
Välkommen 23–24 juli 2022 till

Det stora Folknöjet i Hästholmen
med anledning av bärgningsarbetet vid ång. 

”Per Brahe” (100 år tidigare).

Extratåg till Hästholmen.
Snabbgående direkt extra persontåg från Linköping och Vadstena till Hästholmen anordnas Lördagen den 29 Juli 1922.

Avgår  Linköping  6,17 e. m. Avgår Hästholmen 10,00 e. m.
    ” Vadstena 7,36 e. m. Ank. Vadstena 10,45 e. m.
Ank. Hästholmen 8,23 e. m.    ” Linköping 12,05 f. m.

Tåget gör icke uppehåll vid mellanstationer. Enkel biljett gäller för fram- och återresa. (Avgift Linköping—Hästholmen och åter 
4:50 i II och 3:60 i III klass.)
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Det var en stormig natt i 
november 1918. Ångbåten 
”Per Brahe” var på väg från 
Jönköping och Huskvarna 
via Gränna till Hästholmen. 
Stormen tog den tungt och 
illa lastade skutan. Hon 
förliste strax utanför Häst-
holmen. Ombord fanns 24 
personer, däribland familjen 
Bauer – John, Ester och 
deras lille son Bengt, kallad 
Putte.
 Det gjordes otaliga försök 
att bärga fartyget, men först 
efter fyra år gav bärgnings-
försöken resultat. I juli 1922 
lossnade skrovet från botten 
och en flagga kunde hissas.
 Under flera veckor var det 
folkfest i Hästholmens hamn! 
Människor vallfärdade från 
hela Sverige via tåg, omni-
bussar, privatautos, häst och 
vagn. Händelsen blev vida 
omskriven i media över hela 
landet.
 Denna makabra tillställ-
ning vill vi återskapa!

Lördagen 23/7 blir det folk-
fest i Hästholmens hamn.
Söndagen 24/7 visar vi mer 
vördnad och har föreläsning-
ar, filmvisning i Hästholmens 
bygdegård och minnesstund 
vid Västra Tollstad kyrka, 
där fortfarande flera av off-
ren vilar. Det stora folknöjet i Hästholmen. 

Digitaltmuseum/Jönköpings läns museum.
Fotograf: Carl Ahlgren.

Ester, John och “Putte”. 
Digitaltmuseum/Jönköpings läns museum.
Fotograf: Oscar Ellqvist, Esters bror.
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PROGRAM LÖRDAG 23 JULI.
I Hästholmens hamn om inget annat anges.

Kostnadsfritt om inget annat anges.

Gammaldags marknad. 
Kl. 10—17.

Nostalgifordonsträff.

Marknad under folknöjet.
Jönköping Läns museum/Carl Ahlgren.

Fintur utmed hamngatan, växthuset.
Ödeshögs hembygdsbok.
Galleri Hamnstugan. Se hamnens & 
hamnstugans historia.
Pop-up-cafe i Båtklubbens stuga. Gam-
la HamnKafét i Hedréns regi återuppstår 
och serverar bland annat smörgåsen 
”Skeppsbrottet”.

Kl. 10—18.
Turistbyrån och Vätternrummet är 
öppna.

Övriga tider.
Kl. 11. 

S/S Trafik anländer från Hjo, fartyget 
som var med och drog upp “Pelle Bråt-
tom” ur djupet då det begav sig.

Kl. 11. 
Folkmusik med ett gäng glada musi-
kanter på scen. Framförande av Per 
Brahes visa. ”En poetisk skildring av 
ångaren Per Brahes hemska undergång 
och märkliga bärgning”. P. Nordlöf.

Kl. 11—15. 
Utställning om Per Brahes förlisning 
och bärgning. Hästholmens bygdegård. 

Turer med häst & vagn. Utgår från 
vägen nedanför hamnstugan.
Öppet båthus. Fiskehamnsföreningen 
visar och berättar.
Visning av fyren. 
Klättra upp och se utsikten.
Se en äkta tungdykarutrustning! 
Kanske får du chansen att testa hur tung 
den är!
Båtturer till olycksplatsen med kuttern 
Joellina & Co. Utgår från kajen.

Kl. 10. 
Invigning av 

Folknöjet och Wetternrummet .  
Samling vid yttre piren.

Rude Glantz blåser näverlur och 
flygelhorn.
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Kl. 11. 
Piratskatten. Promenadteater för barn.
Teater Carpa.
Har ni hört talas om den olyckliga kaptenen? 
Hon som stal nyckeln till ett hjärta. I den svarta 
dimman gömde hon sin skatt. Hon blev förhäxad 
och förlorade allt. Åren gick och kaptenen blev 
till ett minne blott. En dag när två tjejer leker 
kurragömma snubblar de plötsligt över en rostig 
gammal nyckel. Vart går nyckeln och vad betyder 
initialerna R.K?

Samling vid lekplatsen i kurvan ner mot 
hamnen. Biljettpris 50 kr. Boka biljett via 
sms till Gunnel: 070-322 30 24. Om det 
finns platser kvar går det att köpa biljett 
direkt på plats, swish eller kontant.

Kl. 11,30—12,30. 
Öppen visning på S/S Trafik. Väl-
kommen ombord!

Kl. 12. 
Lennarts enmansband på scen och 
spelar gamla pärlor.

Kl. 12—15. 
Att växa upp i den lilla hamnstugan 
på 1940-talet. Syskonen Ingegerd, Lin-
nea och Lasse finns på plats i hamnstu-
gan för att berätta om hur det var.

Kl. 12, 14 & 16. 
Snorkling till undervattenskonstverket 
“Viska, lyssna”. Samling vid campingstu-
gorna.

Kl. 13.
”Visor från förr”. Lotta Källström 
spelar och sjunger på scen.

Kl. 13. 
Prova på kajakpaddling. 60–90 
minuter i Hästholmens trygga hamn! 
Vi kommer att hålla oss i den lugna 
viken, och kanske göra en kortare tur till 
klipporna som omger Hästholmen. Vi 
har mestadels dubbelkajaker, så ni sitter 
tryggt två och två i kajakerna, men det 
finns även ett fåtal enkel kajaker. Meddela 
vid bokningen vilket ni önskar. 

Förbokas via sms: 0730-289 290
Pris: 500 kr/person. Arrangör: www.
woodsandwater.se.
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Kl. 13,30-15,00.
Rundtur med S/S Trafik. 

Guidning av Björn Hanell. Vuxna 140 kr, 
barn 7–12 år 80 kr, barn under 7 år gra-
tis i målsmans sällskap. Caféservering och 
försäljning av souvenirer ombord. Max 
150 passagerare utöver besättningen.
Biljetter säljes online:
https://www.nortic.se/dagny/organi-
zer/2170.

Kl. 14. 
Piratskatten – Promenadteater för 
barn.Teater Carpa. (Se information ovan 
kl. 11.)
Lennarts enmansorkester på scen 
och spelar gamla pärlor.

Kl. 15. 
20-talsjazz med Sommarorkestern. 
Stina Rosenberg m.fl. äntrar scenen.

Övrigt i Hästholmen. 
(både lördag och söndag).

Kl. 10–17.
Fabians kiosk. Kaffe, glass, snacks och 
dricka.

Kl. 10–18. 
Hagabergs Trädgård har öppet. När-
odlat och närproducerat.
Vätternskutan serverar buffe och goda 
smörgåsar.
Hästholmens Retromagasin med 
kuriosa och hantverk.

Kl. 10–19.
Gränna Rökeri, nyrökt fisk och korv  
vid 31:an.

Kl. 10–20.
Gröna Golfen är öppen. Slå hole in one 
eller two eller three!

Kl. 11–19. 
31:ans Glass & Kök. Mångfaldigt pris-
belönt glass!

Kl. 11–22. 
Sverkers Pizzeria serverar pizza, grill-
meny, pasta och sallader.

Kl. 17,15. 
Kvällspaddling med Woods & Waters 
www.woodsandwater.se.

Söndag kl. 16. 
Helikopterturer. Start och landning 
vid 31:ans Glass & Kök.

Logi i närområdet:
Hästholmens Västergård. 
Ställplatser frida.wilen@icloud.com.
Ombergs Turisthotell. 
info@ombergsturisthotell.com
Stocklycke Vandrarhem. 
info@stocklyckevandrarhem.se
Ombergs Golf  Resort. 
info@ombergsgolfresort.se

Prova på kajakpaddling. 60–90 minu-
ter i Hästholmens trygga hamn!
(Se information ovan kl. 13.)
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PROGRAM SÖNDAG 24 JULI
Kl. 10–18. 

Turistbyrån och Vätternrummet är 
öppna.

Kl. 11–17. 
Utställning och café i bygdegården.

Kl. 11–15. 
Galleri Hamnstugan. 
Se hamnens & hamnstugans historia.

Kl. 11. 
Föredrag av Björn Hanell. 
Bygdegården.

Kl. 12. 
Föredrag av Lotta Mejsholm. 
Bygdegården.

Kl. 13,30 –15,00. 
Rundtur med S/S Trafik. 
Guidning av Björn Hanell. 
(Se information lördag kl 13,30.)

Kl. 14. 
Filmvisning ”Återkomsten”. 
Filmens längd 50 min. Thom Britten 
Austin berättar om filmskapandet. 
Entré 60 kr. Bygdegården.

Kl. 15,30-16,30. 
Öppen visning på S/S Trafik. Väl-
kommen ombord!

Kl. 15,30. 
Filmvisning ”Återkomsten”. 
Filmens längd 50 min. Thom Britten 
Austin berättar om filmskapandet. 
Entré 60 kr. Bygdegården.

Kl. 16,30. 
”Vad hände sedan?” 
Föredrag av Björn Hanell. 
Bygdegården.

Kl. 17,30. 
Samling vid Undergången.

Kl. 18. 
Minnesstund vid stenen. 
Kyrkogårdsvandring. Kontemplation vid 
pilgrimsparken. Ljuständning och musik i 
Västra Tollstad kyrka.
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”Spökskeppet” Per Brahe. Okänd fotograf. Kulturarv Östergötland.

Bärgningen av Per Brahe. S/S Trafik med åskådare. Okänd fotograf. Kulturarv Östergötland.



Ett arrangemang av:

i samarbete med:

med stöd av:

Minimax AB, Elisabet Andersson, Hejla skärteknik, 
Jörgens Kyl & Värmepumpsteknik

Kontakt: camilla.linusson@outlook.com 070-388 73 62
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