stor kunskap.
Det har skapats en kun-
skapsbank om folket som 
kallats resande, tattare, zige-
nare och numera - romer.
Öppningslördagen på Sköna 
Maj blir det guidning i områ-
det!

60

Hembygdsgården i Fin-
nerödja är stor och ståtlig 
- och väldigt många 
byggnader.
Föreningen har under 
årens lopp gjort ett unikt 
jobb i att flytta olika bygg-
nader till hembygdsgården.
Under Sköna Maj ges möj-
lighet att titta närmare på 
denna spännande plats.
Öppet under sex dagar 
med servering och flera ut-

Hembygdsgården håller öppet

ställningar och intressanta 
saker att titta på.
Sista lördagen arrangeras 
det populära bakluckelop-
piset.

Hembygdsgården i Finnerödja 
håller öppet sex dagar under 
Sköna Maj.

61
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Bosse och hans Ronja redo i år igen
Fredag 15 maj och söndag 
17 maj.
Det är årets datum för Bosse 
Olssons guidade turer med 
start i Kopparhult.
Guidningar som utgår från 
Flew learning-metoden.
- Det är en enkel och kraftfull 
metod som går ut på att vi 
förstår naturen bättre  och 
aktiverar alla våra fem sin-
nen, säger Bosse.

Hundsällskap
Bosse har alltid med sig säll-
skap på vandringen - i form 
av en eller ett par hundar av 
rasen American Wolfdogs.
Vandringen tar någon timme 
och sedan blir det braskaffe 
med hembakad kaka och 
hemgjord saft. 
Och en och annan skröna.
Egna hundar får medtagas. Bosse Olsson erbjuder sina naturguidningar i år också, med hunden Ronja.

23
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Samling i Åboholm

Öppen ateljé o 
gästutställare
i Häggeboda

Glaskonstnär Jeanette 
Håkansson i Häggeboda 
på östra stranden utmed 
Unden välkomnar när det 
blir Sköna Maj tider.
I år är det öppet 14-17 
maj.
Så här beskriver hon själv 
vad som väntar:
”Vi kan stolt presentera 
Jan Axelsson från Marie-
stad som gästutställare. 
I en spännande verkstads-
miljö med unik maskinhis-
toria visas kraftfulla olje-
målningar och blandteknik 
samt vårt egna konst- och 
bruksglas. ”

Familjedagen med drag-
kampen och veterantraktor-
träffen m.m. på Åboholms 
fd. IP har blivit en årlig fin 
tradition på Sköna Maj.
Massor av folk som ägnar 
några timmar på Kristi Him-
melsfärdsdagen åt att ta del 
av vad som bjuds.

Korandet av finaste traktorn en av många höjdpunkter på Familjedagen på Åboholm på Kristi Himmels-
färdsdagen.

Dragkampen mellan lag från Tived och Finnerödja är en given publiksuccé...

Och det är ett brett utbud 
som arrangörerna visar upp.
Årets traktor koras, alltid lika 
populärt. 
Dragkampen mellan Tived 
och Finnerödja är en given 
höjdare.
Dessutom bla. loppis, Tips-
promenad, fiskdamm för 

barn. 
Det blir musikunderhållning, 
av Richard Swanström Piano 
Rock´n roll Show och försälj-
ning.
Arrangerar gör - Tivedsbyg-
dens LRF-avdelning, Tiveds 
Hembygdsförening, Tiveds IF 
och Ridleder Tiveden. 

Camping Tiveden 
femårsjubilerar
Segling på Unden är vad 
Camping Tiveden erbjuder 
under Sköna Maj.
Två olika segelbåtstyper 
finns att välja på - men 
instruktör följer med som 
sköter båten.
Ett lysande tillfälle att se 
den underbara Unden från 
sjösidan.
För ägarna Hein och Mar-
lies de Kort väntar sedan i 
juni, helgen 13-14e diverse 
firande
I år är det fem år sedan de 
övertog Campingen utmed 
Undens östra strand vid 
Baggekärr.

4
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Tanternas lilla galleri - en nyhet från Tived
Under fyra dagar
från Kristi Himmelsfärdsda-
gen till avslutningssöndagen 
på Sköna Maj den 17e är det 
lilla galleriet öppet.
Ja, Britt-Marie Dahlberg kall-
lar sitt galleri - ”Tanternas 
lilla galleri”, där hon visar 
mustiga oljemålningar.
Galleriet ligger en dryg halv-
mil från Tived mot Asker-
sund.
Tavlorna ovan heter ”Som-
marvindar” och ”Vi sticker till 
Laxå”.

Britt-Marie Dahlberg kallar sitt galleri - ”Tanternas lilla galleri” och håller öppet fyra dagar under Sköna maj.

8
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Hemma hos Martha & Anders 
Kultbandet Löskefolket 
intar logen med ös  

Två specialkurser 
Löskefolket har återfören-
ats.
Det garanterar Folk-, Rock 
& Rackarspel. 
Torsdag 14e maj är det 
dags på logen i Perstorp 
”Hemma hos Martha & 
Anders”.
Det blir gamla traditionella 
folklåtar blandat med rockn’ 
roll.  
Det sex man stora bandet 
består av:
* Kent Messelth, bas, sång. 
* Torsten Loxbo, dragspel, 
fiol, gitarr, sång.
* Arne Cederbladh, fiol, 
saxofon, mandolin, sång.
* Göran Fredriksson, alla 
tänkbara stränginstrument.
* Svante Lagerqvist, mun-
spel, banjo, sång.
* Roffe Larsson, steelguitar 
och sång. 

Pub med enklare mat och 
dryck finns också - denna 
torsdagkväll.

Löskefolket spelar i Perstorp.

Första Sköna maj helgen, 
9 och 10 maj anordnas 
specialkurser på Perstorp, 
”Hemma hos Martha och 
Anders”.
Lördagskursen heter - ”Att 
hitta ro i sig själv - Skogens 
ceremonier möter Kinesiolo-
gin.”
Söndagskursen heter - ” En 
heldag i skogens tecken - 
med vandring i stillhet”.

Om kurserna
Martha Thernsjö berättar lite 
om kursinnehåll:
- Lördagskursen leds av  
Anna Bergström och Helene 
Sahlin-Virro. 
- Vår filosofi bygger på en 
förståelse och en samhörig-
het med naturen och allt 
levande i den, 
Martha fortsätter.
- Om vi människor ser oss 
själva som del i ett större 
sammanhang.

Då kan vi kanske uppnå 
större balans i våra liv och 
därmed få en djupare kontakt 
med själva livet. 

Helt i skogens tecken
- Söndagskursen leds av 
Anna.  Denna dag går helt 
i skogens tecken, förklarar 
Martha. 
- Inga förkunskaper be-
hövs. Dagen består av tyst 
vandring blandat med egna 
övningar. I kursavgiften ingår 
lunch och fika då det är hel-
dagskurser.

Ulltomtar med mycket annat på 
utställningen i Tiveds skolbyggnad
Konst och hantverksut-
ställning och öppet i Café 
Nyfiket från torsdag Kristi 
Himmelsfärdsdag till och 
med söndag -  blir det i 
Tiveds skolbyggnad.
Det blir en lång rad utställare 
och ett flertal olika konstfor-
mer.
Keramik, glas, bild, litteratur 
och ullfigurer är något av det 
som finns i skolbyggnaden.

Bland utställarna
De som ställer ut är bland 
annat:
Anna Bergström - keramik, 
Jeanette Håkansson - glas, 
Katarina Helgesson - bild, 
Håkan Karlsson - bild,
Post-Lisas - litteratur, nallar, 

Ulltomtar gjorda av Susanne Bichis kan man se på Konst o 
hantverksutställningen i Tiveds skolbyggnad.

Susanne Bichis - ullfigurer. 
Duktiga konstnärer

Det kan glädjande konsta-
teras att bygdens duktiga 
konstnärer ges ett flertal möj-
ligheter att visa upp sig.
Anna Bergström är en flitigt 
anlitad utställare.
Keramikern kan även ses i 
Hova och hon är dessutom 
kursledare i Perstorp.
Jeanette Håkansson på Häg-
geboda glas har även sin 
ateljé öppen under Sköna 
maj.

Caféet öppet
Under utställningsdagarna 
är Café Nyfiket öppet och 
bjuder på gott fika i den forna 
skolmiljön.

Anna Bergström och Helene 
Sahlin-Virro, kursledare.
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Invigning av Konst-i-ring  
med utländska gäster
Första lördagen på Sköna 
Maj är invigningsdag på 
säsongen för ”Konst-i-ring”-
rundan i skogen jämte 
Tiveds skolbyggnad.
I år blir det extra festligt när 
den 1,6 km långa konstsling-
an invigs.
- Ja, det kommer ca 50 
personer från Tyskland, 
Polen, Ungern och Portugal, 
förklarar Madeleina Larsson, 
ordförande i Tiveds Utveck-
lingsgrupp.

Stor konferens
Hon fortsätter:
- Laxå kommun har en stor 
konferens under flera dagar. 
Det är i anslutning till ett Eu-
projekt med namnet - Bygga 
nätverk för att optimera 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättningar i ett 
mångkulturellt Europa.

- Så då passar det väldigt 
bra att bjuda in deltagarna till 
invigningen.
Konst-i-ring utökades ifjol 
med Lek och kulturskogen 
som är fyra lekgläntor med 
Tivedstema. 

Lördag 9 maj invigs årets Konst-i-
ring vid Tiveds skolbyggnad.

5
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Lelle bjuder på konst 
och musik i Hova

Han var en av frontpersonerna när rocken kom till Sve-
rige på 50-talet.
Lelle Bodarve är en i kultbandet Tom Rocker Band som 
for landet runt med Little Richard och Rock-Olga.
Nu är han nyinflyttad till Hova och torsdag till söndag 14-17 
maj under Sköna Maj öppnar Lelle Bodarve upp sin ateljé 
och studio i Hova och bjuder på konst och musik.

Beskriva konsten
- Man kan beskriva bilderna som jag gör som 3-dimisio-
nella, omöjliga figurer, där rummet blir oregelbundet och 
linjerna mestadels inte går ihop. Använder kol, tusch och 
lack, förklarar Lelle.

Musiken är med mig överallt
- Musiken följer mig alltid och överallt, så jag tänker spela 
akustiskt på gitarren när jag har öppet.
Är vädret med på Kristi Himmelsfärdsdagen så tänker Lelle 
bjuda på en större rockkonsert under eftermiddagen.

Ateljén och studion ligger strax innan Hova sett 
från väg 200, Töreboda med adress Älgaråsvägen 29.

- Klart vi måste lyfta fram 
Stikkan Andersson mer. 
Han var ju en av de största.
Lars-Göran Ytterberg i Hova 
Företagarförening talar om 
mannen som skrivit över 
3.000 låtar och som ska-
pade ABBA.
En internationellt mycket 
känd person inom musik-
branschen.
Och nu fortsatt aktuell via 
Polarpriset som han instif-
tade.
Stikkan Andersson föddes 
och växte upp i Hova, men 
Sveriges meste låtskrivare 
har inte fått så mycket upp-
märksamhet i hemtrakterna. 

Levande musik
På Kristi Himmelsfärdsdag 
blir det ändring. 
Då återkommer Lars-Göran 
med sin vandring.
Samling på Torget vid statyn, 

Stikkan-vandringen

Lelle Bodarve var en av frontpersonerna när rocken kom till Sverige 
på 50-talet. Han är också konstnär. Nu har han flyttat till Hova 
och öppnar upp ateljé och studio under Sköna Maj. Det är öppet 
torsdag till söndag. På torsdagen om vädret tillåter blir det riktig 
rockkonsert.

Lokal marknad i Hova
- närodlat och närproducerat
På Kristi Himmelfärdsdagen 
satsar Hova på en marknad 
med närodlat och närprodu-
cerat - mat och hantverk. 
- Tanken är att lokala pro-
ducenter skall visa upp lite 
av det som produceras i 
bygden, förklarar Eva Ritssel 
som ordnat med marknaden.
- Det är ju inte bästa årstiden 
i början på våren, men det 
finns ju mycket att visa upp 
ändå.
Man kommer att få prov-
smaka must, honung och 
marmelader. 
De som vill prova på att göra 
själva kan också göra det.
Själva marknaden blir på 
Veramagasinets område vid 

Torggatan i Hova utmed ge-
nomfartsleden i Hova.
Det blir åtta bord inomhus 
och några fler utomhus under 
takseglet. 
Marknaden körs i samband 
med att det händer en hel 
del annat i Hova under Kristi 
Himmelsfärdsdagen.
Stikkanvandring, Galleri Hova 
öppet - även blästring och 
Lelle Bodarve visar konst och 
kör rockkonsert. Veramagasinet.

Lokala produkter säljs på maek-
naden i Hova vid Veramagasinet.

där Lars-Göran börjar guid-
ningen och berättelsen.

Levande musik
Efter en halvtimme väntar så 
levande musik med Visma-
karna som sjunger Stikkan-
sånger.
De uppträder i Veramagasi-
net, dit även andra som inte 
lyssnat på Lars-Göran är 
välkomna.

Stikkan Andersson statyn på 
Torget i Hova.
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Öppen Mötesplats Älgarås
Folkrätt o flyktingkretsen i Röda Korset i Skaraborg har 
verksamhet i Älgarås på flyktingförläggningen som finns 
där.
Tisdag 12 maj eftermiddag är deras Mötesplats öppen. Lig-
ger på gaveln i ett av hyreshusen.
Det blir fint fika med blandat internationellt kakbord. 
Det blir lite kägelspel, tipspromenad o annat bus, meddelar 
Jaana och Hagar - glatt.
Dessutom information så mycket man vill och möjlighet till  
mänskliga möten med människor från när och fjärran. 

Kees bidrar med en rikt blandad 
kompott - holländsk träsnidare, 
invigning cykelled och så klart 
sandstranden utmed Skagern

Det blir tyskt besök på årets Sköna Maj rock i Hova.

Tyskt på årets Sköna Maj rock
Fredag 15 maj blir det 
Sköna Maj rock i Hova. 
Rockfickan har anlitat tre 
band.
Wilderbeast och ”Ungefär så 
här” skapar stämning innan 
headliner tyska V8 Wankers 
drar igång runt elvastråket.
Så här låter det om gästerna 
- ”Detta Tyska band levere-
rar snabb Rock n Roll. Med 
Nitro ångorna flåsande runt 

scenen.
Högexplosivt top fjuel bränsle 
driver denna Rock N Roll 
som drar igång på alla åtta 
big bore cylindrar.”

Kees Donkersteeg har 
redan gjort sig känd som 
en framåt entreprenör.
Och nu öppnar han upp 
Otterbergets camping och 
har öppet alla dagar under 
Sköna Maj.
Det blir en blandad och 
bred kompott som väntar 
besökare.

Träsnidare
* En holländsk träsnidare 
gästar campingen under 
några dagar och ger prov 
på sniderie. Om det blir nå-
gon gitarrmusik, kan dock  

inte Kees lova.
Cykelled

* Lördag 9 maj blir det in-
vigning av en cykelled som 
färdig mäter 50 km och går 
via Älgarås - Åsebol - Fin-
nerödja.
* Servering och biljardgolf 
finns också.
Sandstranden
Dessutom så klart den 
vackra sjön Skagern som 
med den långa sandstran-
den - en naturens härliga 
fenomen - är så mångas 
favorit.

Otterbergets camping öppnar 
upp med - träsnidare, cykjelled 
och sandstranden m.m.
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Hova riddarvecka gör entré Arena aktivitet
månd. 4 maj
kl. 19 i Hova 
kommunhuset

Hur Hova 
blev Hova
Alla med lite intresse för 
Hova och dess bygds 
historia vet att han som vet 
det mesta - det är Arne 
Danielsson.
”Hova Rör - Arne” som 
inte är den som skryter 
eller har tid att berätta, ja, 
kanske oftast inte heller 
särskild stor lust...
Ja, att stå och berätta inför 
andra vad han vet.
Men måndag 4e maj kl. 19 
i Sessionssalen i kommun-
huset i Hova, så gör han 
ett undantag.

Frågor och svar
Tanken är att Ulf Sand-
berg, den tidigare lokal-
reportern i Hova ställer 
frågor och Arne, svarar 
och berättar.
I fokus Hovas tidiga histo-
ria - offerplatsen, tullplat-
sen, det där med drottning 
Sigrid Storråda - en av 
de viktigaste personerna i 
tidig svensk historia...

Marknaden i Hova som var 
Sveriges största oxmark-
nader.
Slaget vid Hova och vidare 
framåt i historien.
Det är Hova Hembygdsför-
ening som ordnar och fixar 
- och det finns servering.
Och alla som kommer får 
gärna delta i samtalet - 
hälsas från arrangörshåll.

Visar filmen om vår bygds järnrike under medeltiden - 
Kungsgården i Älgarås var centrum. Export österut...
Måndag 11 maj har Fören-
ingen Hova Riddarvecka sitt 
ordinarie Allmänna månads-
möte inför sommarens 26e 
upplaga.
På mötet passar nu fören-
ingen på att visa filmen ”När 
rödjorden blev guld”.
En halvtimmes lång doku-
mentär om tiden när vår 
bygd - Tiveden-Gränsbygden 
- var platsen för ett stort 
och blomstrande rike, under 
framförallt 1100-talet.

Kungsgården centrum
Centrum var Kungsgården i 
Älgarås och riket byggde på 
en stor produktion av järn.
Järn framställt ur rödjord.
I en tid när järnet blev vikti-
gare och viktigare. 
Ja, lika viktigt som oljan är 
idag.
Vid de utgrävningar som 
gjordes på 60-70-talen bl.a.  
upptäcktes en mycket fin 
skatt med bl.a. svärdsklingor 
m.m. Föremålen togs upp till 
guldrummet på Historiska i 
Stockholm för visning.

Järnet produceras
Järnet utvanns genom att 
rödjorden brändes i små 
lergropar. När processen var 
klar så hade man av 25 kg 
rödjord utvunnit ca. 2 kg järn.
En enda riddarrustning 
krävde 6-8 kg järn.

Föråldrad process
Järnet som producerades ex-
porterades sedan bl.a. över 
Vättern till Östergötland, som 
inte har någon rödjord.
Processen blev med tiden 
föråldrad och ersattes med 
större ugnar - som blev de 
kända masungnarna.

Om filmen
Filmen bygger på den forsk-
ning Hans-Owe och Mar-
gareta Persson gjort. Owe 
Hermansson har filmat och 
Ulf Sandberg skrivit manus.

Under utgrävningarna i Älgaråstrakten påträffades i en av de otaliga 
järnåldersgravarna en riktig skatt bestående av svärdsklingor m.m. 
Den ansågs så värdefull att den togs till Stockholm

Det rödmarkerade är områden med fastställda järnframställningsgro-
par och slagghögar. Hela vår bygd är inte undersökt. 

Hova IF vandringen på fina Getryggen
Tisdagen under Sköna Maj 
är dagen för Hova IFs pro-
menad på Getryggen borta 
vid Movallen.
En lagom promenad i fina 
skogsmiljön och korvgrillning 
och fika som avslutning.
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Folkfesten i Åsebol Kolmilan 
vid Kvarn-
fallet rivs
Bröderna Tvelin, Peter och 
Robban är klara. Liksom 
övriga i Högsåsen fören-
ingen.
Milan vid Kvarnfallet har 
varit klar sedan i höstas.
- Folk uppskattar när vi 
river milan och gör lite 
kringgrejer.

Mila nr sju
Dags alltså på onsdagen 
den 13 maj att kolmila 
nummer sju för Högsåsen 
föreningen rivs och kolen 
packas i säckar. Och säljs.
Lite musik brukar det bju-
das på och riktigt kolar-
kokkaffe samt lite korv.
- Anspråkslöst men my-
sigt, förklarar Peter.
Platsen Kvarnfallet djupt 
inne i skogen är både 
stämningsfull 
och rogivande.

- sista lördagen som vanligt
Det började som ett test och 
blev så lyckat att nu pratas 
det en hel del om den där 
folkfesten vid Fårgården i 
Åsebol.
Eller dagen då det är inva-
sion hos Albertssons.
Det inträffar sista lördagen 
på Sköna Maj - Öppen gård 
med lammsläpp, hantverk 
visas och guldvaskning med 
mera.

Fårgården
Efter 40 år som mjölkgård 
blev Albertssons fårgård med 
några hundra får.
Dessutom byggdes ett par 
timmerstugor modell större 
och ett parvåningsstuga.
Fårgården Åsebol hade fötts 
- som turistanläggning.Tys-
kar, holländare, danskar och 
schweizare tillhör besökarna.
Samt svenskar.
Och sista lördagen, i år 16 

maj, på Sköna Maj fylls 
gården. 
Lammutsläppet
Den stora attraktionen är 
lammutsläppet med de spral-
liga hoppande lammen. Det 
finns även möjlighet  klappa 
lammen.
Ridklubben Gullhov är på 

plats och har ponnyridning.
Det täljs visselpipor på det 
gammeldags sättet, det är 
visning och försäljning av 
närproducerat och servering.

Guldvaskaren på plats
Någonstans sitter guldvas-
kare Pettersson med sin 
vaskpanna och hittar guld...

Guldvaskare P-O Pettersson. Ett av dessa gulliga små lamm.

Årets lammutsläpp på Fårgården Åsebol görs 16 maj, sista lördagen på Sköna maj som vanligt.
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Mina bästa män är kvinnor...

Hur är det med folktraditionen och Mullerud?
Nu blir det med vandring med arkeolog

Arena aktivitet
onsdag 6 maj
kl. 19 i Högsåsen-
stugan

Varför heter 
platser så 
konstigt ?

Tassyla, Ranåsen, Vite-
bärn och Narven.
Var kommer namnen på 
platser, sjöar, vattendrag 
ifrån.
Kulturgruppen i Högsåsen-
föreningen ordnar träff med 
samtal i Högsåsenstugan.
Jan Christer Wahlbäck i 
föreningen har listat namn 
som finns utmed de fjorton 
vandringsleder som fören-
ingen byggt.
Det blev en lista på 276 
namn.
Så när kaffet är klart och 
fikat framdukat, då är det 
klart för samtal om alla 
konstiga namn...

- Mycket trevligt att vi 
kan fortsätta med arrang-
emanget, både föredraget 
och sången är ju mycket 
uppskattat.
- Dessutom inbringar ju fikat 
en slant till Lettlandshjälpen.
Ulf Persson i Barrudasbyalag 
är nöjd.
- Vi har ju ett flertal aktivite-
ter i Bönehuset under som-
maren och det är trevligt att 
vi kan upprätthålla verksam-
het här. 
Barrud bönehus ligger i den 
mjuka inbjudande naturen 
och välkomnar besökaren.

Starka kvinnor
Söndag 16 maj på eftermid-
dagen kommer Hova-Älgarås 
pingstförsamlingskör förbe-
redda att sjunga lite blan-
dade sånger - från den tidiga 
frikyrkorörelsen. 
Den tidsepoken - och starka 
kvinnor - är de centrala te-
man i föredragen Ulf Sand-
berg håller.
Roparrörelsen, Kolportörerna, 
Lina Sandell, Hanna Ouch-
terlony har berättats om.

Krig mot fattigdomen
Citat i rubriken kommer från 
Frälsningsarméns grundare 
William Booth.
Den armén bedrev tidigt ett 
omfattande ”krig” mot fattig-
domen. Slummen i städerna 
bredde ut sig enormt under 
1800-talet.
Extra utsatta var kvinnorna 
och bl.a. inrättades skyddade 
hem för våldsutsatta kvinnor.
De cyklande soldaterna blev 
välkända inslag.

Lite Sandell och Crosby
Det meddelas att det även 
blir lite Lina Sandell och om 
Fanny Crosbys makalösa 
livsöde.

De cyklande 
soldaterna med i 
Barrudsföredraget

Kvinnliga cyklande soldater på väg för hjälparbete i städernas slum.

Tisdag 12 maj frampå 
kvällskvisten kommer Elinor 
Gustavsson, ända från 
Borås till Mullerud, strax 
norr om Åsebol som ligger 
halvmilen från Gårdsjö.
Elinor är arkeolog och hen-
nes uppdrag är att leta efter 
något som kan ge en vink 
om folktraditionen i princip 
är påhitt eller om det finns 
något inslag av sanning i 
den.
Mullerud tillhör kategorin 
mytomspunna platser. Om-
rådet i sig inbjuder till det.
Ligger på en hög platå och 
en brant backe leder hit.
Och här myllrar av små 
halvmeter stora stenrösen - 
ett par hundra finns det och 

Mullerud - en myomspunnen plats med mycket folktradition.

med upp till bara 10 meters 
mellanrum. Ett stenålders-
folk som kallas ”Hakkefolket” 
säger traditionen.

Som också berättar att här 
låg en by som försvann med 
”Digerdöden”.
Tisdag 12 maj som sagt...

56

57



 25Sköna Majs evenemangstidning 2015

Det är vi som gör Sköna Maj 2015
* Ansvarig samordnande 
förening för hela Sköna 
Maj är Högsåsen Narven i 
Tiveden förening.
* Ansvarig samordnare är 
Ulf Sandberg.

* Kulturnämnden i Västra-
götalands regionen stöttar 
med medel.

Föreningar 
och entreprenörer
Barruds byalag
Hova Pingstförsamling
Lettlandshjälpen
Fårgården Åsebol

Finnerödja Hembygdsför-
ening
Projekt Krämarstan
Hantverk o Loppis, Finne-
rödja
Café Sockenstugan, Ra-
mundeboda 

Camping Tiveden

Häggeboda Glas
Skolföreningen i Tived
Utvecklingsgruppen i Tived

Tivedstorp
Tuva, Tiveds Utvecklingsbo-
lag AB
Naturskyddsföreningen As-
kersund
Norra Aspamarkens Bygde-
lag
Studiefrämjandet södra Närke
Nätverket Rötter i Tiveden
Studieförbundet Vuxenskolan
Trolltivens fotoklubb

Ridleder Tiveden 
Tiveds Hembygdsförening
Tiveds IF
LRF
Tanternas Lilla Galleri, Tived
Hemma hos Martha och An-
ders, Perstorp
Bosse Olsson, Kopparhult

Förening Olshammars ut-
veckling

I Högsåsen bygden 
Onsdag 6e maj kl. 19, i Högsåsenstugan 

- Varför heter platser så konstigt? Samtal 

om namn.

Tisdag 12e maj kl. 18-20 i Mullerud, Åse-

bol - Vi undersöker platsen med arkeolog 

från Västarvet.

Onsdag 13e maj kl. 17-19, vid Kvarnfallet, 

Högsåsen - Vi river kolmilan !

Lördag 16e maj kl. 12-17, Fårgården Åse-

bol - massor att göra ! Lammsläpp kl. 14.

Söndag 17e maj kl. 16, Barruds bönehus, 

Sjätte Barrudsföredraget o mycket sång.

Välkomna !

Olshammarsgården

BeDas trädgård, Undenäs
Christine skola Konsthall
Karlsborgs Idrottshistoriska 
sällskap
Ingemar Wikenros och Mar-
gareta Rehnberg
Bo Ronge o Leif Andersson

Undenäs Hembygdsförening
Undenäs Byalag
Undenäsgården ekon.fören-
ing
Undenäs församling
EkoSalongen
TrollTing
ICA Nära Undenäs
Riksteatern i Karlsborg
Sätra bruk Herrgård
Skagagården

Folkrätt och flyktingkretsen 
Röda korset Skaraborg, 
Älgarås

Galleri Hova och dess verk-

samma konstnärer - Eva 
Rittsel, Pär Rittsel, Jessica 
Lindholm, Maria Folkes-
son, Anna Bergström, J-E 
Hedelin, Sigvard Wahl-
stedt, Anna T Persson, Maj 
Bredin 

Ritsells Studioglas
Hova Företagarförening
Povisi, L-G Ytterberg, Hova 
Vera Magasinet, Hova 
Föreningen Hova Riddar-
vecka

Hova Hembygdsförening 
(Arena-aktivitet)
Hova IF
Hova Kontorsvaruhus
Lelle Bodarve

Musikföreningen Rockfickan
SOK Unden
Studiefrämjandet Norra 
Skaraborg

Otterbergets Camping
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Sköna Maj kartan

De ljusgröna strecken är exempel på vackra vägar i Sköna Majbygden som alltså är ett förstorat Tiveden. Det är aktivite-
ter i fem olika kommuner i två olika län. 
På kartan är markerat där det är aktiviteter plus lite andra spännande och aktuella platser.    Välkommen ut !

Alla tider med reservation för ev. oförutsedda ändringar. I Sköna Maj ansvarar resp. arrangör för sin aktivitet !
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1. Café Sockenstugan
Öppen alla dagar kl. 9-19, 
med dagens lunchbuffé.
2. Ramundeboda 
Rikskänd klosterruin invid 
Borasjön i vacker miljö 
3. Häggeboda glas
Öppen ateljé o utställning. 
14-17. Kl. 12-16.
4. Camping Tiveden
Mysig miljö m café vid Un-
den. Prova på segling med 
guide. Läs mer sid. 29.
5. Tiveds Skolbyggnad
Invigning Konst-i-ring
Lörd. 9.5 kl. 12.30 
Café Nyfiket öppet.
6. Tiveds Skolbyggnad
Konst o hantverksutställning
Öppet 14-17.5 Kl. 11-16 Ett 
flertal utställare. Café Nyfiket 
öppet.
7. Åboholm 
Familjedag med Veteran-
traktorträff o dragkamp m.m. 
Torsd. 134.5. kl. 13-17.
8. Tanternas Lilla Galleri. 
Bosjön, Tived.
B-M Dahlberg ställer ut olja.
9. Dammtorp
Tived Hembygdsförenings 
hembygdsgård.
10. Tivedstorp
Kaffe och matservering öp-
pen alla dagar. Vacker om-
givning. Läs mer sid 28.
11. Tivedstorp ”Sköna jam”
Livemusik varje dag vid 
lunch. Läs mer sid. 3.
12. Naturdag i Tivedstorp
En hel dag fylld med aktivi-
teter i och om naturen, sönd. 
10.5 kl. 10-16.
13. Utställningar Tivedstorp
Bl.a. foto.
14. Olshammargården
Öppen matservering varje 
dag, läs sid 28. Verner von 
Heidenstams födelsehem.
15. Birgittakyrkan
Nämnd efter Heliga Birgitta.
16. Igelbäcken
Vackert och kulturhistoriskt 
med gamla masugnen.
17. Vitsand sandstrand
Underbar sandstrand m grill-
platser. 
18. Nationalparken P-plats
- även information om Natio-
nalparken.

19. Ösjönäs
- aktivitets o äventyrscenter.
20. ”Hemma hos Martha o 
Anders”, Perstorp. 
Ekologiskt o hållbart skött 
gård.
21. Perstorp kurser
Två specialkurser heldagar 
hålls lörd o sönd 9 o 10.5.
22. Perstorp logen
Torsd 14.5 Kl. 19 Kultbandet 
Löskefolket uppträder.
23. Kopparhult vandring
Bosses äventyrsvandring. 
100 kr/pers. Fred 15.5 o 
sönd 17.5 kl. 13-15.
24. Djäknesundet
med Valekleven. Bedårande 
vackert med sandstrand. 
Vandringsslingor.
25. Granvik besökscentrum
Mycket information om  
vandringsslingorna.
26. Källebackens hem-
bygdsgård
Öppen 14.5. Kl. 9-11.
Gökotta kl. 9.
27. Vårmarknad Undenäs
Lörd. 16.5 Kl. 10-15 20-talet 
försäljare. Initiativtagare ICA 
Nära, EkoSalongen o Troll-
Ting.
28. Bedas Trädgård
Öppen blomsterträdgård på 
Vångstigen 7. Öppet lörd 
16.5. 11-16.
29. Undenäsgården
Öppet lörd. 16.5
Biblioteket och Bokbytar-
dagen kl. 10-15. Arkivet kl. 
12-15. Utställning.
30. Undenäsgården - Teater
”Vem var Dag Hammar-
sköld?” Lörd. 9.5. kl. 19.
31. Undenäsgården - Teater
”De tre trollproven”. Onsd. 
13.5. kl. 15.
32. Prästgården Undenäs
Konstutställning alla dagar. 
Kl. 11-16. Extra öppet sönd 
10.5 till kl. 18. Servering kl. 
12.30-15.30. 
33. Undenäs kyrka
Sönd. 10.5 kl. 11  Musikmäs-
sa med Karlsborgs pastorats 
alla körer.
34. Undenäs kyrka
Lunchmusik - Orgelsoppa 
månd 11.5 o tisd. 12.5 kl. 
11.45. Därefter kl. 12.15 

soppa i Prästgården.
35. Undenäs kyrka
Sönd. 17.5 kl. 13.45-15. 
Kulturstipendieutdelning till 
Undenäs byalag.
36. Klockarevallen Unde-
näs
Start o mål för ”Undenäster-
rängen”. Lörd. 16.5 första 
start kl. 10. Prisutdelning i 
Undenäsgården.
37. Macken Undenäs
Även matservering kl. 11-19.
38. Hovet
Mycket vackert naturområde 
med fin utsikt.
39. Sätra bruks Herrgård
Konferensanläggning och 
matservering i vacker bruks-
miljö.
40. Christine skola konstut-
ställning
Tre utställare. Öppet torsd-
lörd kl. 11-17. 
41. Lindberga reservat
Guidevandring i det tidigare 
vulkanområdet torsd. 14.5 
kl. 10.30.
42. Skagagården o kyrkan
Öppen Kristi Himmelsfärds-
dag kl. 12-14. Lunch.
43. Hallerudsbron
Otrolig utsikt ut över sjön 
Unden - som är centrum för 
Sköna Maj området.
44. Mötesplats Älgarås
Folkrätt- och flyktingkretsen, 
Röda Korset, Skaraborg har 
öppen mötesplats i flyk-
tingförläggningen i Älgarås. 
Tisd. 12.5 kl. 13-15.
45. Lelle Bodarves
Konst och musik. Öppet 14-
17.5 Kl. 11-16. Vid ok väder 
Rockkonsert 14.5 kl. 15-17. 
46. Movallen Vandring o 
Tipspromenad
Korvgrillning m.m. tisd. 12.5 
kl. 16.30-19.
47. Galleri Hova
Öppet sex dagar kl. 10-15. 
Läs mer sid 29. Utställning 
”Flora och fauna”.
48. Galleri Hova, källaren
Designa eget glas och bläs-
tra. 14-17.5 För alla åldrar.
49. Veramagasinet
Mat och kaffeservering. 
Torsd. 14.5 kl. 11.30. Live-

musik Vismakarna.
50. Lokal marknad, Vera-
magasinet.
Lokala producenter visar o 
säljer. Torsd. 14.5 kl. 10-15 
Närproducerat.
51. Hova torg, I Stikkas 
fotspår
Torsd. 14.5 kl. 11. 
52. Församlingshemmet, 
Hova
Möte månd 11.5. kl. 19. Vis-
ning filmen ”När rödjorden 
blev guld”.
53. Sköna Maj Rock, 
Gamla bion
Fred. 15.5 kl. 20-01. Tre li-
veband, bl.a. tyska ”V8Wan-
kers”.
54. Otterbergets camping
Öppet alla dagar kl. 10-17.
Servering m.m. Träsnidare, 
invigning Cykelled lörd 9.5. 
kl. 12. Läs mer sid. 28.
55. Fårgården Åsebol
Öppen gård med lammsläpp 
o försäljning lörd. 16.5. kl. 
12-17. Lammutsläpp kl. 14.
56. Mullerud, Åsebol
Arkeolog Elinor Gustavsson 
guidar i spännande område. 
Tisd. 12.5 kl. 18.
57. Barrud
Barruds byalag bjuder in till 
föredrag och musik och kör-
sång. Sönd. 17.5 kl. 16.
58. Högsåsen
Vandringsleds central med 
14 olika leder. Milsvid utsikt.
59. Kvarnfallets kolarplats
Kolmilan rivs onsd. 28.5. kl. 
17-19. Musik o försäljning.
60. Krämarstan på Myra
Guidning kl. 16 av ett unikt 
område. Läs mer sid. 14.
(Samling kl. 15.45 Finne-
rödja Hembygdsgården.)
61. Finnerödja hembygds-
gård
Kaffeservering och utställ-
ningar. Öppen sex dagar kl. 
11-16. Bakluckeloppis lörd. 
16.5. Läs mer sid. 29. 
62. Församlingshemmet
Lokalhistorisk afton tisd. 12.5 
kl. 19. Leif Vörde berättar 
och visar bilder 
63. Hantverk och loppis
Finnerödja, Tivedsvägen 6. 
Affär med blandat hantverk. 
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Program

Öppet alla nio dagarna

Kl. 11-16
Flera  
extra 
arrang-
emang !

Kl. 9-19

Tivedstorp
Öppet varje dag - lagad mat, även växtbaserat 
(=det som kallats veganskt). Kaffeservering. 
Alltid hembakat bröd!
Lunchmusik varje dag under Sköna Maj, se 
sid 3 för fullständigt program! Det blir allt mel-
lan visor, folkmusik, pop. 
Fotoutställningar. 
Specialarrangemang:
Lörd 9.5. kl. 17 till sent - Mat, dryck & livemu-
sik i Kaffestugan. Öppen scen – kom och sjung 
och spela med oss!
Sönd 10.5 kl. 11-16 Naturens dag. Årets tema 
är träd i alla former!
Finn Tivedstorps favoritträd! Rita ditt favoritträd 
– vi ställer ut . Trädpromenad. Liten marknad 
med plantor och fågelholkar. Ruben Ahnér pra-
tar bin och biodling och vikten av bin. 
Lörd 16.5 kl. 17 till sent - Mat, dryck & livemu-
sik i Kaffestugan. 
18.00 Ölprovning med Ola från Dugges bryg-
geri. Kostnad 250 kr. Föranmälan (senast 
samma dag) till: 0584-472090.

Café Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor serveras.
En underbar miljö och avslappnande omgiv-
ningar invid Borasjön, strax söder om Laxå 
invid E20.
En historisk känd plats utmed den medeltida 
Eriksgatan. Här låg också ett kloster i Antonit-
ordern. 
Omfattande utgrävningar har gjorts. En mindre 
utställning finns inne i Sockenstugan.
Barnvänligt utomhus.

Kl. 11-16
Sönd. 
10.5 
öppet 
till kl. 18

Konstutställning Prästgården Undenäs
Söndag 10.5. Extra öppet till kl. 18 - med möj-
lighet träffa de flesta utställarna.
Servering  kl 12.30 -15.30. 
I årets utställning deltar elva konstnärer och 
fyra grupper, som visar måleri, teckningar, ak-
varell, skulptur och förgylld skulptur, fotocollage, 
textil och slöjd. 
Årets gästkonstnär heter Inga Hjohlman. Hon 
bor i Hälsingland, men har anknytning till Un-
denäs. 
Undenäsvävarna och Träffpunkens slöjdare är 
också nykomlingar.
Birgitta Stenberg deltar postumt med målningar 
och signerade böcker. Dessutom återkommer 
följande - Kerstin Bjärkstedt, Malin Bring, Inger 
Dalsbro, Anette Hermansson, Stig Johansson, 
Lage Karlsson, Birgit Landström, Ellie Spork, 
Iréne Wikström.
Samt grupperna Aquarellerna och Torsdagsmå-
larna.

Kl. 9-19
Lörd o 
sönd 
kl. 12-19

Olshammarsgården
Matservering, även visningar av gården som 
bl.a. Verner von Heidenstams födelsehem. Ut-
ställning o information finns. Guidning !
Birgittakyrkan precis intill är uppkallad efter 
den Heliga Birgitta, vars make Ulf Gudmarsson 
ägde Olshammar på 1320-talet. 

Kl. 10-17
Flera-
extra 
arrang-
emang

Otterbergets camping
Invid sjön Skagern - Terrassen är öppen för 
kaffeservering.
Vandra och upptäck Skagerns unika sand-
strand. Prova biljardgolf. 
Träsnidare på plats: 9-10, 14 och 16-17.5. 
Lörd. 9.5 kl. 12 - Invigning cykelled!

Alla arrangemang som anordnas 
mer än en dag är skrivna i rostfärg !

Solnedgång över sjön Skagern kan njutas vid Otterbergets camping, Café Sockenstugan i Ramundeboda bjuder på vacker miljö och båthamnen 
i Olshammar ett stenkast från Olshammarsgården.
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Öppet sex dagar 9-10, 14-17.5

Öppet fyra eller fler dagar

Kl. 10-15 Galleri Hova
Utställningen ”Flora och fauna”
Lekfull utställning där Galleri Hovas nio egna 
medlemmar ställer ut nya och nygamla alster. 
Det blir konst i keramik, guld o silversmide, 
glaskonst, foto, olja och akryl och pärlsmycken.
Utställarna är:
Anna Bergström, keramik; Maria Folkesson, 
keramik; Jan-Erik Hedelin, guld och silver; Jes-
sica Lindholm, illustratör; Anna Thorén Persson, 
målningar; Eva Rittsel, glas; Pär Rittsel, foto; 
Maj Bredin, pärlsmycken, Sigge Wahlstedt, trä.
Även pröva på blästring 14-17.5.

Kl. 11-16 Finnerödja hembygdsgård
En av traktens praktfullaste och mest välskötta 
hembygdsgårdar som består av ett tiotal bygg-
nader. 
Kaffeservering och lite blandade utställningar 
finns i den lummiga miljön innanför den väl-
gjorda gärdsgården.
Extra arrangemang
Dessutom andra aktiviteter under Sköna Maj
som: 
Lördag 9.5 kl. 15.45 Samling för guidningen vid 
Krämarstan på Myra som startar kl. 16.
Lördag 16.5 Kl. 9-15 Bakluckeloppis 

Kl. 13-18 Segla med guide på Unden
Njut av vackra Unden och se Tiveden från vatt-
net. Det är Camping Tiveden som gör segeltu-
rer med instruktör.
Det finns två typer av segelbåt : ’Seahorse’ , 
kölbåt, Polyester. 6 m. Max 4 deltagare per tur. 
Typ ’Flying Junior’, midsvärd, Polyester. 4.60 
m. Max 2 deltagare per tur.
Guidad segeltur tar ungefär 1 timme, flytväst 
ingår.  50 kr/p.p. 
Passar också bra till familjer med äldre barn. 
Drop in.

Kl. 11/12
-16/18

Hantverk och loppis
Finnerödja, Tivedsvägen 6. Affär med blandat 
hantverk. Pröva på nålfiltning, knyt armband o 
nyckelringar.Liten kaffeservering.

Öppet fem dagar 9, 12, 14-16.5

Alla arrangemang som anordnas 
mer än en dag är skrivna i rostfärg !

Öppet fem dagar 9-10, 15-17.5

Öppet fyra dagar 14-17.5
Kl. 11-16 Konst och musik, Lelles Musikgalleri

Lelle Bodarve, Älgaråsvägen 29, Hova. Varje 
öppendag är det visning av konstverk/teck-
ningar, samt musikunderhållning. 
Torsd. 14.5 - om vädret tillåter konsert  med 
Richard Swanström pianorock´n roll med band.

Kl. 10-15 Blästring, Galleri Hova. 
Passar från 4 år och upp till 100. 
Mönster görs med tape på glaset som sand-
blästras. Allt som inte tejpas blir lite frostat och 
man får sin alldeles egna design på glaset.
Tar ca. 10-30 minuter beroende på tiden man 
lägger på designen. Tag gärna med glas, flaska 
etc.

Kl. 11-16 Tiveds skolbyggnad o Café Nyfiket
Konst o hantverklsutställning 
med bl.a. Anna Bergström, keramik; Jeanette 
Håkansson, glas; Katarina Helgesson, bild; 
Håkan Karlsson, bild; Susanne Bichis, ullfigurer 
- med flera utställare. 
Café Nyfiket öppet!

Kl. 12-16 Häggeboda Glas, 
Konst med gästutställare
I en spännande verkstadsmiljö med unik ma-
skinhistoria visas kraftfulla oljemålningar och 
blandteknik.
Även eget konst- och bruksglas. Gästutställare 
Jan Axelsson från Mariestad. 

Kl. 12-16 Tanternas Lilla Galleri, Bosjön, Tived
Britt-Marie Dahlberg ställer ut oljemålningar.
Vägbeskrivning: Från Sannerud-Tived kör 5,3 
km mot Askersund. Sväng höger mot Damm-
torp/Stensjön. Kör 350m. Brevlåda märkt 
Dahlberg. Gå vänster 160 m.

Musiker och konstnär Lelle Bodarve är en av många nya i årets Sköna 
Maj. Utställning och levande musik blir det hemma hos Lelle i Hova.

Program



30 Sköna Majs evenemangstidning 2015

Lördag 9 maj

Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Dagens lunch och kaffeservering. Underbar 
miljö och avslappnande omgivningar invid Bora-
sjön.
En värdefull historisk plats invid forna Erikisga-
tan, numera E20.

Kl. 10-17 Otterbergets camping
Invigning cykelled! Träsnidare på plats.
Invid Skagern - Kaffeservering.
Prova biljardgolf. Vandra och upptäck Skagerns 
unika sandstrand. 
Träsnidare på besök. 
Kl. 12 - Invigning cykelled.

Kl. 10-17 Kurs - Att hitta ro i sig själv, Perstorp 
”Hemma hos Martha o Anders”.
Skogens ceremonier möter Kinesiologin.
Dagen leds av Anna Bergström och Helene 
Sahlin-Virro. ”Om vi människor ser oss själva 
som del i ett större sammanhang kan vi kanske 
uppnå större balans i våra liv och därmed få en 
djupare kontakt med själva livet.”
Pris: 1400 kr inkl lunch och fika. Anmälan till 
Anna 070 685 26 95.

Kl. 10-15 Galleri Hova
Utställningen ”Flora och fauna”
Lekfull utställning där Galleri Hovas nio egna 
medlemmar ställer ut och nya och nygamla 
alster.

Kl. 11-16 Tivedstorp 
Öppet varje dag - lagad mat, även växtbaserat 
(=veganskt). Kaffeservering. Alltid hembakat 
bröd !
Lunchmusik varje dag - idag Jaques Labouch-
ere med sin gitarr. 
Utställningar. Härliga omgivningar.

Kl. 11-16 Hantverk och loppis
Blandat hantverk.  Tivedsv 6, Finnerödja.

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
Servering  kl 12.30 -15.30. 
I årets utställning deltar elva konstnärer och 
fyra grupper.

Kl. 12-19 Olshammarsgården
Matservering, även visningar av gården som 
bl.a. Verner von Heidenstams födelsehem. 

Kl. 12.30 Invigning Konst-i-ring, Tiveds skolbygg-
nad. Café Nyfiket öppet 11-16.
Dags för den årliga säsongsstarten på den 1,6 
km långa konstslingan i skogen

Kl. 13-18 Segla på Unden, Camping Tiveden
Njut av vackra Unden. Camping Tiveden gör 
segelturer med instruktör.

Kl. 13-17 Finnerödja Hembygdsgård
Kl. 15.45 Guidevandring i Krämarstan på Myra. 

Samling vid Finnerödja hembygdsgård. Guid-
ningen startar kl. 16.00.

Kl. 17 - 
till sent

Tivedstorp
Mat, dryck & livemusik i Kaffestugan. Öppen 
scen – kom och sjung och spela.

Kl. 19 Teater Undenäsgården 
”Vem var Dag Hammarsköld ?”
En liten historik om vår store svensk i FN med 
inslag av dikt, prosa, sång och musik. 
Agneta Danielson, skådespelare som tidigare 
bott i Tived,har skrivit texterna och framför dem 
själv. Jane Pettersson, Höghult, ackompanjerar 
på dragspel. 
Biljetterna säljs vid entrén. Pris 150 kr.
Föreställningen är drygt 2 timmar lång, inklu-
sive paus. Servering.

Alla arrangemang som anordnas 
mer än en dag är skrivna i rostfärg !

Guidning i ”Krämarstan på Myra” i Finnerödja och teater om Dag Hammarsköld (fotot: Wikipedia), i Undenäs är aktiviteter inledningsdagen. 
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Söndag 10 maj 

Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Dagens lunch och kaffeservering. 

Kl. 10-17 Otterbergets camping
Invid Skagern - Terrassen är öppen för kaffe-
servering.
Vandra och upptäck Skagerns unika sand-
strand. Prova biljardgolf. 
Träsnidare på plats: 9-10, 14 och 16-17.5. 

Kl. 10-15 Galleri Hova
Utställningen ”Flora och fauna”
Lekfull utställning där Galleri Hovas nio egna 
medlemmar ställer ut och nya och nygamla 
alster.  
Det blir konst i ett flertal olika konstformer - 
keramik, guld o silversmide, glaskonst, foto, olja 
och akryl och pärlsmycken.

Kl. 10-17 Kurs - En heldag i skogens tecken - med 
vandring i stillhet, Perstorp ”Hemma hos 
Martha o Anders”.
Dagen leds av Anna Bergström.  Denna dag 
går helt i skogens tecken. Inga förkunskaper 
behövs. Dagen består av tyst vandring blandat 
med egna övningar. Pris: 950 kr, inkl lunch o 
fika. Anmälan görs till Anna 070 685 26 95.

Kl. 11 Musikmässa Undenäs kyrka, Pastoratets 
alla körer medverkar

Kl. 11-16 Naturdag Tivedstorp
Årets tema är träd i alla former!
Finn  Tivedstorps favoritträd! Rita favoritträd – 
teckningarna ställs ut . Det blir Trädpromenad.
Liten plantmarknad. Stora och små fågelholkar.  
Utställningar finns hela veckan. Naturskyddsför-
eningen i Askersund informerar och visar, bl.a. 
att skapa en fjärilsrestaurang, bygga en biholk.

Kl. 11-16 Tivedstorp 
Livemusik - idag Pianu Eves, fransk djungel-
blues.
Öppet varje dag - lagad mat, även växtbaserat 
(=det som kallats veganskt). Kaffeservering. 
Alltid hembakat bröd.

Kl. 11-18
Extra 
öppet !

Utställning Prästgården Undenäs
Servering  kl 12.30 -15.30. 
I årets utställning deltar elva konstnärer och 
fyra grupper, som visar måleri, teckningar, ak-
varell, skulptur och förgylld skulptur, fotocollage, 
textil och slöjd. 
Årets gästkonstnär heter Inga Hjohlman. Hon 
bor i Hälsingland, men har anknytning till Un-
denäs. 
Undenäsvävarna och Träffpunkens slöjdare är 
också nykomlingar.
Birgitta Stenberg deltar postumt med målningar 
och signerade böcker. 

Kl. 12-19 Olshammarsgården
Kl. 13-18 Segla på Unden, Camping Tiveden

Njut av vackra Unden och se Tiveden från vatt-
net. Det är Camping Tiveden som gör segeltu-
rer med instruktör.
Det finns två typer av segelbåt : ’Seahorse’ , 
kölbåt, Polyester. 6 m. Max 4 deltagare per tur. 
Typ ’Flying Junior’, midsvärd, Polyester. 4.60 
m. Max 2 deltagare per tur.
Guidad segeltur tar ungefär 1 timme, flytväst 
ingår.  50 kr/p.p. 
Passar också bra till familjer med äldre barn. 
Drop in.

Kl. 13-17 Finnerödja Hembygdsgård
Kaffeservering och utställningar i en av de 
vackraste och mest omfattande hembygdsgår-
darna.

Kurser både lördag och söndag på Perstorp om att hitta lugnet. På söndagen är det populära Naturdagen på Tivedstorp
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Månd - tisd 11-12 maj

Måndag 11 maj
Kl. 9-19 Olshammarsgården

Matservering, även visningar av gården som 
bl.a. Verner von Heidenstams födelsehem.

Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor serveras 
i denna historiska miljö invid Borasjön, strax 
söder om Laxå invid E20.

Kl. 10-17 Otterbergets camping
Invid Skagern - Terrassen är öppen för kaffe-
servering.
Vandra och upptäck Skagerns unika sand-
strand. Prova biljardgolf. 

Kl. 11-16 Tivedstorp
Livemusik vid lunchen. Idag Husbandet Natur-
führer och Lovisa Larsson, mycket folkmusik. 

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
I årets utställning deltar elva konstnärer och 
fyra grupper.

Kl. 11.45 Lunchmusik Undenäs - ”Orgelsoppa”
Kantor Christina Lindman spelar på kyrkorgeln i 
det som ibland kallas ”Tivedens katedral”. 
Därefter serveras sopplunch i Prästgården från 
ca  kl. 12.15.

Kl. 19 Föreningen Hova Riddarveckas Allmänna 
möte med filmvisning, Hova Församlings-
hem
Filmen när ”Rödjorden blev till guld”, 30 min vi-
sas och som berättar om det rike under medel-
tiden som fanns i Tiveden-Gränsbygden - byggt 
på stor järnproduktion och med Kungsgården i 
Älgarås som centrum..

Tisdag 12 maj
Kl. 9-19 Olshammarsgården
Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Kl. 10-17 Otterbergets camping
Kl. 11-16 Tivedstorp 

Livemusik vid lunchen. Idag Husbandet Natur-
führer och Lovisa Larsson, mycket folkmusik. 

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
Kl. 11.45 Lunchmusik Undenäs kyrka
Kl. 12-16 Hantverk och loppis

Finnerödja, Tivedsvägen 6 -öppet. 

Kl. 13-15 Öppen mötesplats, Älgarås
Folkrätt o flyktingkretsen i Röda Korset i Ska-
raborg har verksamhet i Älgarås på flyktingför-
läggningen. Det bjuds på kaffe med internatio-
nellt kakbord, lite kägelspel och tipspromenad.

Kl. 16.30
-19

Promenad Hova Movallen
Som vanligt bjuder Hova IF på sin populära 
tipspromenad med korvgrillning på fina Getryg-
gen, Movallen.

Kl. 18 Arkeolog från Västarvet guidar i Mullerud, 
Åsebol
Ligger det något i folktraditionen som placerar 
ett stenåldersfolk här. Åk till Gårdsjö mot Åse-
bol. Skyltat efter 3,5 km.

Kl. 19 Lokalhistorisk afton, Finnerödja
I Församlingshemmet återkommer Leif Vörde 
med sina populära lokalhistoriska aftnar, och i 
ord och bild återberättas händelser och männis-
koöden från bygden. 

En arkeolog från Västarvet besöker Mullerud, Åsebol. Det blir guid-
ning - bodde det stenåldersfolk här, härjade Digerdöden här ?

Filmen ”När rödjorden blev guld värd - om det medeltida rike i 
Tiveden-Gränsbygden byggt på stor järnproduktion visas i Hova.
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kl. 9-19 Olshammarsgården
Matservering, även visningar av gården som 
bl.a. Verner von Heidenstams födelsehem. Ut-
ställning o information finns. Guidning.
Birgittakyrkan precis intill är uppkallad efter 
den Heliga Birgitta, vars make Ulf Gudmarsson 
ägde Olshammar på 1320-talet. 

Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Lunchbuffé, kaffeservering och våfflor serveras.
En underbar miljö och avslappnande omgiv-
ningar invid Borasjön, strax söder om Laxå 
invid E20.
En historisk känd plats utmed den medeltida 
Eriksgatan. Här låg också ett kloster i Antonit-
ordern. 
Omfattande utgrävningar har gjorts. En mindre 
utställning finns inne i Sockenstugan.
Barnvänligt utomhus.

Kl. 10-17 Otterbergets camping
Invid Skagern - Terrassen är öppen för kaffe-
servering.
Vandra och upptäck Skagerns unika sand-
strand. Prova biljardgolf. 

Kl. 11-16 Tivedstorp 
Hembakat och lunch serveras liksom kända 
kaffet. 
Livemusik vid lunchen. Idag är det Husbandet 
Naturführer och Lovisa Larsson med mycket 
folkmusik, men också visor och improvisation. 
Tivedstorp är ursprungligen en finnby från 
1600-talet och är kultur och natur i en underbar 
miljö.
Ett flertal utställningar finns att titta på, bl.a. 
foton från Trolltivedens fotoklubb och släktträd 
av nätverket Rötter i Tiveden.

Onsdag 13 maj

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
Servering  kl 12.30 -15.30. 
Elva konstnärer och fyra grupper, som visar 
måleri, teckningar, akvarell, skulptur och för-
gylld skulptur, fotocollage, textil och slöjd. 
Årets gästkonstnär heter Inga Hjohlman. Hon 
bor i Hälsingland, men har anknytning till Un-
denäs. 
Undenäsvävarna och Träffpunkens slöjdare är 
också nykomlingar.

Kl. 15 Barnteater ”De tre trollproven”, Undenäs-
gården
Kommer det lilla trollet Tofsa att klara trollpro-
ven och få gifta sig med Trumbum? Två musi-
kanter och en skådespelare framför Einar Nore-
lius kluriga saga om Stortrollets tre trollprov. 
Det blir en spännande färd genom skogen med 
fiol, ukulele, bas och många olika slagverk. 
Barnen får delta i sång och rörelse och träffa 
ugglan, paddan och ekorren.
Skådespelaren Eva Ahlberg och musikerna 
Susanne Lind och Niclas Larsson har lång 
erfarenhet av att arbeta med barn, teater och 
musik. 
Biljettpris: 40 kr för både vuxna och barn. 
Biljetterna säljs vid entrén. 
Föreställningen pågår 40 min.

Kl. 17-19 Kolmilan rivs, Kvarnfallet
Högsåsenföreningen bjuder in till mysiga Kvarn-
fallet. 
Utescen, vindskydd, liten damm och lämningar 
från kvarnen som funnits här m.m.
Kolmilan rivs o kolen säljs. Musikanter på plats. 
Äkta kolarkokkaffe och lite annan försäljning. 

Alla arrangemang som anordnas 
mer än en dag är skrivna i rostfärg !

Rivning Kvarnfallets kolmila, Trollprov i barnteatern i Undenäs och många serveringar redo för besökare...
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Torsdag 14 maj

Kl.  9 Källebacken, Undenäs
Gökotta med kyrkoherde Pernilla Tapper-Törn-
qvist, delar av kyrkokören.

Kl.  9-11 Hembygdsgården Källebacken Undenäs 
Hembygdsmuseet öppet, servering i soldattor-
pet.

kl. 9-19 Olshammarsgården
Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Kl. 10-17 Otterbergets camping
Kl. 10 Heldag Hova - Lokal marknad - Utställ-

ningar - Musik - Vandring
I Veramagasinet utmed genomfarten blir det 
Lokal marknad. På torget börjar Stikkanvand-
ringen. Galleriet har öppet, även blästring.

Kl. 10-15 Galleri Hova
Kl. 10-15 Blästring, Galleri Hova. 
Kl. 10.30 Lindberga vulkanreservat 

Vandring med guide
Samling vid parkeringsplatsen, som ligger intill 
vägen Undenäs-Älgarås. Geologen Bo Ronge 
guidar och visar bevisen på den vulkaniska ak-
tiviteten. Biolog Leif Andersson berättar om den 
spännande växtlighten i reservatet.

Kl. 11 I Stikkans fotspår, Hova  
Samling vid Stikkanbysten på torget i Hova. 
Lars-Göran Ytterberg berättar om ABBA Stik-
kan Anderssons uppväxt intill hans barndoms-
hem - idag Gröna Huset. 

Kl. 11.30 
- 12.30

Vismakarna på Veras, Hova
Sång och musik med Stikkanlåtar från Verama-
gasinets scen av Vismakarna, familjen Stråge-
fors. Veramagasinet har lunch, kaffe o våfflor.

Kl. 11-17 Utställning Christine skola
Årets utställning öppnar. I år med Margareta 
Forslund, Elin Forslund och Lisa Undenäs.

Kl. 11-16 Tiveds skolbyggnad o Café Nyfiket
Konst o hantverklsutställning
Ställer ut gör bl.a. Anna Bergström - keramik, 
Jeanette Håkansson - glas, Katarina Helgesson 
- bild, Håkan Karlsson - bild,  Post-Lisas - litte-
ratur, nallar, Susanne Bichis - ullfigurer.

Kl. 11-16 Tivedstorp 
Lunchlivemusiken idag - Riksspeleman Mikael 
Pettersson

Kl. 11-16 Konst och musik, Lelles Musikgalleri
Lelle Bodarve musiker och konstnär och nyin-
flyttad till Hova. Visar egen konst. Vid bra väder 
Rockkonsert kl. 15.

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
Kl. 11-18 Hantverk och loppis, Finnerödja

Kl. 12-14 Skagagården och skaga kyrka öppna
Lunchservering, ingen förbeställning.

Kl. 12-16 Häggeboda Glas - med gästutställare
Jeanette Håkansson öppnar ateljén. I år är 
gästutställaren Jan Axelsson, Mariestad.

Kl. 12-16 Tanternas Lilla Galleri, Bosjön, Tived
Britt-Marie Dahlberg är ny i Sköna Maj. Visar 
olja i sitt lilla galleri.

Kl. 13-17 Finnerödja Hembygdsgård
Kl. 13-17 Familjedag o Traktorträff Åboholm

För hela familjen. Veterantraktorträff. Årets 
traktor koras. Dragkamp. Lag Finnerödja möter 
lag Tived. Loppis. Tipspromenad. Fiskdamm för 
barn. Musikunderhållning. Servering och godis-
försäljning. M.m.

Kl. 19-01 Livemusik ”Löskefolket”, Perstorp ”Hem-
ma hos Martha o Anders”
Logdörrarna öppnar vid sju. Kl 20 drar kultban-
det Löskefolket  igång sin show. Löskefolket 
har återförenats och spelar och sjunger gamla 
traditionella folklåtar blandat med rockn’ roll. 

Kristi Himmelsfärdsdagen är en mycket händelserik dag - bl.a. lokal marknad o Stikkanvandring i Hova och i Lindberga är det den årliga 
vulkanvandringen.

Kristi Himmelsfärdsdag
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Fredag 15 maj Alla arrangemang som anordnas 
mer än en dag är skrivna i rostfärg !

kl. 9-19 Olshammarsgården
Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Kl. 10-17 Otterbergets camping
Kl. 10-15 Galleri Hova
Kl. 10-15 Blästring, Galleri Hova

Man kan välja om man vill dekorera en ljuslyk-
ta, ett juiceglas eller vinglas. Eller kan man ta 
med egna glas, glasflaskor eller glasburkar.  

Kl. 11-17 Utställning Christine skola
Christine gamla skola fyller 190 år i år. Det firas 
med med kaffe och kaka, konst, fjärilar och ke-
ramik. Med Margareta Forslund, Elin Forslund 
och Lisa Undenäs.

Kl. 11-16 Tiveds skolbyggnad o Café Nyfiket
Konst o hantverklsutställning

Kl. 11-16 Tivedstorp
Lunchlivemusik idag - Me and My Kites.

Kl. 11-16 Konst och musik, Lelles Musikgalleri
Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
Kl. 11-18 Hantverk och loppis, Finnerödja
Kl. 12-16 Häggeboda Glas, 

Konst med gästutställare
Kl. 12-16 Tanternas Lilla Galleri, Bosjön, Tived

Kl. 13-17 Finnerödja Hembygdsgård
servering och utställningar i mysig miljö.

Kl. 13-18 Segla på Unden, Camping Tiveden
Upplev Unden från sjösidan.

Kl. 13-15 Äventyrsvandring med Bosse
- även söndag 17e maj. Start i Kopparhult.  
Vandring för alla sinnen. Braskaffe o hemlagat. 
Pris: 100 per person. 070 342 04 11

Kl. 20-01 Sköna Maj Rock, Hova
Rockfickan presenterar Sköna Majrock - tre 
liveband på scen i gamla bion.
Headliner kommer från Tyskland och heter  
”V8Wankers, dessutom Wilderbeast och ”Unge-
fär så här”, från Mariestad, som lirar Ebba Grön 
och Imperietlåtar.  
Öppen bar, 18 år gräns. Entré 100 kr.

Lördag 16 maj - forts. nästa sida
Kl. 9-15 Finnerödja Hembygdsgård

Bakluckeloppis 
Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Kl. 10 Hela dagen i Undenäs. Vårmarknad-Un-

denästerrängen-Biblioteket öppet-Bokby-
tardag-Öppen trädgård-Hembygdsarkivet 
öppet

Kl. 10-15 Vårmarknad i Undenäs
Tre affärsidkare tog initiativ ifjol och alla tyckte 
det blev jättebra. I år blir det ett 20-tal försäl-
jare - allt från växter till bröd och kolbullar.

Kl. 10-15 Undenäsgården öppen. 
Bokbytardag
Biblioteket extra öppet. Det är också dagen då 
hela Sverige byter böcker. I hallen på Undenäs-
gården finns ett bokbytarbord. Lämna en bok 
vid bordet och fynda något som någon annan 
lämnat. 
Info ring Eva Hagejärd 0505-23060.

Rock i Hova på fredagskvällen med bl.a. tyska V8 Wankers.

Kl. 10.30 Klockarvallen, Undenäs
Undenästerrängen
Premiär ifjol som betecknades som succé. 
Tävlingslopp och motionslopp över 7km eller 
3,5km.
Den som vill får gärna promenera, även med 
stavar.

Kl. 10-17 Otterbergets camping
Invid Skagern. Kafeservering. Vandra och upp-
täck Skagerns unika sandstrand. Prova biljard-
golf. Träsnidare på plats. 

Kl. 10-15 Galleri Hova
Kl. 10-15 Blästring, Galleri Hova

Designa sitt eget glas. För alla åldrar, ung som 
äldre. Tar 20-30 minuter ungefär. 

Kl. 11-17 Utställning Christine skola
Christine gamla skola fyller 190 år i år. Den var 
Sveriges andra folkskola. Det firas med med 
kaffe och kaka, konst, fjärilar och keramik. 
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Kl. 12-16 Tanternas Lilla Galleri, Bosjön, Tived
B-M Dahlberg visar olja. Galleriet ligger en dryg 
halvmil från Tived mot Askersund.

Kl. 12-15 Hembygdsarkivet, Undenäsgården
Ingemar Wikenros och Margaretha Rehnberg 
finns på plats för att svara på frågor och visa 
vad som finns i arkivet.

Kl. 12-19 Olshammarsgården
Matservering, även visningar av gården som 
bl.a. Verner von Heidenstams födelsehem.

Kl. 12-17 Fårgården, Åsebol
Kl. 14 - Lammutsläpp
Öppen gård med mycket att titta på och göra.
Finns möjlighet att klappa lammen inne i ladu-
gården. Sedan sker stora lammutsläppet.
Ridklubben Gullhov på plats och har ponnyrid-
ning.
Gör visselpipor på gammeldags sättet.
Visning och försäljning av hantverk.
Någonstans sitter guldvaskare Pettersson med 
sin vaskpanna och hittar guld. Servering.

Kl. 13-17 Finnerödja Hembygdsgård
Kl. 13-18 Segla på Unden, Camping Tiveden

Njut av vackra Unden och se Tiveden från vatt-
net. Det är Camping Tiveden som gör segeltu-
rer med instruktör.

Kl. 17 - 
till sent

Tivedstorp
Mat, dryck & livemusik i Kaffestugan. 
Kl. 18.00 Ölprovning med Ola från Dugges 
bryggeri. 
Kostnad 250 kr. Föranmälan (senast samma 
dag) till: 0584-472090.

Lördag 16 maj

BeDas trädgård är öppen. En av många aktiviteter i Undenäs denna lördag.  På Fårgården i Åsebol är det lammsläpp m.m. 

Alla arrangemang som anordnas 
mer än en dag är skrivna i rostfärg !

Kl. 11-16 Öppen trädgård - BeDas trädgård, Unde-
näs
Vacker trädgård, ligger på Vångstigen 7, med 
mycket praktfulla växter, lite tidigt på säsongen 
när Sköna Maj ligger så här tidigt i maj.
Presentbod och servering finns.

Kl. 11-16 Tiveds skolbyggnad o Café Nyfiket
Konst o hantverklsutställning
Blandade konstuttryck i årets utställning där 
utställarna bl.a. är bl.a. Anna Bergström - ke-
ramik, Jeanette Håkansson - glas, Katarina 
Helgesson - bild, Håkan Karlsson - bild,  Post-
Lisas - litteratur, nallar, Susanne Bichis - ullfi-
gurer.

Kl. 11-16 Tivedstorp
Lagad mat, även växtbaserat (=det som kall-
lats veganskt). Kaffeservering. Alltid hembakat 
bröd. Lunchlivemusik idag - Bandet Å

Kl. 11-16 Konst och musik, Lelles Musikgalleri
Lelle Bodarve musiker och konstnär och nyin-
flyttad till Hova. Älgaråsvägen 29.  Visning av 
konstverk/teckningar, samt musikunderhållning 
varje dag.

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
Kl. 11-16 Hantverk och loppis, Finnerödja
Kl. 12-16 Häggeboda Glas, 

Konst med gästutställare
Jeanette Håkansson ställer ut i sin ateljé 
och med Jan Axelsson från Mariestad som 
gästutställare. Utställningen i en spännande 
verkstadsmiljö med unik maskinhistoria visas 
kraftfulla oljemålningar och blandteknik samt 
konst- och bruksglas. 
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Söndag 17 maj -  sista dagen !

Kl.  9-19 Sockenstugan Ramundeboda
Historisk trivsam miljö. Lunchbuffé, kaffeserve-
ring och våfflor serveras.

Kl. 10-17 Otterbergets Camping
Kl. 10-15 Galleri Hova - utställningen ”Flora och 

fauna”
Galleriets nio medlemmar ställer ut.
Det blir konst i keramik, guld o silversmide, 
glaskonst, foto, olja och akryl och pärlsmycken.

Kl.10-15 Blästring, Galleri Hova

Kl. 11-16 Tivedstorp 
Hembakat och lunch. Lunchmusik idag - Joel 
Öhlund & Agnes Nykäsenoja

Kl. 11-16 Utställning Prästgården Undenäs
I årets utställning deltar elva konstnärer och 
fyra grupper.

Kl. 11-16 Tiveds skolbyggnad o Café Nyfiket
Konst o hantverklsutställning
Ställer ut gör bl.a. Anna Bergström - keramik, 
Jeanette Håkansson - glas, Katarina Helgesson 
- bild, Håkan Karlsson - bild,  Post-Lisas - litte-
ratur, nallar, Susanne Bichis - ullfigurer.

Kl. 11-16 Konst och musik, Lelles Musikgalleri
Lelle Bodarve musiker och konstnär och nyin-
flyttad till Hova. Älgaråsvägen 29.
Visning av konstverk/teckningar, samt mu-
sikunderhållning varje dag.

Kl. 12-16 Häggeboda Glas, 
Konst med gästutställare
Jeanette Håkansson ställer ut i sin ateljé och 
med Jan Axelsson från Mariestad som gästut-
ställare.

Kl. 12-16 Tanternas Lilla Galleri, Bosjön, Tived
B-M Dahlberg visar olja. Galleriet ligger en dryg 
halvmil från Tived mot Askersund.

Kl. 12-19 Olshammarsgården
Kl. 13-15 Äventyrsvandring med Bosse

Start i Kopparhult. Bosse har sina American 
wolfdogs med sig. 
Vandring för alla sinnen. Braskaffe o hemlagat. 
Pris: 100 per person. 070 342 04 11.
Även fredag 15.5.

Kl. 13-18 Segla på Unden, Camping Tiveden
Njut av vackra Unden. Camping Tiveden gör 
segelturer med instruktör.

Kl. 13-17 Finnerödja Hembygdsgård
En av traktens praktfullaste och mest välskötta 
gårdar. Kaffeservering och lite blandade utställ-
ningar. 

Kl. 13.45 
- 15

Stipendieutdelning, Götiska förbundet i 
Undenäs kyrka
Undenäsbygdens byalag kommer att erhålla 
Götiska Förbundet Carl XIV Johanslogens kul-
turstipendium.
Ceremonin sker i kyrkan och upptar ett flertal 
programpunkter. Töreboda spelmanslag spelar.

Kl. 16-17 Barrudsföredraget med musik o sång
I Barruds bönehus för sjätte året föredrag av 
Ulf Sandberg och sång och musik av kören från 
Hova-Älgarås pingstförsamling. 
Starka, viktiga kvinnor från den tidiga frikyrkorö-
relsen brukar porträtteras liksom olika händelser 
i en av de folkrörelser som byggde det moderna 
Sverige. Kaffeservering.

Öppet på Häggeboda glas och Barruds-föredrag för sjätte året och segling på Unden är lite vad som bjuds sista dagen.
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Arena Gullspång 4 - 17 maj

Måndag 4 maj kl. 19 - 21
Hovas tidigas historia
Sessionssalen Hova
Arne Danielsson är mycket kunnig 
i Hovas historia. Här samtalar han 
med Ulf Sandberg, Högsåsenfören-
ingen. Åhörarna får gärna delta.
Kvällen lär bl.a. handla om Offer-
platsen, drottning Sigrid Storråda, 
tinget, militärt uppmarschområde och 
mycket annat. Kaffe serveras.
Hova Hembygdsföärening

Tisdag 5 maj kl. 13-16
Projektverkstad och bidragstips
Sessionssalen, Hova
Kom och bolla projektidéer.
Västarvet finns på plats för att ge tips 
och råd hur man söker projektmedel.
Projekt kan vara ett bra sätt att ge-
nomföra idéer för att utveckla verk-
samheten.

Tisdag 5 maj kl. 17-19 
Om den nya kommunala kultur-
strategin - paneldebatt.
Sessionssalen, Hova
Officiell Arena Kick-off med diskus-
sion om den nya kulturstrategin som är 
under utarbetande. Strategin beskriver 
kommunens planerade arbete kom-
mande år.

Onsdag 6 maj kl. 10-13 
Vårda gamla föremål 
och testa sociala medier. 
Hantverkshuset, Hova
En Föreningseftermiddag. Västar-
vets konservator ger råd om hur man 
vårdar och förvarar gamla föremål på 
bästa sätt.
Västarvets hemslöjdskonsulenter ger 
en introduktion till sociala medier som 
verktyg för föreningar. Många bra tips!
Ta gärna med föremål som ni vill dis-
kutera med konservatorn.

Teckningen älven Amn ur Amnehärads hembygdsförenings skriftserie nr1, ”Den Lundholmska samlingen”. Fotot på järnvägsrallarna från Hova Älgarås boken, 1973.

- med natur- och kulturarv i fokus
Älven Amn brusar vilt och fascinerande på sin väg till 
utloppet i Sveriges största sjö Vänern.
Järnvägsrallare som bygger en bro över Hofva ån för VGB 
järnvägen, har ställt upp sig för  fotografering.
Idag känner vi det som Gullspångsälven och Kinnekul-
lebanan.
Mycket vatten har runnit i älven under bron och många 
tåg har rullat på järnvägen - och vår bygd har utvecklats.
När nu Västarvet samarbetar med Gullspångs kommun 
i arrangemanget ”Arena Gullspång” så är den uttalade 

förhoppningen att det är början även på samarbete med 
lokala aktörer i kommunen.
Sammanlagt erbjuds sexton olika aktiviteter runt om i 
hela kommunen. Spännvidden är stor vilket varit en av 
utgångspunkterna eftersom bygdens natur och kulturarv 
är så brett.
Från den täta mystiska Tivedsskogen till innanhavet 
Vänern, från  stenåldersbebyggelse vid älvstranden till 
medeltidskungar och Eriksgatan.

Gullspångs kommun spänner över så mycket !

Programmet
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Onsdag 6 maj kl.19-21 
Varför heter platser så konstiga 
namn? 
Högsåsenstugan
Kulturgruppen i Högsåsenföreningen 
inbjuder till samtal och resonemang 
kring namn på platser, vattendrag 
m.m. i Tiveden och Gränsbygden.
Tassyla, Ranåsen, Vitebärn, Narven 
är bara några namn att diskutera 
ursprung till.
Kaffe serveras. 

Torsdag 7 maj kl. 17-18 
Fotoutställning
Gullspång då och nu.
Amnegården, Gullspång
Vernissage för fotoutställning där 
skolelever tolkar äldre bilder av byg-
den.
Är ett projekt inom ramen för Skapan-
de skola med elever från årskurs sju.
Utställningen öppnas av Jan-Erick 
Eriksson.
Pågår fram till augusti.

Fredag 8 maj kl. 14:30-16 
Kakbuffé från när och fjärran
Gullstensskolan, Gullspång
Vägen till hjärtat går genom magen 
brukar man säga.
Ät kakor från hela världen, träffa de 
unga bagarna och prata om allt från 
bakelser till baklava.

Lördag 9 maj kl. 10-12
Torpvandring Råglanda/Lunds-
äng Råglanda, Gullspång
En stunds vandring i vacker och om-
växlande natur.
Samling i Råglanda – ta med fika-
korg!

Lördag 9 maj kl. 12-16
Vernissage utställning
Nittio meter Röde Orm
Ribbingsfors Herrgård
Ett makalöst konstverk ställs ut i en 
fantastisk lokal. 

En 90 meter lång textil baserad på be-
rättelsen om Röde Orm presenteras av 
konstnären Jordi Arkö som berättar om 
bakgrunden hur konstverket kom till. 
Utställningen pågår hela sommaren.

Söndag 10 maj kl. 13-16 
Muséernas dag 
i Gullspångs kommun
Öppet hus denna dag på: Vävstugan, 
Sjöfartsmuséet och Järnvägsmuséet - 
alla i Otterbäcken.
Frans G. Bengtsson biblioteket i Gull-
spång.
Lantbruksmuseet på Ribbingsfors.
Hembygdsmuseum i Hova och i Södra 
Råda 
Galleri Hova visar utställningen Flora 
och fauna.

Måndag 11 maj kl. 13-15 
Vem lever på kyrkogården? 
Amnehärads kyrkogård
Biolog och antikvarie från Västarvet 
guidar.
Kyrkogårdens spännande och rika natur 
och kulturvärden undersöks på en fasci-
nerande vandring.

Tisdag 12 maj kl. 18-20  
Arkeologisk vandring 
Mullerud, Åsebol
Arkeolog Elinor Gustafsson, från Borås 
guidar i området. Mullerud är i folktra-
ditionen byn som försvann med Diger-
döden, men det är också enligt samma 
tradition en plats där ett stenåldersfolk 

bodde. Stämmer något av det ?
En del inledande svar kanske kom-
mer.

Onsdag 13 maj kl. 13-16 
Flashmob – Byggnadsvård 
Dressinhuset, Gullspång
Tillsammans med skolungdomar görs 
renovering av Dressinhuset i Gull-
spång - som blivit slitet.

Torsdag 14 maj kl. 10-15  
Hantverksmarknad 
Veras Magasin, Hova
Marknad med närodlat och närprodu-
cerat - mat och hantverk. Provsmak-
ning must, honung och marmelader. 
Stickgraffitti på gator. Två utställningar 
i Sessionssalen - Ta i hand och Väv-
ning för alla.

Fredag 15 maj kl. 11-15 
Frans G. Bengtsson i ett Hus med 
historia Ribbingsfors Herrgård
Lunch till självkostnadspris och två 
gratis föreläsningar:  Frans G. hans 
liv och hans verk - av Sune Jakobs-
son samt
Hus med historia - av Ulf Larsson, 
Byggnadsantikvarie från Västarvet.

Lördag 16 maj kl. 10-16 
Medeltid, turister, spelteknologi 
Bygdegården, Södra Råda
Dialogmöte och workshop om besöks-
målsutveckling avslutar en historisk 
dag. En dag som innehållit:
* Programförklaringar
* Improvisationsteater
* Dataspel
* Filmvisning om kyrkobygget.
Lunch serveras till självkostnadspris.

Frans G Bengtsson (Foto Wikipedia)
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Mer konst, kultur och natur
i fyra dagar kring sjön Östen
För nionde året är det under fyra da-
gar kring Kristi Himmeslfärd dags 
för ”Konst och kulturdagar kring sjön 
Östen”.
Arrangör är Fågelsjö i Kulturbygd och 
området är alltså kring sjön Östen.
Östen är en mycket känd fågelsjö och den 
ligger söder om Töreboda och norr om 
Skövde. 
På det här uppslaget finns programmet 
och lite blandade beskrivningar av arrang-
örer och aktiviteter !

* Konst och Kulturdagarna invigs med 
Friluftsgudstjänst på Logården 14 maj kl. 
10.00. 
Arrangemanget avslutas med Visnings 
gudtjänst i Flistads kyrka 17 maj kl. 18.00.

* Temat för årets konst och kulturda-
gar är Bild

* Siffran motsvarar den som finns på 
kartan.
* Asterix innebär mat eller fikaställe.
* Tänk på att inte alla utställare har 
kortläsare. 

1. Tidans IP - start för Östen runt. 
Cykelstart även Logården Odensåker.
På lördagen är det dags för Östen runt 
på cykel. En cykelfärd med upplevelser 
av kultur och natur. Cykelkartor finns på 
båda ställen.  

3. Böckernas Hus
Ett antikvariat utöver det vanliga. Ligger 
utmed genomfarten i Tidan.

4. Österbergs Konditori Tidan*
Erbjuder gott fika och goda räckmackor. 

Utställare: Anngret Svensson akvarell o 
Raiia Saari olja - ”Vänner visar Måleri”. 
Tfn 0500 47 00 47

6. Läderverkstan och Bennys Trädgårds 
– Järnväg Tidan
Verkstan är öppen - med hantverksmässigt 
tillverkade produkter såsom sköna trätoff-
lor/sandaler, bälten, mjuka och goa hand-
skar i älgskinn samt väskor i olika modeller.
I trädgården en av Sveriges större privata 
Trädgårdsjärnväg,  inspirerad av den Öster-
rikiska naturen med sina höga berg, djupa 
dalar och porlande vatten. 
Entré trädgårdsjärnvägen 20:-
Tfn  070 575 95 39

7. Götlunda Kyrkby
Birgitta Andersson: ställer ut tavlor i olja 
och akvarell i varierande stil. 
I målarstugan: En blandad utställning av 
Lillemor, Gerd, Inger, Sonja och Ulla. 
Tfn 070 642 26 88

11. Flistads Prästgård*
Lusthus och dansbana för uthyrning - inget 
kalas är för litet för oss.
Torsdag till söndag serveras hembakade 
pajer med sallad, kaffe och kaka, 11.00 – 
15.00. Bröd till försäljning.
Gästutställare:
Barbro Karlén: Stickade alster i underbara 
naturmaterial. Egen tillverkad hemtextil.
Tenna Kjaer: Teckningar direkt från hjär-
tat. Thorhild Johansson: Silversmycken, 
Stickat och Tovat. Malin Malm: Bilder från 
landsbygden runt Tidan. Ove Brifelt: Smide 
för lyst och njutning för trädgård och 
altaner.
May-Britt Thagesson: Hantverk i betong.
Tfn 072 5010567

33. Horn  Kyrkstugan
Samlingsutställning med alla deltagare 
som medverkar under Konst- och kul-
turdagarna.  
Öppet alla dagar kl 11.00 – 17.00

14. Källåsens Blomster & Trädgård
Horn*
Växthus och gårdsbutik med ett brett 
sortiment av sommarblommor vanliga/
ovanliga, krukor, jord, växtarrangemang 
och diverse tillbehör. 
Servering med hembakat och mat erbjuder 
”Farmers Food Truck”.
Gästutställare: Maria Karlsson: Akvarell, 
Akryl, Textil, Återbruk. Marianne ”Lillan” 
Svensson: Trädgårds-konst av Keramik/ar-
meringsjärn. Peter Aronsson: Trähantverk. 
Inger Schwalbe: Textila hantverk, lapptek-
nik. Elinor Hallström: Försäljning av toma-
ter, potatis, saft, inkokta päron och oljor.
Förskolan I Ur & Skur, Tuvan: Ställer ut 
egendesignat konstverk
Torsdag/Söndag  14-16 Åk häst & vagn 
med Ola Karlén. Veterantraktorer.
Tfn   0734 245 241

15. Djurskyddet Skövde Katthem*
Katthemmet – kom och träffa våra      fa-
miljesökande katter. Fyndladan – fynda i 
vår stora loppis.
Tipspromenad för barn och vuxna
Försäljning av hembakat fika och varmkorv 
(vegetariskt alternativ finns)
Utställare:
Rebecca Bjurström ”Miss Jackdaw”, akva-
rell och bläck. Natalie Lundgren ”Lumen 
Photography”, fotografi. Emily Granli Lo-
vén, djur & naturfotografier. Edvin Klein, 
fågelfotografier
Altuna bygdegårdsförening Ulvåker
Scrap booking utställning, materialloppis 
och gratis scrapbookningsskola
Tfn 073 7037031

16. Binnebergs Tingshus
Uttryck och stämningar - Dagny Mikko
”Jag arbetar med akvarell, akryl, tempera, 
träreliefer och grafik. Mina bilder handlar 

14 - 17 maj
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om känslor och relationer. Jag vill att bil-
derna skall ha ett innehåll, inte bara vara en 
vacker yta.” 
Servering. Konstpyssel för barn.
Tfn 073 421 4271

18. Ateljé Lilla My, Tidavad  
May-Anne Joslin
Galen, läcker, spirituell, tankeväckande,
miljövänlig, fantasifull spännande KONST, 
övervägande textil och keramik, från egen 
verkstad. Även mini shetlandsponny finns 
att beskåda!
Gästutställare i Kyrkstugan Tidavad
Den turkiska konstnärinnan:
Umran Usta Naevdal
Tfn 0501 32 125

19. Butik Drängstugan Horn*
Butiken är fylld med vackra franska ting 
från våra resor till Frankrike.
-Möbler, byggnadsvårdsmaterial och lop-
pis i ladugården. Blomsterdekorationer, 
kransar och blommor till försäljning.
-Vintage Chalk Paint från Jeanne dÁrc   
Living till försäljning.
-Lina Hellstrand abstrakta målningar i 
tusch. Armband/ringar med instansade 
peppande små meddelanden. 
-Lenas hemlagade karameller. Backgårdens 
honung. Mormors Kaffestuga är öppen 
och serverar hembakat. 
Tfn 070 2501592

20. Rörs Bygdegård  
Anita Aronsson Textil
Borderiakademin
Grupper från Vuxenkolan 

21. Hantverksboden Larstorpet*
Binneberg, nu i ny lokal. Dekorerad Trä-
slöjd, stämmingsfulla ljuslyktor, originella 
hönstavlor.
Egna uppdragna pelargonier & tomatplan-
tor m.m. Möjlighet att avnjuta medhavd 
kaffekorg i trädgården.
Utställare: Tors & fredag Anders Pedersén 
Träslöjdare: Skärbrädor & holkar av alla 
de slag t.ex. fågel, humle och fladdermus 
holkar. Tfn 076 1131224

22. Logården Odensåker*
Utställare: Dan Axel Ljungqvist, acryl.
”Hantverkarna kring kanalen”, keramik, 
textil, tovat, mattor, stickat mm.
”SnyggEmma” träskulpturer och textilt-
ryck. Inger Persson: Stickade barnkläder 
0-4 år. Rolf  Barr, Snidade fåglar.
14 maj Friluftsgudstjänst vid Logården kl. 
10.00.
Tfn 0500 44 20 96

23. Smen i Skalkarike 
Manufaktursmed Julius Pettersson
Här bjuds traditionellt smide med form 
och funktion i fokus. 
”Vi tillverkar allt från 
grindar till verktyg, bruksföremål och ljus-
kronor, allt där emellan och lite till.
Ässjan kommer att vara igång så ni har 
möjlighet att se smeden i arbete.”
Tfn 0706 6603543

24. Sveneby G:a Skola
Utställare:
Sonja Lindholm:       Naturfotograf
Tobbe Jansson:         Porträtt
Angelica Michaels:   Träslöjd
Detlef  Michaels:        Marmelad enl. gamla 
tyska recept

27.  Sveneby Kyrka Konstutställning,  
Utställare: Christina Jonsson
En samlingsutställning från Wrå i Fägre 
2012 – 2014. I kyrkan visas bilder som 
målats varje månad under tre år. Bilderna 
beskriver känslor och tankar och visar på 
hur färg, musik och ord kan vägleda genom 
en förändring i livet. 

29. ADA:s Hantverkssmide Åkleby
”Jag har verkstad och butik där vi bor. Det 
finns egentillverkade smidesprodukter, som 
Gårdsskyltar, dörrskyltar, trädgårds-dekora-
tioner, ljuskronor, ljusstakar m.m. Tillver-
kar även efter kundens önskemål.”
Leif  Adolfsson
Tfn 070 5863078

32. Flistads Kyrka
Visningsgudstjänst söndagen 17 maj 
kl.18.00.
                                                             

Röd cirkel med 
svart linje är kyrka.
22     Odensåker
27     Sveneby
30.    Vad
31     Götlunda
32     Flistad
33     Horn
34     Binneberg

Not: 
FT är lika med 
fågeltorn.

***
Nr 29 ligger ca 1,5 
mil söderut mot 
Skövde, väg 200.
Det är alltså ADA:s 
Hantverkssmide 
Åkleby.

Karta till utställare och aktiviteter
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