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Att som hembygdsförening kunna
erbjuda en så intressant verksamhet
förutsätter ett engagemang och ideella
insatser från våra medlemmar samt ett
positivt samarbete med närstående
organisationer.
Vi hoppas på ett fortsatt stort gensvar
och välkomnar alla att medverka i
föreningens arbete.
Genom Lars Gundbergs engagemang

Vår ordförande Kerstin Balck-Ahlén
fanns bl a på plats vid Erskinssalens
entré och representerade
hembygdsföreningen vid
Ekerö kommuns årets gala 2015.

När vi summerar 2015 kan vi konstatera att vi genomfört en verksamhet med
olika infallsvinklar, när det handlat om att belysa vår hembygd. Vi har lyft
fram olika geografiska områden och olika tidsåldrar har uppmärksammats.
Även våra verksamhetsformer har varierat – föreläsningar och gäster,
vandringar och den årliga kulturhistoriska sommarresan, berättarafton och
möten samt för de yngre (men även äldre med barnasinne) minnesvärda lekar i
Ekebyhovsparken. Mer om allt detta hittar du nedan samt på vår hemsida.

K E R S T I N   B A L C K - A H L É N

i Stockholms läns hembygdsförbund
har vi också en närhet till det som
sker på nationell och regional nivå.

Styrelsen tackar alla medlemmar och
olika samarbetspartners för det
gångna året samt hälsar nya
medlemmar varmt välkomna till ett
spännande 2016!

Närlunda berättarkafé       (27 jan)
I biblioteket Ekerö Centrum samlades
ca 50 personer runt kaféborden för att
delta när boken ”Närlunda del 2 med
Närlunda tomtområde, Tranholmen,
Gällsta, Ekendal och Tappström”
diskuterades. Monica Fogelqvist, som
sammanställt boken, visade bilder
och många var det som berättade sina
minnen.

Ekerö kommuns Gala         (9 mars)
Galan tillkom 2013 på initiativ från
Ekerö kommuns kultur- och fritids-

nämnd för att upp-
märksamma insatser
som görs av kommu-
nens föreningsliv och
andra ideella krafter.
Galan hölls i
Erskinsalen i Ekerö
centrum. Hembygds-
föreningen represente-
rades av vår ordfö-
rande Kerstin Balck-
Ahlén. Samtidigt

kunde föreningen presentera sig
genom en fin rollup, som skapats av
Ernst Wingborg.

Årsmötet 2015        (15 mars)
Mötet inleddes med att Kjell Järve-

borg från Fornminnes-
sällskapet på Mälaröarna
presenterade dess historia
samt intressanta forn-
lämningar på öarna bl.a.
Svartsjöstenen, Törnby-

stenarna, gravfälten vid Vattentornet
och Uggleberget, bronsåldersröset vid
Gräsåker samt mycket mera. Därefter
genomfördes årsmötet under ledning
av Lars Gundberg. Till ordförande för
2015 omvaldes Kerstin Balck-Ahlén.
Avslutningsvis bjöds de närvarande
på hemlagad ärtsoppa med ett glas
punsch.

Öppet hus i Hembygdsgården
(12 april)
45 personer hade samlats för att lära
sig mer om Jungfrusunds historia och
framtidsvisioner. Jungfrusund i början
av 1900-talet blev levande genom Jan
Malmstedts bilder och berättelser.
Mer dramatik stod Ernst Wingborg för
genom att lyfta fram ”Potatisupproret
1918”.
Jan Björklund, eldsjäl och en av
ägarna till nuvarande Jungfrusund,
förflyttade oss framåt i tiden genom
att presentera planer och tankar om
kommande ”Jungfrusunds Skärgårds-
stad” med tidsperspektivet 2013-
2020. 1



Vandring ”Träkvista-Skärvik”
(12 maj)
Trots regnvarning samlades ca 35
personer på Träkvista torg för att
utifrån boken ”Träkvista - Skärvik”
göra en vandring tillsammans med
Jan Byström. Om Träkvista torg och
dess historia fanns mycket att säga
och sedan gick promenaden förbi
Väringården, Koppra (Konsum),
”Ångermanland”, Ekerövallen och
ner genom ”handelsträdgårdar” till
Mälaren. Längs stranden bort till
Lundhagen och avslutningsvis genom
”Almedal” fram till busshållplatsen
vid Skomakartorpet.

Vårvandring kring Svartsjö slott
(26 maj)
Hembygdsförening och Frilufts-
främjandet guidade denna vårkväll i
omgivning till Svartsjö slott – om
slottet, parken och dess historia. Lars
Gundberg kunde berätta om alla som
bott på platsen, från Magnus Ladulås
söner Valdemar och Erik fram till
slutligen änkedrottning Lovisa
Ulrika. Vid promenad i parken kunde
ruinerna av den gamla Vasaborgen
beskådas liksom statyer och vår-
blommor. Gullvivorna blommade
mycket rikligt!

Blomningsfest genom
äppelträdsallén          (31 maj)
Efter gudstjänsten i Ekerö kyrka
vandrade en skara traditionsenligt
genom äppelträdsallén till
Hembygdsgården med spelmän i
täten. Det sker varje år sedan 1947
och för många är det en omistlig
upptakt till sommaren. Allén anlades
1895 och var 700 m lång med 200
träd av dåtidens bästa äppelsorter.
Alléns framtid har varit oklar men
förhoppningsvis kan den nu räddas
genom Trafikverkets försorg. Syftet
är att återställa allén och upprätta en
vårdplan.

Drottningholmsparken, minnes-
platsen för kungliga hästar och
hundar.

Kulturhistorisk bussresa       (2 aug)
Sommarutflykten med buss hade
denna gång temat ”Livskraft – minne-
nas och sinnenas lundar”.
Vid Malmviks gärde berättade Lars
Gundberg historien om Wallenbergs
gravhög.

I Drottningholmsparken visade Stina
Haubo minnesplatsen för kungliga
hästar och hundar. Stina berättade
också om ”Hittebarnet från
Drotningholm”, som blev smed,
bildade familjen och till sist begrav-
des på Sånga kyrkogård. Besök
gjordes också på Wiggebygård (hos
Teri Lee Eriksson) och Färentuna
hälsoträdgård (hos Eva Solhäll).

Öppet hus vid Ifwers museum
(30 maj)
Intresseföreningen Bertil Ifwers
Museums ”Öppet hus” samlade som
vanligt många intresserade som valt
att titta på de unika samlingarna, som
visades av Thomas Jacobsén. Man
drack kaffe såväl ute som inomhus i
några av de sju utställningsrummen.
 Flera personer hittade egna guldkorn
och kommer att återvända för att
fördjupa sig i något ämne.

Försommarvandring kring
Kaggeholm       (10 juni)
Kaggeholms slott med omgivningar
besöktes under en vacker försommar-
kväll. Lars Gundberg berättade om
slottets historia. Christer Berglund
kunde berätta om hur det var att vara
sommarbarn på gården och arbetet i
trädgården. Friluftsfrämjandets Ivar
Danefjäll berättade om fåglarna och
naturen.
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Från årets kulturresa:
Uppskattad lunchuppehåll vid Lovö Magasin.

Lekdagen: Halli-Hallå     (12 sept)

Lekdagen med en mängd gamla lekar blev även denna gång uppskattad och
lockade både unga och gamla till Ekebyhovsparken. Besökare i pensionsåldern
blev nostalgiska när de lekte Halli-Hallå eller provade snörskoj. Yngre kastade
hästsko och fick goda råd av en viking medan en vikingakvinna ordnade
dragkamp. Drygt 160 personer passade på att ta en fika i serveringen.

Kultur- och naturvandring       (20 sept)
Ett drygt tiotal vandrare samlades vid Berg-
vik på söndagsmorgonen för att göra den fina
höstvandringen till Rastaborg och Skytte-
holm. Lars Gundberg (Hembygds-
föreningen) berättade Rastaborgs historia
och Gunnar Thorsell (Friluftsfrämjandet)
lyfte fram natur och fauna. Vid Skytteholm
fick Milles skulpturer extra uppmärksamhet
eftersom det var exakt 70 år sedan skulptö-
ren gick bort. Återfärd via Myrans grustag.
En vacker höstvandring på 12 km.F
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Julmarknad, Ekebyhovs slott
(29 nov)
Hembygdsföreningen bjöd traditions-
enligt på varm glögg och pepparkakor
i Hembygdsrummet vid den årliga
julmarknaden på slottet. Yvonne
Johansson presenterade tillsammans
med Ernst Wingborg och Ulf Björnsjö
gamla ekeröbilder som finns digitalt
lagrade i hemsidans arkiv.
115 personer drack glögg och började
känna julstämning. Några blev nya
medlemmar.

Berättarafton vid kvällsbrasan
(13 nov)
Numera tänds brasan i Hembygds-
gården och denna afton fick vi upp-
leva när Kerstin Stenhols med vänner
visade kläder från torparens, bönder-
nas, medelklassens och herrgårds-
parets klädkistor. Det var modeller
från tidigt 1800-tal till 1900-talets
början. Allt hade Kerstin själv sytt
efter gamla förlagor. Ölaget underhöll
med passande musik från de olika
tidsåldrarna.

”Unga adelsmän och ekar ska man
hata”           (24 nov)
I ett samarrangemang med biblioteket
i Ekerö Centrum berättade Per Elias-
son (professor i historia) om konflik-
ter runt ekar under flera århundraden.
Ordspråket i rubriken är från 1700-
talet. Dagens gamla ekar är en slags
överlevare, de finns oftast på tidigare
boställen och frälsejord.
Ekebyhovseken, som har den största
volymen av alla gamla ekar (84
kubikmeter), står på tidigare frälse-
jord.

Vandring ”Träkvista-Skärvik”
(26 sept)
En mindre skara gav sig denna gång
ut på en 2½-timmars promenad från
Träkvista till Skärvik tillsammans
med Jan Byström. I ett härligt höstvä-
der tittade vi på dagens verklighet och
bläddrade samtidigt i boken ”Trä-
kvista-Skärvik” för att även fånga in
dåtiden.
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Hembygdsföreningens webbredaktör
Yvonne Johansson arbetar med att
uppdatera sidan. På hemsidan finns
ett omfattande arkiv med dokument,
bilder och intervjuer.

På vår hemsida finns information om hembygdsföreningens aktiviteter. Här finns också medlems-
information; styrelsen och rapporter från genomförda aktiviteter. Dessutom finns ett bildarkiv och
en lista på böcker ni kan köpa från oss. Vi lägger nu upp en ny flik med sevärdheter på Ekerö och
Munsö och vill ha tips från er medlemmar på sevärdheter, gärna lite udda intressanta platser som
vi med hjälp av hemsidan kan tipsa varandra om. Maila frågor, synpunkter och idéer direkt till
webbredaktören: johansson.yvonne@telia.com  .

Vår hemsida

Hemsida: hembygd.se/ekeromunso

Året som gått 2015
Inblickar i Ekerö-Munsö hembygdsförenings
verksamhet
För utförligare presentation
– besök föreningens hemsida
 www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso

Ekerö- Munsö hembygdsförening 2015
Styrelsen har under året bestått av:
Kerstin Balck-Ahlén (ordf)
Lars Gundberg (v.ordf)
Harriet Wingborg (kassör)
Ernst Wingborg (sekr)
Christer Berglund, Ulf Björnsjö, Jan Byström,
Annbritt Lindberg, Yvonne Johansson, Åsa Sjöberg
och Ulla Wistrand

Ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds
årsmöte 2015 var Kerstin Balck-Ahlén och Ulla
Wistrand
Lars Gundberg är ledamot av styrelsen för
länsförbundet.

I verksamhetsrådet för Studieförbundet
Vuxenskolan ingår Yvonne Johansson som ledamot
och representant för Ekerö-Munsö hembygdsfören-
ing.

Tack för bilder!
Ett stort tack för alla bilder som finns med i detta
nummer av vår årspresentation. Fotografer och

bildlämnare har bl a varit:
Lars Isacsson, Yvonne Johansson, Anita Tennfors

 och Ernst Wingborg.
Även bilder från vårt bildarkiv.

Produktion Januari 2016.
Redaktör: Jan Byström

Layout, original: Ernst Wingborg

Komplettera gärna med e-postadress eller ännu bättre; skicka din e-post med adress till

harriet.wingborg@telia.com så finns du nästan helt automatiskt i vårt adressregister och får mail

med påminnelse när vi har en aktivitet på gång.

ÅRSAVGIFT ÅR 2016 TILL EKERÖ-MUNSÖ HEMBYGDSFÖRENING
� ENSKILD MEDLEM 125 KR. NAMN och ADRESS:

� FAMILJ 200 KR. NAMN och ADRESS:

Välkommen som medlem i Ekerö-Munsö hembygdsförening! Genom många och

intresserade medlemmar ökar möjligheten att leva upp till vår målsättning – att

bevara, att uppmärksamma samt att påverka.

Genom ditt medlemskap blir du delaktig i olika hembygdsfrågor och stödjer en

angelägen uppgift.

Maila eller ring för frågor, synpunkter och idéer direkt till kassören:

harriet.wingborg@telia.com  Tel 08-56030648
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Boken ”Ekerö-Historier” är utgiven i samarbete med Ekerö-Munsö
hembygdsförening. Författaren  Jan Malmstedt lyfter fram kända
och okända händelser, platser och personer i Ekeröns och Muns-
öns historia.

Pris 245 kr.
För medlem 195 kr.

Bli medlem i
Ekerö-Munsö hembygdsförening!

Avgift: 125 kr för enskild medlem.
Familj 200 kr.

Plusgiro: 20 78 56-6

Frivilliga bidrag - från enskild med-
lem eller företag - mottages tacksamt.


