
 

 

ÅRSBERÄTTELSE 2012 
avgiven vid Eke hembygdsförenings 62:a årsmöte  

på Sudercountry söndagen den 24 februari 2013 

 
Ännu ett verksamhetsår i Eke hembygdsförening kan läggas till handlingarna. Mycket 

grävning har varit och är på gång i vår socken. Många har grävt om sina avloppsanläggningar 

under året efter påbud från Region Gotland. Syftet är i första hand att skydda vårt 

gemensamma grundvatten men även att minska utsläppen av gödande ämnen till Gansviken. 

Ytterligare grävningsarbeten är inplanerade våren 2013 för den fibernätsanslutning som 

huvuddelen av fastighetsägarna i Eke sagt ja till. Det gäller att hänga med i den tekniska 

utvecklingen av landsbygden. I landskapet i Eke märks en ny stor ladugård vid Petsarve med 

en kompletterande 25 m hög tornsilo som kan ses vida omkring. 

I en ålder av 92 år har föreningens äldste, medlem sedan många år - Sven Lindström, Petsarve 

avlidit. Bengt Nilsson, Linköping, född vid Bölske, har också avlidit nästan 91 år gammal. 

Bengt har under många år bistått Torgny Andersson i sin hembygdsforskning med 

korrekturläsning m m. Vår förening har även tacksamt mottagit ca en hyllmeter av Bengts 

egna publikationer, mest läroböcker , men också  ” Historien om min barndom ”  och ” 

Skildringar från min hembygd” ,två skrifter som skildrar hans uppväxt vid Bölske. Även 

budskapet om att Carl Cramér, Smiss, gått ur tiden 76 år gammal har nyligen nått oss. Han var 

revisorssuppleant sedan många år och deltog tillsammans med sin hustru i föreningens olika 

aktiviteter. 

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 ordförande och biträdande kassör, Petra Schnell, 

sekr, Kjell Ekvall, 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 och skoldassen 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 135 personer personer betalat sin 

medlemsavgift. Årsmötet hölls på Sudercountry tillsammans med Rödakorskretsen söndagen 

den 26 februari. 22 personer hade mött upp.  

På Gotlands hembygdsförbunds årsmöte på Malmgard, Stånga den 15 april deltog Dan 

Lundgren och Kjell Ekvall. På förbundets hembygdsträff i Burs bygdegård den 9 februari 

deltog Dan Lundgren och Göran Ström. 

 

 

 

Programverksamheten 

 

Byänget fagades den 14 april av 12 deltagare. Lars och Anita Forsberg bjöd på klucku tei.  

 

Den 21 april var det töiningsdag vid Klockargården. Olof Widén och Christer Olsson, 

Linde satte upp en ny bandtun. Vi var ett 15-tal personer som hjälpte till och tittade på, 



däribland den nye kulturarvskonsultenten Claes Theliander, som var inbjuden till denna 

töiningsdag. I bulhuset serverade Rödakorskretsen en uppskattad kajpsoppa till manskapet. 

 

På arbetsdagen den12 maj mötte 5 personer upp. Vi tjärsmorde de nya grindstolparna och 

grindarna vid Klockargården och städade museet och skoldassen. På eftermiddagen bjöd 

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

 

Vårutflykten söndagsmorgonen 27 maj började med att en mycket uppskattad frukost intogs 

i Rödakorskretsens regi, hemma hos Kurt och Monika Lundgren, Bölske . Ett 10-tal deltagare 

hade mött upp till frukosten. Hälften av dessa fortsatte sedan på en liten cyckeltur i Petsarve- 

och Bykvior där platser för gamla boställen söktes upp. Vid By visade Carl Dahlborn upp sin 

varsamt iordningsställda flygel. Han förevisade också en gammal väghållningssten som stått 

vid vägen mellan By och Härvide gårdar. Utflykten i ett strålande försommarväder leddes av 

Dan Lundgren. 

 

Slåtter hölls i Byänget lördagen den 21 juli. Till lieslåttern kom som mest 7 slåtterkarlar och 

räkerskor samt ytterligare 10 personer. Änget slogs på bara två timmar. Anita och Johannes 

Forsberg bjöd på kaffe och en delikat saffranspannkaka. 

Grillfesten på kvällen flyttades i år till gamla skoltomten. Det slog väl ut, hela 59 personer 

hade mött upp denna fina sommarkväll, varav några blev nya medlemmar. Dan Lundgren 

berättade lite om platsens historiska minnen och därefter fick vi en liten förhandstitt i 

utställningslokalen för kakelugnsformar som håller på att bli klar. Festkommittén bestod av 

Katinka Schröder och Petra Schnell . 

 

 Höstfesten hölls lördagen den 27 oktober i Korsbykyrkans lokaler, Havdhem. 30 personer 

mötte upp. Vi åt god mat och lyssnade till Lennart Wahlman som berättade till bilder från en 

jordenruntresa. Festkommittén bestod av Inger och Roland Andersson samt Elisabeth och 

Gösta Andersson. 

 

Första advent ( 2 /12) tände vi för sjunde gången en adventsgran på informationsplatsen. Det 

var 4 grader kallt och 20 cm snö. Granen är tänd från första advent till tjugendagen. Granen 

hade i år skänkts av familjen Göran Bölske. Efter tändningen samlades 14 personer för 

samkväm i bulhuset, där glögg och kaffe serverades i brasans varma sken. Dan Lundgren 

berättade om en s k märkbok som föreningen fått i gåva av Anna -Liisa Andersson, Härvide. 

Kommittén bestod av Dan Lundgren och Tove Nilsson. 

 

Klockargården 

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

Alingsås. Nya bastanta grindstolpar och grindar har satts upp. Arbetet med detta har utförts av 

Dan och Kurt Lundgren, Staffan Berggren och Göran Ström. 

 

 

 

 

Hembygdsmuséet 

Muséet, som öppnas upp efter beställning, har haft besök av två grupper under året. Föremål 

från familjen Jansson, Alveskogs, har tacksamt mottagits. Bland annat ett dragok för oxar, 

snickarlåda och en gammal handkvarn. 

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. 

 

 

Informationsplatsen 

Skötseln av denna välbesökta rastplats har under året övergått till kyrkoförsamlingen mot att 

hembygdsföreningen bekostar hela latrinhämtningsabonnemanget för skoldassen och upplåter 

marken för kyrkans ändamål. En grov gammal ask vid jordkällaren har Linus Lundgren, 

Visby sågat ner. Veden skänktes till bastun. 

 

Hallbackebrunnen 

Roger Lundberg har skött gräsklippning under året. Skylten vid vägen har målats om och en 

dräneringsslang med uppfyllnad har lagts ut i vägdiket. Inga särskilda aktiviteter har hållits 

här detta år. 

 

Kvarnen 

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

Kvarnen har fått nytt faltak och stenbordet har fått nya sittplankor. 

 

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 fortsatt med att hitta lämpliga bilder till berättelserna. 

 

Övrigt 

Den 24 april deltog Dan Lundgren på dialogmöte på Hemse Folkhögskola angående ett nytt 

kulturmiljöprogram för Gotland. 

Den 10 november firade Havdhem hembygdsförening 60 år med en jubileumsfest i Havdhem 

bygdegård. Staffan Berggren uppvaktade på Eke hembygdsförenings vägnar. 

 

Vädret i Eke 2012 

Vår medlem, f d styrelseledamoten 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 

 

 

 

 


