
 

 

ÅRSBERÄTTELSE 2011 
avgiven vid Eke hembygdsförenings 61:e årsmöte  

på Sudercountry söndagen den 26 februari 2012 

 
Ännu ett verksamhetsår i Eke hembygdsförening kan läggas till handlingarna. Under året har 

föreningens 60 årsjubileum firats på sommarfesten 23 juli. Även Gotlands hembygdsförbund 

har under året firat 75 år med en stor fest i Eksta bygdegård lördagen den 24 september. 

Under året har ett flickebarn fötts i socknen. Ett litet ljus i den annars dystra utvecklingen med 

allt färre helårsboende i vår socken. Lyckliga föräldrar är Johan Jakobsson och Marie Nilsson, 

Nygårds. Det är 9 år sedan det senast föddes barn i Eke. 

Under året har Bertil Thomasson, Hemse gått bort. Han var under flera år medhjälpare till 

Torgny Andersson i hans hembygdsforskning om Eke. 

 Elsie Sandelius, född Segerlund , Bölske, har också avlidit under året. Hon var med sin familj 

en återkommande deltagare i föreningens sommaraktiviteter.  

Frid vare över deras minnen. 

 

Styrelsen, årsmöten m m 

Eke hembygdsförenings styrelse har under året bestått av följande personer: 

Dan Lundgren, ordf. Staffan Berggren, vice ordf, Petra Schnell, sekr, Mats Hallvede, kassör, 

Roger Lundberg, medlemsförvaltare, och ledamöterna Göran Ström och Katinka Schröder. 

Ersättare har varit Tove Nilsson, Birgitta Wahlgren och Lars Forsberg. Värd för 

Klockargården har varit Dan Lundgren. Värd för hembygdsmuséet har varit Staffan Berggren.  

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. Medlemsavgiften har varit 80 

kr per medlem eller 200 kr per familj. Under året har 154 personer personer betalt sin 

medlemsavgift. En glädjande ökning med 24 personer sedan förra årsskiftet.Därutöver 

tillkommer vår hedersledamot – Rune Andersson, Petsarve. 

Årsmötet hölls på Ekegården tillsammans med Rödakorskretsen söndagen den 27 februari.    

19 personer hade mött upp.  

På Gotlands hembygdsförbunds årsmöte i Hejde bygdegård den 10 april deltog Dan Lundgren  

På förbundets hembygdsträff i Eksta bygdegård den 10 februari deltog Dan Lundgren ,Göran 

Ström och Staffan Berggren. 

 

 

Programverksamheten 

 

Byänget fagades den 16 april av 6 deltagare. Lars och Anita Forsberg bjöd på klucku tei.  

 

På arbetsdagen den 7 maj mötte 6 personer upp. Vi målade om grindar vid Klockargården 

och oljade in bänkbord på informationsplatsen och vid Hallbackebrunnen. På eftermiddagen  

bjöd Sonja och Hasse Eriksson, Alveskogs , oss tacksamt på otendag,  

 

Vårutflykten söndagsmorgonen 22 maj började med att en mycket uppskattad frukost intogs 

i Rödakorskretsens regi, hemma hos Kurt och Monika Lundgren. Ett 20-tal deltagare hade 

mött upp till frukosten. Hälften av dessa fortsatte sedan till Eksta, där Gunnar Persson, 

Tomsarve visade upp sin imponerande samling av kaminer och spisar. På tillbakavägen tittade 

vi på fåglar och orkideér längs Ekstakusten under ledning av Dan Lundgren. 

 



Slåtter hölls i Byänget lördagen den 23 juli. Till lieslåttern kom som mest 7 slåtterkarlar och 

räkerskor samt ytterligare 10 personer. Anita och Johannes Forsberg bjöd på otendag. 

Grillfesten på kvällen flyttades till utomhusdansbanan på Sudercountry på grund av ett lite 

regnigt väder. Ett 80-tal personer hade mött upp. Detta jubileumsår bjöds medlemmarna på 

mat – grillat lamm med potatissallad. Under middagen fick vi höra Anna Ulmstedt, 

Klintehamn , berätta om gotländska mattraditioner. Dan Lundgren berättade sedan om vår 

förenings tillkomst för 60 år sedan. Arne Högsander, Bölske spelade till sist några jazztoner 

med ett par andra spelande kompisar. 

 Festkommittén bestod av Katinka Schröder, Birgitta Wahlgren, Tove Nilsson och Petra      

Schnell .För grillning och servering ansvarade Johannes Forsberg och Anita Forsberg. 

 

Höstfesten hölls fredagen den 14 oktober på Sudercountry. 33 personer mötte upp. 

Vi åt goda kroppkakor och lyssnade till Jerker Enekvist, Fröjel som berättade om 

gårdsnamnens historia i Eke. Festkommittén bestod av Bo och Christina Nilsson samt Arne 

och Elinor Jacobsson 

 

Första advent ( 27 /11) tände vi för sjätte gången en julgran på informationsplatsen. Det var 

9 grader varmt och stormbyar. Dagen innan klipptes Klockargårdens gräsmatta ! Granen är 

tänd från första advent till tjugendagen. Granen hade i år skänkts av familjen Andersson, 

Petsarve. Efter tändningen samlades 17 personer för samkväm i bulhuset, med glögg och 

kaffe i brasans sken. Dan Lundgren berättade från en uppsats i Nordiska museéts tidskrift 

Fataburen 1913, om gotländska ringklubbor. Föreningen har nämligen en sådan i sina 

samlingar som visades upp. Kommittén bestod av Dan Lundgren och Tove Nilsson. 

 

Klockargården 

Klockargården har under året varit uthyrt på årsbasis  till Stefan och Christina Stridh, 

Alingsås. Det gamla disk- och tvättvattenavloppet har  åtgärdats med en ny 

infiltrationsanläggning. 

 

Hembygdsmuséet 

Under året har arbetet fortsatt med att inreda lokal i Klockargårdens ladugårdsdel för att visa 

upp delar av kakelugnsformsamlingen som  omfattar totalt 254 föremål.  Samtliga formar 

kommer från kakelugnsmakaren August Petterssons verksamhet vid Lingvide i Havdhem. En 

arbetsgrupp bestående av Staffan Berggren(s), Rosalie Ekvall, Göran Ström och Katinka 

Schröder jobbar med projektet. Ett avtal mellan Eke hbf och Nils Ljungs kakelugnsmakeri i 

Stånga finns. Under året har Eke hbf som enda förening på Gotland erhållit 20000 kr i bidrag 

från riksantikvarieämbetet i deras satsning till arbetslivsmuseér. Det är glädjande att vårt 

projekt uppskattas från centralt håll. 

 

Informationsplatsen 

Denna välbesökta rastplats har under året skötts av Dan Lundgren och Kenneth Andreasson     

( gräsklippning ).Skoldassen har skötts av Staffan Berggren. Latrinhämtningsabonnemanget 

delas med kyrkoförsamlingen. 

 

Hallbackebrunnen 

Roger Lundberg har skött platsen under året. Inga särskilda aktiviteter har hållits här detta år. 

 

Kvarnen 

Dan Lundgren har skött gräsklippning och städning i kvarnen. Visning har skett en gång. 



 

Torgnys efterlämnade handlingar - Bokprojektet 

Torgny Andersson har efterlämnat ett manuskript för utgivande av en skrift med sin fars 

samlade berättelser från bygden, som varit införda i Gotlands Allehanda längre tillbaka.  

Under året har arbetet handlat om att hitta lämpliga bilder till berättelserna. 

 

Övrigt 

Föreningen uppvaktade Bengt Nilsson, Linköping ( född vid  Bölske ) på sin 90-årsdag         

23 oktober. Bengt har hjälpt Torgny Andersson vid produktionen av ” Ajkboar . Han har  

även till föreningen skänkt ” en hyllmeter ” av sin egen bokproduktion, mest läroböcker i 

matematik, men också  skrifter som skildrar livet vid Bölske ” Historien om min barndom ” 

samt ” Skildringar från min hembygd ” Föreningen tackar för den generösa gåvan. 

 

Under året har intresset för bredband i socknen undersökts med enkäter. Mats Hallvede, 

arbetar med frågan och är kontaktman för Eke. 

 

Den 30 december genomförde Landsbygdsupproret Gotland en stor manifestation i Visby mot 

nedrustningen av landsbygden. Ett fackeltåg med ca 2000 deltagare gick från Södertorg till en 

slutsamling med tal på Östercentrum. Delar av vår styrelse var på plats. Låt oss hoppas att 

demonstrationen lyfter landsbygdens frågor här på ön. 

 

Vädret i Eke 2011 

Vår medlem Gunnar Öberg, Lillegårdstomt, har även i år bistått med en sammanfattning av 

vädret i Eke under förra året. Rapporten finns på sista sidan. 

 

 

Styrelsen tackar alla som deltagit i föreningens aktiviteter och de som stött föreningen på 

olika sätt under året. Vi ser framemot ett nytt verksamhetsår med i princip samma inriktning 

som tidigare.  

 

PÅ STYRELSENS UPPDRAG 

 

 

Dan Lundgren 

 

 

 

 


