
 

Tjällmobladet 

Information från Tjällmo Byalag  
Våren 2019 

Missa inte detta: 
- 14 april Mannekäng ”Mingla” visar vår o sommarmode för herrar o       

                 damer i Församlingshemmet kl 15.00 

- 15 april Måndag, 10.00 – 12.00  Våffelcafé-start i församlingshemmet. 

 

- 25 maj Lördag, Tjällmo Marken med ”Knallar” o Fordonsutställning 

 

- 1 Juni – 3é augusti. Se Hembygdsföreningens Kalender i Tj-bladet. 

- 17augusti Lördag Tjällmodagen: Mopedrally och  bakluckeloppis 

 

- 31 augusti. Ett återkommande Boule Cup-spel mellan Tjällmo`s                                              

föreningar på Boule/aktivitetsanläggningen vid Tjällmo IF´s IP. 

 

- Bibliotekets öppettider: Måndag o Torsdag 9-13, 15-17.  

Tisdag 15-19.  Fredagar jämna veckor öppet för skolan. 
 



                                        Byalaget informerar! 

                          Hjälp oss rösta fram årets Tjällmobo! 

Lägg din röst tillsammans med en motivering i ”byalådan” som 

hänger på gröna huset vid torget eller maila till 

sunden.joge@gmail.com 

Missa inte vårt mopedrally som i år är Lördag 17 augusti.

 

mailto:sunden.joge@gmail.com


 

                 Tjällmo PRO 2019           
                                        Ordföranden har ordet 

PRO startade det nya året med årsmöte den 20 feb. styrelsen fick fortsatt 

förtroende, Britt Myhrinder valdes in som ny ledamot. Solveig Agerhall har 

hand om friskvården och Bertil Philipsson om Boulen. 

Nu när vi går mot ljusare tider så är det full fart på våra verksamheter, i vår 

boulehall spelas det Boule två gånger i veckan, vi har också haft en turnering 

mot SPF Gruvan Hällestad där det gick riktigt bra för våra lag. Tre av fyra lag i 

semifinalerna var PRO-lag. Vinnande lag blev PRO lag 4 med Kurt 

Thörngren, Maud Karlsson och Marlene Bengtsson. GRATTIS 

Pro deltog på Tjällmo Expo 23 mars som var välbesökt. 

25 maj är det Tjällmo Marknad, Kom och besök Pro´s lotteristånd med fina 

vinster att vinna.  

 

Traditionen Tjällmo Boule Cup för föreningarna o företag i Tjällmo kommer vi 

givetvis att upprätthålla. Vi återkommer med inbjudan o tider, under tiden kan ni 

väl förbereda laguttagningarna. OBS! Preliminär tidpunkt är 31augusti 2019.  

 

Till föreningar och företag finns möjligheten att hyra vår Boulehall för 

lämpliga aktiviteter tag kontakt med Kjell Abrahamsson 0703721982.  

Vi i PRO vill önska alla en skööön solig sommar och ljumna kvällar!!! 

Vid pennan Kjell  

Tjällmo PRO´s FRISKVÅRDSAKTIVITETER 

Måndagar: Gympa i skolans gympasal kl 10.00 - 11.00  

Måndagar Sittgympa i Församlingshemmet kl 09.15 – 10.00 

Måndagspromenaden utgår från kyrkoparkeringen  kl 10.00. 

Tisdagar o Torsdagar : Boulespel kl 10.00 – 12.00 året om på vår 

PRO-anläggning vid Tjällmo IF´s Idrottsplats. Ta med vänner och 

bekanta till våra PRO-aktiviteter för att prova på. Vi hjälper er att 

komma i gång. Kontakta våra friskvårdsinformatörer Solveig 

Agerhall 0141-60489 o Boulespel Bertil Philipsson Tel:0705311096     

                                                               



TJÄLLMO FÖRSAMLING 
Händelser i Tjällmo församling vintern 2019. 

Efter julen var det julgransplundring med Ann Henriksson i församlingshemmet, 

och 21 januari startade det välbesökta våffelcaféet. I slutet av januari hölls 

cafékväll i församlingshemmet där Rosemaj och Bengt Lindqvist berättade om 

sin vistelse i Indien under sitt sabbatsår. Tillsammans med Emma Aktner sjöngs 

önskepsalmer. 

I februari var det ekumenisk frukost i kapellet. Cecilia Svensson berättade om 

hur mycket psalmen ´Bred dina vida vingar´ har betytt i hennes liv. 

3 mars hölls mässa med små och stora och det var dopfest. Kyrkokören 

medverkade och det var karneval. I mars var det också lekmannaledd gudstjänst 

då Sega gubbar medverkade med härlig sång. 

Ann Henriksson är nu vikarierande kyrkoherde och nuvarande kyrkomusiker är 

Lars Goldkuhl. 

 

Vårens och sommarens program 2019 

7   april   18.00  Hampe Gospel i kyrkan. 

8   april   18.00  Cafékväll med Alf Ek i församlingshemmet. 

11 april   11.00  Mässa för små och stora. 

15 april   10.00 – 12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 

18 april   19.00  Skärtorsdagsmässa. 

19 april   11.00  Långfredagsgudstjänst. 

21 april   11.00  Påskdagsmässa. Kyrkokören. 

28 april   11.00  Gudstjänst. Kyrkkaffe med LRF. 

8   maj    12.00   Vårlunch i församlingshemmet. Anmälan senast 4/5 till          

                           Inger 60295 eller Boel 60265. 

12 maj    11.00   Lekmannaledd gudstjänst.    

15 maj    17.30   Avslutningskväll för barnverksamheten. 

19 maj    11.00   Mässa. 

30 maj    9.00     Gökotta i Ansebo. Lenakören. 

2   juni    9.30      Pilgrimsvandring med mässa på Kärnskogsmossen. 

                            Samling 9.00 vid kyrkans parkering. Medtag eget fika. 

6   juni     18.00   Nationaldagsfirande. Kyrkokören. 

10 juni     18.30   Sommarvandringarna startar och fortsätter varannan måndag. 

                            Samling vid kyrkparkeringen. Medtag matsäck. 

16 juni     11.00   Gudstjänst. 

23 juni     18.00   Högmässa i kapellet. 

7   juli      18.00   Högmässa i kapellet. 

17 juli      18.00   Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. 

28 juli      18.00   Högmässa. 

11 augusti 14.00  Friluftsgudstjänst vid Hagstugan. Kyrkkaffe med Röda Korset. 

VÄLKOMNA!        Församlingsrådet / Gunnar Eriksson 



  
 

          Tjällmo-Godegårds Röda Kors Krets           

Nu är våren på gång och vi ser fram mot en fin försommar. 

Vi gör en tillbakablick till Tjällmo Julmarknad där vi fanns 

I församlingshemmet med våra alster av hantverk och 

lotteristånd. Det kom en strid ström av besökare, och vår  

servering av kaffe med hembakat bröd var mycket väl- 

besökt. I mars blev några av oss inbjudna till Nykyrkas 

husmodersförening för att informera och visa hjärt- 

startaren och hjärt-lungräddning. Inger Andersson 

informerade om Röda Korsets uppkomst och verksamhet.  

Besöket blev mycket uppskattat. 

Nu i vår anordnar vi en mannekänguppvisning med vår-  

sommarkläder från Mingla, Finspång. Kläder för både damer 

 och herrar kommer att visas. Väl mött till en trevlig efter- 

middag i församlingshemmet den 14/4 kl. 15.00. 

Marknaderna i Godegård och Tjällmo kommer som vanligt 

I maj månad. Vi vill tacka alla som kommer till våra  

Aktiviteter, så vi kan skicka pengar som vi får in och som 

oavkortat går till Röda Korsets katastrofhjälp. 

 

Styrelsen                                              Rödakorskrets 



  
  

 

BÖNEGRUPPEN I TJÄLLMO 
 

När Jesus dog på korset utropade han: " Det är fullbordat!" Joh . 19:30. Det 
uppdrag som han kommit till jorden för, var nu utfört. Gud har låtit hans blod 
bli till ett försoningsoffer för dem som tror. Rom. 3:25. Alla kan genom att tro 
bli frälsta (räddade). 
          Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll 
är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte 
är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. 
Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av 
sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min 
missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser." Då 
förlät du mig min synds missgärning. Ps 32:1-5. 
 

Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd 
om till mig, ty jag frälser dig. Jes 44:22. Våra synder utplånar Gud för sin egen 
skull. Han kommer inte mer ihåg dem. 
 

Se även på www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo. 
                                                  

   En härlig Vår och Sommar!       
Ethel och Daniel Carlsson 

 

 

http://www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo


 
 

I februari fick Tjällmo en ny föreningen, Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo 

Privaten. På grund av att Platen har sålt av halva sitt bestånd innebar det att de 

privata hyresgästerna var lika många som allmännyttans. För att lättare kunna nå 

ut till och representera alla hyresgäster togs beslutet att skapa två lokala 

hyresgästföreningar, Platen och Privaten. Styrelsen i Lokala 

Hyresgästföreningen Tjällmo Privaten består av Kurt Thörngren, Håkan 

Carlsson, Malin Persson, Birgitta Eriksson och Artur Boström. Vi bor hos de två 

största privata hyresvärdarna i Tjällmo men vi representerar alla privata 

hyresgäster i Tjällmo med omnejd. Än så länge är vi i uppstarts- och 

planeringsfasen men under våren hoppas vi komma igång med olika aktiviteter 

för de privata hyresgästerna här i Tjällmo. Har ni några önskemål om aktiviteter 

får ni gärna dela med er av dem till oss. Vi hoppas vi träffas under året! 

Styrelsen Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo Privaten 

genom Malin Persson 

 

 

      Vid PRO-Vetartävlingen den 2 april i Östra Tollstads f.d. skola gick  

   Tjällmo PRO-Vetarna vidare till Distriktfinalen i Fontänen den 21/5  



                      
                       Välkommen till Tjällmo bibliotek 

Visste du att via Götabibliotekens webbplats kan du gratis reservera böcker och 
annan media från alla bibliotek i Östergötland? Dina reservationer kan du 
sedan hämta på Tjällmo bibliotek. För att kunna använda Götabibliotekens 
resurser, behöver du ett bibliotekskort och pinkod. Förutom tryckta böcker går 
det bra att låna e-böcker, e-ljudböcker och filmer. 

Du får gärna tipsa oss om titlar vi saknar men som du tycker att 
Götabiblioteken borde ha. Du kan lämna ett inköpsförslag på biblioteket eller 
via formuläret som finns på Götabibliotekens webbplats. Om vi köper in det du 
efterfrågar reserverar vi titeln åt dig. Om vi väljer att inte köpa in titeln, kan vi 
oftast låna den ändå, eftersom vi beställer böcker och tidskriftsartiklar även 
från andra bibliotek i Sverige.  

För mer information besök biblioteket i Tjällmo, Länsvägen 54 (bakom skolan), 
ring 0141-22 2546 eller besök det virtuella biblioteket: 
https://www.gotabiblioteken.se/web/arena. 

 

 

 

Bibliotekets öppettider: 

måndagar och torsdagar 9-13,  15-17 
tisdagar 15-19 
fredagar jämna veckor öppet för skolan 
Kirsti Honkanen 

https://www.gotabiblioteken.se/web/arena


OBS ! Informationsaffischerna som kommer upp till Marknadsdagen        

 
Tjällmo Byalag har tagit fram Informationstavlor om Tjällmo Marknad och om 
Tjällmodagen. 
De färgglada tavlorna som är 6 st till antalet placeras ut på strategiska platser i 
bygden där vi hoppas att de ska locka fler besökare till Tjällmodagarna.  

 
 

 
 

Nu är Tjällmo360 projektet igång en nyhetsblogg med lokallokala nyheter.  

Vi är tre Tjällmobor som skriver artiklarna som publiceras på webben på MVT eller 

CORRENS hemsida. Vi tar gärna emot nyhetstips. Ulrika Johansson 072-7404082 

Dennis Hovlund 073-3679007 Åsa Gellerstedt 076-2355310 

 



                               Tjällmo Hembygdsförening 

Den 1 juni inviger vi ”Citatstigen” vid Skönnarboleden. Se vidare i aktivitetsrutan.         

Utmed leden hittar vi tavlor med några citat ur Arvid Fredrikssons texter med illustrationer 

av dottern Maria Tronnersjö. Vi bjuder här på ett par smakprov som ger en aning om vår och 

sommar och lockar till vandring utmed leden. Citatstigen utgår från vindskyddet.  

 

Vi kommer att rusta upp vid vattenhjulet under våren - byta ut trappor och spänger samt 

byta ut delar av rännbotten och ekrar på hjulet. Vi hoppas därför att ni har förståelse för om 

det är lite rörigt under en tid. Men att ni ändå ska kunna vandra och få en trevlig upplevelse. 

 

Föreningen tackar för bidrag som skickats till oss för använd ved vid våra grillplatser av 

personer som vandrat på leden. Styrelsen i föreningen får själva klyva och transportera 

veden så att det finns för grillning till våra besökare. 

Vår Skönnarboled är en uppskattad plats som nu även är involverad med Östgötaleden. 

 

Arbetet med torpinventeringen fortskrider och i dagsläget finns ca 260 torp och andra 

platser inlagda på den digitala torpkartan. Torpkartan hittar du på internet via Tjällmo 

Hembygdsförenings hemsida under rubriken torp eller via länken https://tinyurl.com/https-

tjallmotorpkarta-com.  Har du frågor eller ytterligare information, gamla fotografier på ett 

torp, en backstuga eller en gård är du välkommen att kontakta torpinventeringsgruppen: 

Ulrika Johansson, tel. 072 – 74 040 82 eller via e-post (se nedan).  

 

Information om föreningen, våra aktiviteter och länk till torpkartan hittar du på vår 

hemsida: www.hembygd.se/tjallmo                                                                                                    

E-post till Tjällmo Hembygdsförening: hbf.tjallmo@gmail.com                                                       

E-post till torpinventeringsgruppen: tjallmotorp@gmail.com  

https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com
https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com
http://www.hembygd.se/tjallmo
mailto:hbf.tjallmo@gmail.com
mailto:tjallmotorp@gmail.com


 

Café med hantverk brevé 

Premiäröppet 1 maj kl. 11-17. Därefter öppet dagligen 22 juni – 4 augusti kl. 11–17.  

Kvällsaktiviteter anordnas i hembygdsparken under juli månad – se vidare i aktivitetsrutan.  

 

Föreningens skrifter 

Boken ”Livet på en bondgård”, skriven av dottern Anna-Lisa Axelsson, är i nytryck och finns 

till försäljning. Boken beskriver livet på Perstorps gård under åren 1923-1958. På gården 

fanns både jordbruk och sågverk och var därmed en stor arbetsplats i Tjällmo. Efter 1958 

blev Perstorp en del av Prästomta Skjutfält. 

Arbetet fortgår med ”Tjällmominnen 3 ”som är fortsättningen om byskolorna i Tjällmo.  

Vi hoppas kunna trycka den under året. 

En översikt av föreningens skrifter hittar du på vår hemsida.  

 

 

Stöd gärna vår förening. 100 kr/person och år.  

Swish nr: 1234940284, Bankgiro nr: 686-7980. Ange namn och adress vid betalning.   

Alla våra arrangemang och guidningar genomförs i samarbete med Studiefrämjandet i 

Östergötland. 

 

Kalender vår och sommar  

1 juni kl 15.00: Invigning av “Citatstig” vid Skönnarboleden. Samling vid vattenhjulet. 

6 juni kl 18.00: Nationaldagsfirande. Samling i kyrkan. Kaffe i församlingshemmet. 

20 juni kl 18.00: Vi klär midsommarstången. Medtag blommor och egen fikakorg. 

21 juni kl 14.00: Midsommarfirande med dans kring stången, lekar, lotteri, fiskdamm, servering 

10 juli kl 18.00: Bingo och teater. Inträde 80 kr inkl. fika och bingokuponger. 

17 juli kl 18.00: Kvällsgudstjänst. Kyrkkaffe. 

31 juli kl 18.00: Otroligt antikt. Inträde 80 kr inkl. fika. 

3 augusti kl 14.00: Musik i Hembygdsparken. Musikunderhållning – Allsång - Servering – 

Hantverk – Lotterier. 

Välkomna! 



Skrothögen ska bidra till välgörenhet 
TJÄLLMO 360 Christian Kleen i Tjällmo förvandlar rishögen till en 

attraktiv folkracebil. Vid försäljningen går pengar till 

Barncancerfonden. 

I Christian Kleens garage är mekarprojektet i full gång. Han hoppas kunna dra in så 

mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden. 

Hur föddes idén? 
– En tanke slog mig en dag bara. Jag frågade Robert och Ulf Norss på Robbans 
Mekkompetens från Eksjö om de ville vara med och de hoppade på direkt. 

 
BILD: Helbild på bilen när den stod på Tjällmo Expo. | Privat  

– En vecka efter Folkracefestivalen 2018 köptes en skrothög på Vikbolandet. Efter 

det startade galenskapen på riktigt, då började det svarvas och målas, säger 
Christian och skrattar. 

Bilen är en Volvo 240 av årsmodell 1975, den var ganska rostig och behövde rustas 

upp, så en likadan bil köptes för att plocka delar ifrån. 

Får du hjälp av andra eller gör du allt själv? 
– Det här bilbygget har blivit mycket större än tanken var från början. Projektet har 

i nuläget 23 sponsorer, alla utom två tillfrågade har tackat ja att vara med. Det är 

både stora och små sponsringar. Det behövs tid, pengar, arbete och ren 

muskelstyrka, vilket var och en bidrar med efter egen vilja. Och är det något 

Christian är noga med att understryka är att han inte jobbar själv, äran tillhör alla 
inblandade. 

– SMK Motala Bil har stor del i att det här blir av, de hoppade på idén direkt när 
jag kontaktade dem. 

Idén är att starta bilen i Folkracefestivalen som går av stapeln vecka 29 på 

Dunteberget i Motala. Alla anbudspengar på bilen går oavkortat till 
Barncancerfonden.  



Kortfattat fungerar det så att samtliga bilar är till salu för 8000 kronor efter tävling. 

Man får lägga anbud på bilar, det kostar 200 kronor per bud. Därefter lottas bil för 

bil ut bland budgivarna. Anbudspengarna för Christians bil sätts in på 

Barncancerfonden. 

Har du någon siffra som mål? 
– Jag hoppas på hundra anbud i alla fall, det skulle ge 20 000 kronor till 

Barncancerfonden. Bilen är välbyggd och har potential att vinna. Det hänger mest 
på att föraren, jag, sköter mig, säger Christian och skrattar. 

Det som behövs mest är tid, det är mycket som ska på plats, cirka två kvällar i 

veckan och helgerna ägnas åt bilen. Motorn har Robert och Ulf Norss tagit hand 

om, den har fått sig en riktig uppdatering. Bakaxelupphängningen har gjorts om. 

Likaså växelspaksstaget, bara det tog mellan 12 och 15 timmar att göra. 

Bromsskivor borras och säkerhetsburen byggs. Nu i helgen ska det tillverkas ett 

grenrör. Det är dessutom en hel del regler att följa för att bilen ska bli godkänd som 

folkracebil.  

Svarven har gått varm när egna delar har tillverkats. – Jag har nog blivit petigare 

och petigare för varje gång jag bygger något. Det ska alltid bli lite bättre än förra 
gången. 

När räknar ni med att bilen är klar? 
– Ungefär en till en och en halv månad innan tävlingen. Bilen ska hinna provköras 

och vara utprovad, inställd och klar. Vi vill inte stå på Dunteberget och bilen går på 
tre cylindrar. 

Hur kommer det kännas bär du bli av med bilen efter tävlingen? 
– Det känns faktiskt helt okej. Andra gånger har det känts surt, när man bygger 

något bra och sedan blir man av med den. Den här bilen är riktigt välbyggd, allt 

sitter som det ska, inga genvägar med stripes och silvertejp. Den här gången har vi 

varit väldigt öppna med vad som görs med bilen och motorn just för att locka 

anbud. 

Vad har du för projekt som väntar när det här är klart? 
– Jag har fått förfrågan om att bygga en likadan bil igen till en som vill köpa. 

Annars har jag en Volvo 940-kaross som ska bli rallybil. Men först tar jag nog 

ledigt en vecka, tillägger han och skrattar. 

Vill man följa bilbyggets framfart kan man gå in på ”Kleen MotorSport KMS” på 
Facebook. 

Åsa Gellerstedt - Tjällmo 360-bloggare 

 
”Tjällmo 360 har producerat detta material. Bakom initiativet står MVT, Corren och Folkbladet. 
Tjällmo 360 publicerar regelbundet lokala nyheter från orten. Allt material finns på respektive 
nyhetssajt och det mesta publiceras i tidningarna.” 

 

 



Tjällmoringen - kopian som fick fel färg  
TJÄLLMO 360 Tjällmoringen som är byns egen medeltida 

smyckesskatt tillverkas i fel färg och fyndplatsen är okänd för de 

flesta. 

Ringen som av hela byn kallas Tjällmoringen är en originalkopia av en medeltida 

ring som hittades av en dräng i en potatisåker på Tjällmo prästgårds ägor i oktober 

1860.  

Ringen tillverkas av Bengt Hallberg Guldsmeds AB som under 1980-talet inledde 

arbetet med kollektionen "Historiska smycken", där Tjällmoringen ingår, i 

samarbete med Statens Historiska Museum. Utvalda smycken ur museets samling 

gjöts då av varefter gummiformar tillverkades som originalkopiorna tillverkas i 
idag. Återförsäljare av Tjällmoringen går att hitta över hela Sverige.  

Tjällmoringen tillverkas i rödguld eller silver och avslutas i var ände av ringskenan 

av ett odjurshuvud med nosarna vända mot en, med fyra klor infattad, oval 

cabochonslipad sten. 

Det är få som vet att den ring som hittades i prästens potatisåker faktiskt enligt 

originalhandlingarna var en ring med en röd sten, en rubin eller granat. 

Originalkopian tillverkas efter 1860-talsfyndet men med undantaget att stenen är en 

lila eller violett ametist.  

Att ringen tillverkas med en lila ametist beror enligt tillverkaren på att de i och med 

samarbetet med Statens Historiska Museum fått direktiv om hur ringen ska se ut. I 
de uppgifterna står det uttryckligen att den ska tillverkas med en ametist.  

Varför gav då museet direktiv om att använda en ametist? Eftersom det var så pass 

länge sedan som samarbetet startade kan det vara svårt att få reda på, konstaterar 

Pia Bengtsson Melin, filosofie doktor i konstvetenskap och förste antikvarie på 
avdelningen för Medeltid och kyrklig konst på Statens Historiska Museum. 

– Det är ju möjligt att de kommit överens om eller diskuterat något muntligt 

angående val av stentyp när samarbetet inleddes. Jag tror inte att någon som 

arbetade här då jobbar kvar, så det kan vara svårt att ta reda på.  

Någon förklaring går inte heller att hitta i de papper som museet har att tillgå över 
samarbetet, meddelar Eva Vedin, systemförvaltare på Statens historiska museer. 

–Vi kan inte hitta någonting som förklarar varför vi skulle ha sagt att den skulle 

tillverkas med en ametist. Avtalen skrevs för väldigt många år sedan och personen 

som var ansvarig har sedan många år tillbaka gått i pension. Vi kan inte komma på 

någon annan logisk förklaring till varför, förutom att det kanske blivit fel i några 
papper när avtalen skrevs. 



För något år sedan kom det till tillverkarens kännedom via privatpersoner att 

originalringens sten skulle vara röd, men några sådana uppgifter har tillverkaren 

inte fått från Statens Historiska Museum. Att färgen på stenen i originalringen är 

röd, kommer som en överraskning för Christina Johansson på Vadstena Guld och 
Silver, en återförsäljare av Tjällmoringen.  

– Vad spännande. Det visste jag inte, jag vill vara seriös i min verksamhet och då 

vill jag inte stå och säga att originalringen ser likadan ut som originalkopian när det 
inte är så.  

Någon ändring i broschyren från tillverkaren Bengt Hallberg Guldsmeds AB, eller 

utskick av information om färgen på stenen i originalringen till återförsäljare, 

kommer inte att ske. Ringen produceras efter de uppgifter som kommer från 
Statens Historiska Museum, meddelar företaget.  

Den som inte vet var ringen hittades kan även i det fallet bli konfunderad. På 

Statens Historiska museums fyndsöksida där man kan läsa om Tjällmoringen, fynd 
nummer 2802, uppges att ringen hittades i Risinge socken. Detta är felaktigt.  

Det står i originalhandlingarna att ringen hittades i Tjällmo på prästgårdens ägor i 

Tjällmo socken och dåvarande Finspånga läns härad, ungefär tre mil från Risinge 

socken.  

 – Hur den informationen hamnade där har jag absolut ingen aning om, 

tryckfelsnisse? I alla andra dokument står det Tjällmo socken, vilket är det rätta, 
konstaterar Eva Vedin på Statens historiska museer. 

Museet har haft lång tid på sig att rätta till felet som fanns redan 1996 då 

Norrköpings tidningar publicerade en artikel om missuppfattningen. Men felet 

kvarstår alltså än idag och någon ändring kommer inte att ske inom kort. Museets 

nya hemsida är under uppbyggnad och det är först när den nya söktjänsten är klar 

som informationen uppdateras, enligt Eva Vedin. 

Om man vill pryda sitt finger med byns "egen" ring får man idag lägga ut flera 

tusenlappar, det är mer än de 10 riksdaler som drängen som hittade ringen fick i 
hittelön, räknat i dagens penningvärde.  

Ulrika Johansson - Tjällmo 360-bloggare 

 
”Tjällmo 360 har producerat detta material. Bakom 
initiativet står MVT, Corren och Folkbladet. Tjällmo 360 
publicerar regelbundet lokala nyheter från orten. Allt 
material finns på respektive nyhetssajt och det mesta 
publiceras i tidningarna.” 

 

 

BILD: Originalkopian "Tjällmoringen" 

så som den tillverkas idag, med en violett 

ametist. | Ulrika Johansson 



 

 

 

 

 

  

 

Tjällmo Byalag 

Styrelse 

Ordförande:                                                 
Maria Sundén Joge 070 3968430 

Sektreterare:                                                   
Ilse Straatman 073 7843479 

Kassör:                                                                
Inge Savelsberg 070 3364020 

 

Hemsida:   www.tjallmoinfo/ 

 

Mailadress:    byalaget@tjallmo.info 

 

Annonspriser 2018 

Helsida 500,- 

½ sida 250,- 

 ¼ sida 125,-  

 

Materialet till redaktionen ska ha 

inkommit senast den 1 april 

(vårbladet), senast den 15 juli 

(sommarbladet) och senast den 15 

oktober (höst/vinterbladet). 

                       till  

   tjallmobladet@gmail.com 

  

 

Tjällmo Gym är öppet för alla, gammal 
som ung.  

Öppettider:                                                
Mån-Fre:  8-21                                             
Lör-Sön   10-21                             

Priser:                                                                
1 mån: 150,-                                                      
4 mån: 500,-                                                      
1 år: 1300,-       

Betalning:HB  Clear Nr: 6563 
Konto Nr: 528 824 511  

Glöm ej ange namn samt mailadress vid 
betalning.  

Koderna för tillgång till gymmet skickas 
per mail.  

Om ni är intresserade av att komma igång 
med träningen och kanske känner att ni 
behöver hjälp så ställer Dennis Hovlund 
gärna upp med lite introduktion av 
maskiner och redskap. Han kan även 
hjälpa till med träningsprogram för den 
som vill.  

Mail: dennis.hovlund@hotmail.se           
mob Nr: 0733 67 9007  

 

Glöm ej ange namn samt mailadress vid 
betalning.  

Koderna för tillgång till gymmet skickas 
per mail.  

http://www.tjallmoinfo/
mailto:byalaget@tjallmo.info

