
När vi nu lägger 2013 bakom
oss kan vi konstatera att det

har varit ett både intres-
sant och viktigt år. Vi har
uppdaterat våra stadgar
och genomfört en lång
rad spännande lokala

arrangemang. Genom Lars Gundbergs
engagemang i Stockholms läns hembygds-
förbund har vi varit delaktiga det som sker
på såväl nationell som regional nivå.

Genom Närlundabornas initiativ till ”När-
lundaboken” har vi vid flera tillfällen fått
fördjupad kunskap om denna del av vår
hembygd. Vid andra aktiviteter har vi bl.a.
uppmärksammat Sandudden, ”Träkvista-
Skärvik”, Stiftsgården Marielund och som
vanligt har Bertil Ifwers museum fortsatt att
locka intresserade. Sommarutflykten gick
denna gång till Färingsö. Två uppskattade
vandringar ihop med Friluftsfrämjandet med
inriktning på ”Kultur och Natur” har
genomförts. Mer om olika arrangemang får
du veta nedan eller genom att besöka vår
hemsida.

Genomgående har Ekerö-Munsö
hembygdsförenings arrangemang samlat
glädjande många deltagare och vår förhopp-
ning är att det stora intresset också kommer
att avspegla sig i ett ökande antal medlem-
mar i vår förening!

Styrelsen tackar alla medlemmar och olika
samarbetspartners för det gångna året och
hälsar nya medlemmar välkomna!

Kerstin Balck-Ahlén

Årsmöte 2013   (17 mars)
Årsmötet, som samlat ett 60-tal medlemmar,
inleddes med att Monica
Fogelqvist och Bengt
Pettersson intervjuades av
Åsa Sjöberg om den nya
fotoboken om Närlunda.
Monica har sammanställt
boken med hjälp av bilder
och berättelser från gamla
och nya Närlundabor.
Kartor och bilder ur boken
visades och deltagare vid
mötet bidrog med fler minnen.
Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar med Lars Gundberg som mötesordförande.
Styrelsens förslag till uppdaterade stadgar antogs. Kerstin Balck-Ahlén omvaldes till ordförande.
Silverkonstnären Per Brydolf visade det nya dräktsmycket, som drottningen ska få till sin
Ekerödräkt. Mötet avslutades med den traditionella goda ärtsoppan.

Har Yvonne/Lars bild från mötet?

Över 100 personer hade samlats i Sand-
udden skola för att höra om Sanduddens
utveckling från udde och torp under
sandtagsperioden på 1900-talet.
Gamla Ekeröbor bidrog med olika ”vittnes-
mål” och med hjälp av ett bildspel visade
Jan Malmstedt utvecklingen i Ekerös
grustag, grusarbetarnas villkor och syndi-
kalismen på Ekerö.
Sand från Ekerö har tagits i många hundra
år men vid sekelskiftet började stordriften.
Jobbet i grustaget var slitsamt och krävde

Kafédag Ekebyhovs slott     (21 april)
Mer än 135 personer hade lockats till Ekebyhovsslott i det vackra vårvädret, då hembygds-
föreningen arrangerade sin traditionella Kafédag.
Som vanligt samlade programpunkten ”Tingen talar” med konstintendenten Lars Gundberg
många intresserade. Det blev mycket talat om ”antikviteter och gammalt”.

Ekebyhovs slott

BILD?
Silverkonstnären Per Brydolf överlämnade ett nytt dräktsmycke,
som senare skulle överlämnas till drottning Silvia som komple-
ment till sin Ekerödräkt.

Berättarträff Sandudden (14 april)

muskelkraft, men automatiserades så
småningom.
Avslutningsvis berättade Else-Britt Edlund
om att vara en ”sandtagsdotter” (till Gösta
”Pommac” Johansson) och att få sitta med i
arbetarbaracken och rodnande lyssna på
gubbarnas berättelser.

Namn, figurer och
ornament lagt i
mönster av sten
- sådant fanns i botten av grustaget innan det
bebyggdes.

Boken ”Ekerö-
Historier” är
utgiven i samar-
bete med Ekerö-
Munsö hembygds-
förening. Författa-
ren  Jan
Malmstedt lyfter
fram kända och
okända händelser,

platser och personer i Ekeröns och
Munsöns historia.

Pris 245 kr.
För medlem 195 kr.
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Vårvandring från Älby hage till Träkvista      (21 maj)
Vädret var varmt och fuktigt men en skara vandrare tog sig till Älby hage med förväntningar
på ”kulturhistoria och natur”. Vandringsledare var Ivar Danefjäll (Friluftsfrämjandet) och
Lars Gundberg. Första anhalt var katolska kyrkans stiftsgård Marielund, där Lars berättade
om Maria Labensky från Stafsund. Vid Ekerö kyrka visades gravplatserna för kända Ekerö-
profiler. Vandringen gick sedan förbi Asknäs gård längs stigen mot Sandudden, där både
näktergal och taltrast sjöng. Vandringen avslutades vid Träkvista torg och då hade 25 nöjda
personer avverkat drygt 8 km fyllda med upplevelser.

Det var en strålande lördag då
intresseföreningen Bertil Ifwers
museum hade ”Öppet Hus”. Ett 80-tal
personer hade kommit till museet för
att beskåda och höra om samlingarna
och dess historia. Även kaffe med
hembakat bröd och levande musik
gjorde att besökarna trivdes, konstate-
rade en nöjd Thomas Jacobsén.

Efter gudstjänsten i Ekerö kyrka vandrade en stor skara genom den blommande äppelträdsallén
till Hembygdsgården, ledda av musikanter från musikgrupperna Ölaget och Stämskruvarna samt
Septemberlek från Slagsta.
Blomningsfesten är en årlig tradition sedan 1947 och allén är 118 år gammal. Den anlades 1895
och var 700 m lång med 200 träd av dåtidens bästa äppelsorter. Allén förnyades 1995 med 10
äppelsorter som drivits upp på Ultuna från moderplantor i allén. Tyvärr är det idag oklart om
alléns framtid.

Bertil Ifwers museum       (25 maj)

Blomningsfest, Äppelträdsallén blommar   (26 maj)

Sommarutflykten    (4 aug)

Kultur- och natur-
vandring (22 sept)

Gunnela Ljunggren
visade exempel på

gårdens kardade
produkter.

Kungsgårdens
lilla smidiga
kardmaskin.

Sommarens kulturhisto-
riska bussresa gick till
Färingsö. 65 personer i
en full buss och två
följebilar ledsagades
under dagen av Sture
Nordmark, som berättade
både personligt och
informativt om öns
utveckling. I den tidigare
”barnbyn Skå” guidade
psykologen Robert Engström och berättade
om tidigare verksamhet. Vid besöket på

”Kungsgården Väntholmen”
visade Gunnela Ljunggren

sin samling med gamla
fina vagnar samt
kardmaskin och
ullberedning. Lunch
i Färentuna

Församlingsgård och
Anna Littmark visade

kyrkan. Via ”Juntras grönt”
avslutades turen i Stenhamra

stenbrott, där Yvonne Fredriksson bl.a
visade på den nyinvigda rundvandringen.

Vandringen, som leddes av Ivar Danefjäll och
Lars Gundberg, var (som vanligt) ett sam-
arrangemang mellan Friluftsfrämjandet och
hembygdsföreningen. Första stopp, efter
starten i Bergvik, var Rastaborg med gravfält
från järnåldern och herrgård från 1600-talet.
Lars berättade att ursprunglig ägare var Johan
Skytte, Skytteholm. Efter flera ägarbyten fick
huset 1910 sitt nuvarande utseende och är idag
säte för Kilmaninstitutet och en ponnyridskola.
På vägen till Skytteholm berättade Ivar om
våtmarkerna och fågeltornet i Menhammars-
viken. Skytteholms historia förmedlades av
Lars, som även guidade bland den förnämliga
samlingen av Carl Milles skulpturer som finns
där.
Återfärden gick delvis på Ekerö vandrings-
led och tillbaka i Bergvik kunde 16 personer
och en hund konstatera att
de gått en jättetrevlig
vandring på drygt en mil
och 5 timmar i frisk luft
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Den 23 augusti firades De gamlas dag på
Ekebyhovs slott. Ekerö kommun var värd och
Drottningen, som 1999 tog initiativet till de
gamlas dag, kom på besök.  Till Drottning
Silvia överlämnades en cape till hembygds-
dräkten och en capenål i silver skapad av Per
Brydolf.
Kerstin Balck-Ahlén var med från hembygds-
föreningen och överlämnade gåvorna.

Drygt 40 personer hade samlats till Öppet Hus
där Stina Odlinder Haubo visade bilder och
berättade om ”Möbler och inredningar på
herrgårdarna på Ekerö och Munsö”. Stina kunde
berätta att till en början så fanns det sängar i
varje rum, men i slutet av 1700-talet började
man ha salonger på herrgårdarna, som då oftast
enbart var lantställen. En annan lärdom var att
”halvfranska stolar” kunde kallas den ”svenska
modellen” och att ”fruntimmersbyråer” saknade
skrivskiva. Uttrycket ”på tapeten” avser
ursprungligen vad som finns dukat på matbor-
det.

50 personer hade samlats
till ett berättarcafé med
minen och upplevelser
från gamla tider i
Närlunda.  Utgångspunkt
för kvällens samtal var
Monica Fogelqvist och
Närlundabornas bok om
Närlunda. Runt en karta

över dagens Närlunda väcktes minnen
om vardagsslit, arbete i trädgårdarna, transpor-
ter, bilverkstaden, plastfabriken, midsommarfi-

Strövtåg i Närlunda  (9 nov)
Tidigare presentationer av Närlundaboken
följdes nu upp med en vandring på ”ort och
ställe” under ledning av Monica Fogelqvist
och Bengt Pettersson med flera. Vandringen
började vid Närlunda gård och sedan gick den
”kors och tvärs” i området. En uppskattad
paus togs i ”Anderssons växthus” där
bröderna Lennart och Rune bjöd på äppelmust
och praliner, medan regnet smattrade på taket.
Under hela vägen var det alltid någon som
hade något att berätta.

Efter vårens välbesökta träff om Sandudden
önskade de två föreningarna Mälarvyn och
Utsikten i Sandudden genomföra en upprep-
ning av tidigare berättarträff  i samverkan med
hembygdsföreningen. 45 av föreningarnas
medlemmar samlades i Gemensamhetslokalen
(Mälarvyn 13) för att ta del av Jan Malmstedts
bildspel och berättelse om sandtagsperioden.
Liksom vid det tidigare tillfället berättade
också flera av deltagarna om sina egna minnen
och upplevelser.

Öppet Hus, Hembygdsgården      (29 sept)

Närlunda – Berättarcafé,
Biblioteket Ekerö centrum (5 nov)

Strövtåg i Närlunda  (9 nov)

Presentationen av Monica Fogelqvists och Närlundabornas bok om Närlunda har skett i flera
steg: Bildvisning i Hembygdsgården och på Ekerö bibliotek samt under en vandring i området.
Vandringen leddes av Monica Fogelqvist och Bengt Pettersson.

James och Ninnie Blom:
Stiftsgården
Marielunds historia.

Berättarafton vid kvällsbrasan, Hembygds-
gården (15 nov). Ett 50-tal personer hade
samlats för att höra James Blom berätta om

den katolska Stiftsgården
Marielunds historia.
Gården skapades 1903

som änkesäte åt
friherrinnan
Marie Labensky
efter att maken
Rudolf
Klinckowström
(på Stafsund)

hade gått bort. Marielund, Marieudd och
Mariaön donerades sedan till katolska kyrkan
vid Maries död 1907. Tidvis har Stiftsgården
drivits av olika nunneordnar och där har varit
sommarkolonier, konfirmandläger, kursgård
och idag retreat. Gården drivs i ekumenisk
anda och har många gäster som inte är
katoliker. Såväl Cornelis Vreeswijk som
familjen Trapp (”Sound of music”) har vistats
på Stiftsgården

Berättarträff Sandudden (17 nov)

Nästan 50 personer från Mälarvyn, Sand-
udden hade samlats för att ta del av Jan
Malmstedts bildspel och berättelse om
sandtagsperioden. Flera av deltagarna hade
egna minnen och upplevelser att berätta.

Drottningens besök på De gamlas dag,  Ekebyhov   (23 aug)



Hembygdsföreningens webbredaktör
är Yvonne Johansson. På hemsidan
finns ett omfattande arkiv med
dokument, bilder och intervjuer.
Foto: Lars Isacsson.

På vår hemsida finns information om
hembygdsföreningen aktiviteter. Här
finns också medlemsinformation;
styrelsen och rapporter från genom-
förda 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

Vår hemsida

Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso

Året som gått 2013
Inblickar i Ekerö-Munsö Hembygdsförenings
verksamhet
För utförligare presentation
– besök föreningens hemsida
 www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso

Julmarknad, Ekebyhov  (1 dec)
2013 års sista aktivitet var att hembygdsföreningen bjöd på varm glögg och pepparkakor i
hembygdsrummet under julmarknaden på Ekebyhovs slott.
Jan Byström visade bilder och berättade minnen från området ”Träkvista – Skärvik”. Det blev två
fullsatta visningar. Alla de hundra besökarna som smakade glöggen hann inte se alla bilderna,
men vi kommer under 2014 att ha mer aktiviteter om ”Träkvista – Skärvik”.

Ekerö- Munsö hembygdsförening 2013
Styrelsen har under 2013 bestått av:
Kerstin Balck-Ahlén (ordf)
Lars Gundberg (v.ordf)
Harriet Wingborg (kassör)
Ernst Wingborg (sekr)
Christer Berglund, Ulf Björnsjö, Jan Byström,
Thomas Jacobsén, Yvonne Johansson, Åsa Sjöberg
och Ulla Wistrand

Ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds
årsmöte 2013 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.

hjälp av hemsidan kan tipsa
varandra om. Maila frågor,
synpunkter och idéer direkt
till webbredaktören
johansson.yvonne@telia.com
.

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:
Börje Bystedt, Lars Isacsson, Yvonne Johansson,

Gunnar Fahlström och Ernst Wingborg,

Produktion Feb 2014.
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 2014 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 hembygds-

frågor och stödjer en angelägen uppgift.

Maila frågor, synpunkter och idéer direkt till kassören:

harriet.wingborg@telia.com  Tel 08-56030648

Ekerö-Munsö HembygdsföreningEkerö-Munsö Hembygdsförening
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