
Medlemmar i SPF-Leksand träffades den 20 mars 2019.

Vår nye ordförande Ingvar Gustavsson hälsade medlemmarna välkomna och presenterade den nya 
styrelsen, dagens gäster och program.

----------

Dagen inleddes av Margareta Barkevall Lindborg som talade om det historiska och kulturella värdet
av gamla veckotidningar och veckotidningarnas roll som första  informationskanal till kvinnor 
under andra hälften av 1800-talet. Intresset bottnar i ett vindsfynd i Vika av en kista med gamla 
veckotidningar. Efter många år väcktes nyfikenheten på kistans innehåll och blev till ett 
forskningsprojekt.

I samband med järnvägens utbyggnad i mitten på 1800-talet öppnades möjligheten till snabb 
kommunikation och snabba varutransporter. Regelbundet utkommande tidskrifter kunde nu enkelt 
spridas över ett stort område. Veckotidningen tog nu över rollen som folkbildare och skapare av 
gemenskap. Världen öppnade sig för vanliga människor genom reportage och bilder från hela 
världen. 

Första veckotidningen utkom 1842 och de första åren vände de sig till kvinnor ofta med olika råd i 
hemarbetet men de gav också en inblick i livet utanför den närmaste omgivningen som kanske var 
helt nytt för många.

En av de första var ”Tidskrift för hemmet” som inledde en stor kulturell utveckling. Allers 
familjejournal utkom 1873. Frikyrkorörelsen hoppade på tåget och började ge ut tidningar.
Iduns veckotidning och Svensk damtidning utgavs i slutet av 1880-talet.

Första veckotidningen som vände sig mot män  hette IDUN och alltid med ett stort mansporträtt i 
tidningen.

Tidskriften Fylgia utkom 1889 och under åren 1895-97 var Elna Lovisa Johanna Tenow, född Ros  
1862 i Leksand dess redaktör.

Hvar 8 dag var en svensk illustrerad veckotidning som utgavs mellan 1899 och 1933. Den innehöll 
en blandning av aktuella nyhets-, kultur- och vetenskapsreportage från Sverige och världen ett 
innehåll som även passade männen.
 



1913 kom det första korsordet som efterhand blivit ett stående inslag i veckotidningar och andra 
tidskrifter.   

Under 1900-talet första hälft utkom ett stort antal veckotidningar och tidskrifter varav många finns 
kvar än i dag.  Under 1960-talet kom TV att överta en del av rollen som folkbildare. 

Efter Margaretas fängslande berättelse var det dags för kaffe och nu fanns också möjlighet titta på 
det stora antal tidningar och tidskrifter från flydda dagar som hon lagt fram för beskådande.

----------

IT-Guiderna från biblioteket presenterade sig med ett 
bildspel och erbjöd sina tjänster. IT-Guide är ett vinna-vinna-
koncept där unga nyanlända ungdomar boende i kommunen 
hjälper besökare, främst seniorer, med internet,datorer, 
mobiler och surfplattor på biblioteken i Leksand och Insjön.

Ungdomarna får möjlighet att utveckla sitt språk och sitt 
kontaktnät i lokalsamhället, samtidigt som man hjälper 
besökarna att bli digitala medborgare. 

Du kan träffa dem på Leksands bibliotek onsdagar 15 - 17 och Lördagar 11 – 14, samt på 
biblioteket i Insjön tisdagar 16 – 18 udda veckor.

----------

Representanter för vår trafikgrupp berättade om sin verksamhet. Syftet är att hålla sig informerad 
om aktuella frågor och nyheter inom trafikområdet. Det kan röra sig om hur vi som seniorer blir 
påverkade av rådande trafiksituation och av förändringar i densamma.
Gruppen skall föra en dialog med kommunen (samhällsbyggnad) och verka för förbättringar av 
infrastrukturen inom både den centrala delen och i byarna. Medverka till att utveckla 
medlemmarnas kunskaper inom trafikområdet.

Som jag minns det
Urban Näsgårde


