Händer i Rappestad med omnejd
Nr 11, mars 2010
• 18 mars, kl. 19. Årsmöte, Fredrik Zeijlon sjunger och spelar.
• 30 april, kl. 20.30. Valborgsmässobål med fyrverkeri.
• 8 maj, kl. 10-14. Bakluckeloppis i Rappestad.
• 9 maj. Dressyrtävlingar ponny.
• 13 maj. Dressyrtävlingar häst, Östgöta Cupen.
• 23 maj, kl. 10. Konfirmation i Rappestad kyrka.
• 6 juni, kl. 18. Nationaldagen firas i Bosses hage.
• 27 juni. Hopptävlingar häst.
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• 3 juli. Hopptävlingar ponny.

Bosses hage, knappt sex månader före 6 juni.

Mangårdsbyggnaden på Ekströmmen, se artikel på mittuppslaget.

Ordförande har ordet

ROT-avdrag, då det begav sig

Ja nu har vi ett nytt år framför oss med nya utmaningar och
aktiviteter. Familjeaftnar, årsmöte, valborg, 6:e juni och
mycket annat, se listan av vårens aktiviteter på sista sidan.
Året inleddes med 30 cm snö och kallt, under -25 grader.
Mer snö blev det också. Men efter en vinter kommer vår. Vi i
styrelsen har försökt att sätta ihop ett program som vi hoppas ska locka många, en del känner ni igen sen tidigare och
något ät nytt.

Ni som har synpunkter på hur ROT-avdrag får utföras, kan
läsa dessa direktiv från länsarbetsnämnden år 1950. Då
byggdes gravkapellet vid Rappestad kyrka.

Har ni några nya idéer på aktiviteter är vi tacksamma att ni
hör av er antingen till mej eller någon annan i styrelsen eller
varför inte i Gästboken på vår hemsida, se nedan. Kom ihåg
- inga idéer är dumma idéer.
Uno Berntsson

”Arbetet skall utföras enligt uppgift i ansökan med därtill
hörande ritningar … Bedrives arbetet på annat sätt utan att
nämnden skriftliga medgivande därtill på förhand erhållits,
upphör tillståndet att gälla och är fortsatt byggnadsarbete
utan nytt byggnadstillstånd vid straffansvar förbjudit.
Vid arbetet må tillsvidare sysselsättas högst nedan angivna
arbetsstyrka: Grovarbet. en st. Träarb. en st. Murare en st.
Plåtsl. en st. Övriga en st.
OBS. Samtliga arbetare skola anvisas av arbetsförmedlingen
i Linköping eller anställas efter dess på förhand inhämtat
godkännande, vilket senare lämpligen sker genom ansökan
å blankett AMS B7.
I den mån nämnden finner erforderligt kan den besluta om
avbrott i arbetet ävensom föreskriva ändringar av ovan angivna antal arbetare inom varje särskild yrkesgrupp. …
Ifråga om arbetsstyrkans ålderssammansättning gäller i den
mån ej annat föreskrivits i ”Särskilda villkor”, att arbetsstyrkan skall sammansättas så att vid varje tillfälle minst ¼ av
de av varje arbetsgivare i arbetet sysselsatta arbetarna utgöras av arbetare som fyllt 50 år (gäller dock ej rörarbetare
och elektriker).”

Se hembygdsföreningen hemsida!

Kanske lite enklare idag.

www.rappestad-hbf.se
Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se
Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410, samt Stefan Blücher 81264

Gravkapellet med tornet på Rappestad kyrka till höger.

Julmarknaden 2009

Ledbergs kulle

Den 15 nov ordnade vi julmarknad för 7:e året i föreningens
regi. Marknaden var mycket välbesökt. Både nya och gamla
utställare lockade med fina varor och kommersen var god.
Levande dragspelmusik bidrog till en verklig julstämning.

Ur Hans Slycke’s bok Hemikring, från 1997.

Uno Berntsson

När glödhet aftonsol en ljuvlig dag
med motsols strålar omgav Ledbergskull’
av gråt och gny var platsen plötsligt full.
Med skräckfylld häpenhet bevittnar jag
en Procession av sällan skådat slag.
Och mitt i tåget dras en vagn av gull’
blott svår att se för starka skenets skull.
Jag vet: En Konung sätts i hög idag!
Den gyllne Vagnen in i högen föres;
en Offerpräst har just dess fålar fällt
när solen allra sista strimman släckt.
Ett hedniskt dån från dova lurar höres
och nuets ögonblick är återställt:
- av gräs är Ledbergs kulle åter täckt.

Anneli Svensson och Ellinor Johansson handlade julsaker, och Ronny Tängmark spelade julmusik vid julmarknaden i Rappestad.

Ledbergs kulle i vinterskrud.

Ekströmmen
Ekströmmen har gamla anor och man gissar, att gårdsnamnet är från mellersta järnåldern. Namnet finns dokumenterat
första gången år 1327 eller 1376, då gården testamenterades av Sigrid Karlsdotter Grip till Linköping Domkyrka. I
Domkyrkans ägo blev gården till 1638.
Många ägare har under åren passerat på gården, men en är
mer intressant för Rappestad. Det är Mauritz Holst. Hans far
Anders Holter var en ung student från Tyskland som åkte till
Sverige och utgav sig för at vara en österrikisk adelsman.
Han lurade alla och lyckades gifta sig med Riksrådet Mauritz
Grips unga dotter Brita. Vid det ståtliga bröllopet i Stockholm väcktes dock misstankar och han blev fängslad och
avrättad då det unga paret kom hem från smekmånaden.
Deras son Mauritz blev dock väl omhändertagen och blev
med tiden landshövding i Växjö. Han dog 1653 och hans
gravsten finns i koret på Rappestad kyrka.

1946 köptes gården av Artur Philipson, men snart övertog
sonen Erik driften. Då var Ekströmmen mycket nedslitet och
många år fick ägnas åt att rusta upp hus och marker.
I dag bedriver familjen Meta och Per Philipson, med sina
döttrar Anna och Cecilia, en verksamhet som består av Ekströmmen tillsammans med Storeberg i Kristbergs socken.
Arealen är tillsammans ca 1000 ha och därav odlas 300 ha.
Resten är skog och beten. Charolais kor med sina kalvar
underhåller betena.
Meta och Per Philipson

Hans son, överstelöjtnant Karl Fredrik Holst, var också en
duglig man. Vid Karl XII kröning fick han därför leda kungens häst. Hästen tappade dock en sko, som var gjord i silver. Denna tog Karl Fredrik hand om och lätt infatta i en
sliverskål som fanns på Ekströmmen under lång tid. Senare
övergick den i kung Oscar II’s ägo och användes som
ståndsmässig grötskål.
En annan färgstark person på Ekströmmen var Nils Björkman. Han var gift tre gånger och hans tredje hustru var syster till hans andra. Det sägs att hans andra hustru gick igen
som en vit duva på gården. Kanske för att Björkman var en
stor och kraftig person med mycket pondus, men också med
ett häftigt lynne. Något som inte sällan gick ut över de anställda på gården. På sin ålderdom flyttade han till Rappestad och byggd 1918 Fågelberg, som pensionärsbostad.

Salong på Ekströmmen med kinesiska ris-tapeter från 1700-talet, importerade av Ostindiska kompaniet.

