
Om händelser, platser och personer 
i Södermanland. Del 1. 

Här var det!
Välkommen med på en »resa« i tid och rum genom Södermanland. 
I boken »Här var det!«  av Leif Jacobsson, visar sidmarkeringarna på 
kartan ovan de platser som bokens artiklar berättar om.

Berättelserna tar läsaren till bygder som han/hon kanske känner till en 
hel del om. Andra platser känns måhända mer obekanta och »Här var det!« 
bjuder då på »nya« kunskaper om vårt landskap. Måhända lockar dessa 
berättelser också till ett besök på platsen.

Den rikt illustrerade boken – på 192 sidor – är första delen i en 
serie som berättar om ett stort antal lokalhistoriska platser över hela
Södermanland.



I Södermanland har kungligheter och herremän bott och domderat.
I deras skugga har allmogen fört en hård tillvaro. För såväl hög som låg 
har dock livet rymt både kärlek och nöjen, slit och sorgliga upplevelser.

F ölj med till de platser där det hände, möt vardagshjältar, härjande mördare och 
tragiska öden, men också skrönornas gestalter, i historiska glimtar från landska-
pet Södermanland.

Ni som genom åren mött trubaduren, bygdeberättaren, radiorösten och hem-
bygdsentusiasten Leif Jacobsson, vet att han brinner för bevarandet av muntlig 
tradition, lokal historia och skrönor. Ännu finns det mycken kunskap kvar att rädda. 
Han uppmanar oss ständigt att ta vårt eget ansvar i detta arbete. »Alla människor har 
ju sin historia att berätta! Glöm inte heller din egen!« 

– Vår historia kan speglas genom varje bygd, säger Leif, och därför kan dessa 
berättelser ses som ett stycke svensk historia från lokal horisont. Förhoppningsvis 

Om mycket vi inte visste kan Leif berätta!

Leif vid Kalsta loge i Floda 2010.
Bild: Åke Forslund.

kan boken inspirera fler till att lyfta fram lokalhistoria och sätta in den i ett större 
sammanhang.

Nu finns »Här var det!«  att beställa.
Kontakta Då & Scen genom e-post 
alternativt hemsidan. Du kan också boka 
författarbesök och/eller berättarafton, 
samt se övriga böcker i sortimentet. 

Pris »Här var det!« 200 kr/st inklu-
sive moms + porto.

För återförsäljare
Kontakta förlaget för prisuppgifter. 7



Leif Jacobsson är född i Floda socken, men uppväxt och bosatt i 
Malmköping. Han har under de senaste 23 åren på frilandsbasis för 
Radio Sörmland producerat över 1 500 program med inriktning på svensk 
historia från lokal horisont.

L eif har under 45 år framträtt som trubadur på de mest skilda spelplatser – allt 
från hembygds- och pensionärsföreningar till hotell- och konferensanläggningar. 
Han var även med och startade Gammaldags 

Malmköpings Marknad 1977 som han ledde 
under 30 år.

Leif är ordförande i Malmköpingsortens 
Hembygdsförening sedan 37 år. Han har tidigare 
varit både lärare och lantbrukare, men arbetar 
idag huvudsakligen med kulturproduktioner – se 
nedan. Kulturstipendiat hos bland annat Lands-
tinget, Flens Kommun och Lions och har erhållit 
kulturstöd från Segerfonden, Kungliga Patriotiska 
Sällskapet och Länsbildningsförbundet.

Leif är gift med Ulla-Britt och har två barn 
och tre barnbarn.

»Då & Scen«:
Leif bedriver inom det egna företaget »Då & Scen« kulturverksamheter i form 
av bok- och ljudproduktioner, arrangerar och genomför guidade historiska resor i 
Sörmland och historiska vandringar i Malmköping, underhållning med visor, skrö-
nor, historia och historier, mentor- och konferensuppdrag m.m. 7

Och vem är då Leif ?

»här var det« 
om händelser, platser och personer i södermanland. del 1. © leif jacobsson
illustrationer: lars larsson, göte göransson, nalle remnelius 
form: nalle remnelius, produktion: remnelius reklambyrå 
tryck: linderoths tryckeri ab, vingåker
isbn: 978-91-979666-0-3
mmxi

Bi
ld

: B
o A

rr
he

d

förlag: då & scen – leif jacobsson
adress: landsvägsgatan 78, 642 60 malmköping, telefon: 070-67 18 946
e-post: leif_jacobsson@telia.com, hemsida: www.leifjacobsson.se


