
Under 2014 har Ekerö-Munsö hembygds-
förening haft ambitionen att bedriva en
verksamhet, som speglar bredden i vår
uppgift. Vi har uppmärksammat olika
delar av vår hembygd genom vandringar,
sommarutställning på biblioteket och en
skrift (med bildspel), där ortsbors minnen
och upplevelser tagits tillvara. Vi har
även besökt Adelsö under sommarens
bussutflykt. Bredden har också avspeglats
vid möten om vår unika miljö/natur och
gamla lekar samt i kvällsmörkret vid
brasan genom berättelser om spöken i vår
omgivning. Mer om detta och en del
annat läser du nedan.

Vi avser att även under 2015 bedriva en
verksamhet med olika infallsvinklar på
hembygden genom dokumentation, bilder,
skrifter och möten samt i samverkan med
närstående organisationer! Välkommen
att delta och bidra! Vi hoppas på fortsatt
stort gensvar och engagemang.

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

Kerstin Balck-Ahlén
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Träkvista brygga, en av de bilder som finns med i Jan Byströms bildspel som visades vid års-
mötet. Detaljbild från foto; 1920-talet.

Årsmötet  2014    (23 mars)
Mötet inleddes med att Jan Byström visade ”En bildspelsvandring från Träkvista till Skärvik” för
de 60 personer, som kommit till Hembygdsgården. Bilderna beskrev en promenad med nedslag i
historien och nuet. Efter föredraget bjöds de närvarande på hemlagad ärtsoppa med ett glas
punsch. Därefter genomfördes årsmötet under ledning av Lars Gundberg. Till ordförande för
2014 omvaldes Kerstin Balck-Ahlén.

Öppet Hus Hembygdsgården   (4 maj)
För ett 25 tal åhörare berättade Naturskyddsföreningens  Bo
Nyhlén i nästan två timmar om ”Unik natur och miljö i vår
hembygd”. Han talade om vår fauna och flora och sådde en
fundering att namnet Ekerö kanske inte kommer från eken utan
kan härledas från åker. Vi fick se fina bilder på vackra vår-
blommor samt fick veta att gäss, häger och vildsvin blivit allt
vanligare på öarna. Naturligtvis berättade han också om
svampar som vårmusseron, Carl-Johan och murklor.

Även den berömda Ekebyhovseken berördes när Bo Nyhlén från
Naturskyddsförening berättade om vår natur.

Vårvandring Älby – Träkvista       (14 maj)
I ett stilla regn vandrade ca 25 personer under ledning av Friluftsfrämjandets Ivar Danefjäll och
Hembygdsföreningens Lars Gundberg. Lars berättade om katolska stiftsgården Marielunds
historia och Marie Labenskys öde. Vi fikapausade vid Ekerö Sommarstads badplats och gick
sedan vidare till Ekerö Kyrka, där vi guidades runt bland några kända gravar. Fruktträden på
kyrkogården blommade. Via Asknäs gård kom vi till Sandudden, där Ivar berättade om rullsten-
såsarna och sandtagens historia. Vi avslutade på Träkvista torg.

Fikapaus vid Ekerö Sommarstads badplats. Vid Ekerö Kyrka var det skirande grönska och blom.

Christer Dahlqvist har räddat några 100-
åriga cafétavlor. Det kan du läsa mer om i
nya boken: Träkvista - Skärvik . . .

ÅRET SOM GÅTT
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Med spelmän i täten går vandringen genom äppelträdsallén upp till Hembygdsgården. Detta är
en årlig tradition ända sedan 1947. Ett femtontal spelmän fanns från Ölaget och Slagsta
Spelmansgille.

Blomningsfest genom äppelträdsallén        (25 maj)
Efter gudstjänsten i Ekerö kyrka vandrade en skara traditionsenligt genom äppelträdsallén till
Hembygdsgården med spelmän i täten. Det sker varje vår 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. Idag råder oklarhet om alléns framtid.

Intresseföreningen Bertil Ifwers Museum:s öppna
hus samlade som vanligt många intresserade som
valt att titta på de unika samlingarna. Man drack
kaffe såväl ute som inomhus i några av de sju
utställningsrummen. Thomas Jacobsén visade bl.a.
en gammal tapet inspirerad från medelhavsländerna
från Söderby gård.  Flera personer hittade egna
guldkorn och kommer att återvända för att fördjupa
sig i något ämne.

Öppet hus vid Ifwers museum         (31 maj)

Yvonne Johansson blev särskilt nostalgisk när hon
hittade den här rejäla burken med äppelmos från
Stockmos på Bertil Ifwers Museum - ingen äppel-
mos fanns kvar!

Kvällsvandring vid Kaggeholm
(3 juni)
Regnet upphörde och 30 personer vandrade
med Lars Gundberg och Ivar Danefjäll. Lars
berättade att Kaggeholms Gård nämndes redan
1287 men fick sitt namn senare av fältmar-
skalk Lars Kagg som övertog den 1647.
Nuvarande byggnad uppfördes av Isak Funk
1726 i tidig rokoko, inspirerat av Svartsjö
slott. Vi vandrade genom parken med terrasser,
grotta och damm. Idag har Pingströrelsen
medieskola m.m. här berättade Lars

Kaggeholms Gård nämndes redan 1287

Årets utställning på Galleri Utkiken, Ekerö
bibliotek, Ekerö centrum ägnades denna gång
åt Bertil Ifwers museum, Munsö.
Där finns en unik samling av bruksföremål,
fotografier och tidskrifter, främst från tidigt
1900-tal,  som också är svensk lokalhistoria.
Bertil Ifwer bodde från 1930-talet på Söderby
gård på Munsö med sina föräldrar och syskon.
Samlandet på logen vid Solvik startade i större
skala på 1980-talet. Föreningen Bertil Ifwers
Museum bildades 1995 i syfte att bevara och
förvalta samlingarna.

Sommarutställning
”Bertil Ifwers museum”

 (juni – augusti)

Sommarutställningen formades i samarbete
mellan museiföreningen och hembygds-
föreningen.
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Kulturhistorisk bussresa på Adelsö    (3 aug)

55 medlemmar deltog i
sommarutflykten på
Adelsö med Björn

Rydberg som ”lokal
guide”. Vi besökte
Hanmora gamla herrgård

där Lars Skedinger, ordförande i Adelsö
Hembygdslag, berättade om gårdens historia.
Vid Adelsö kyrka ledde Kalle Runristare en
historisk vandring till Runstenen och Kungs-
gården. Lunch på Café Hovgården, där
Torbjörn Svensson berättade om ”Adelsö öl”.
Efter en utställning om Birka i hembygds-
gården avslutades dagen hos Beryl Kornhills

Kalle Runristare
ledde en livfull
historisk vandring till
Runstenen och
Kungsgården.

Lars Skedinger
berättade om
Hanmora gård.

nybyggda arena vid Stenby Trädgård, där vi
fick några smakprov ur sommarens föreställ-
ning, Kung Ladulås.

Lekdagen: Halli hallå     (7 sept)
Lekdagen blev en mycket lyckad ny satsning. Många glada familjer
hörsammade inbjudan att komma till Ekebyhovs slott och leka gamla
lekar i trädgården. Drygt 200 vuxna och 50 barn prövade att spela kula, kasta hästsko, smyga
tomtesmyg, resa till Amerika, vika svalor och mycket mer. Många kom i sällskap i tre
generationer, t ex farmor, far och barn. Solen sken och alla lekledare hade fullt upp hela
dagen.

Drygt 200 vuxna och 50 barn prövade att spela kula, kasta
hästsko, smyga tomtesmyg, resa till Amerika, vika svalor och
mycket mer.

Kultur- och naturvandring (21 sept)

Rastaborg.
Ett drygt tiotal vandrare samlades
vid Bergvik på söndagsmorgonen
för att göra den fina höstvandringen till
Rastaborg där Lars Gundberg berättade om
gårdens historia. Under den fortsatta vand-
ringen berättade Ivar Danefjäll om natur och
fauna. Vid Skytteholm visade Lars bl.a. Carl
Milles statyer. På återfärden följde promena-
den Ekeröleden på Uppsalaåsen fram till
Myrans grustag. Vandringen, i samarbete med
Friluftsfrämjandet, var 12 km.

Bildspelsvandring
– Träkvista till Skärvik    (3 okt)

Jan Byström, författare till boken Träkvista-
Skärvik   En ”promenad” med nedslag i
historien och nuet tog de ca 50 besökarna
med på en bildspelsvandring i området och
förmedlade vad också ”gamla Ekeröbor”
kunnat minnas och berättat. Aktiviteten
skedde på och i samarbete med Biblioteket i
Ekerö Centrum.

Berättarafton vid kvällsbrasan
(14 nov)

Jan Byström
hade många

besökarna på
bildspels-

vandringen.

Hembygdsföreningen bjöd traditionsenligt på
varm glögg och pepparkakor i Hembygds-
rummet vid den årliga julmarknaden på
slottet. Ernst Wingborg visade ett bildspel om
potatisupproret på Jungfrusund/Ekerö vid
tiden för första världskriget. Ca 120 personer
besökte oss. Hembygdsföreningen fick också
några nya medlemmar.

Boken Träkvista – Skärvik
Som framgår ovan så har
Ekerö-Munsö hembygdsför-
ening under året publicerat
boken Träkvista – Skärvik.
En ”promenad” med nedslag
i historien och nuet.  av Jan
Byström.
Materialet har rönt uppmärk-
samhet och har under året

också presenterats vid möten i samverkan
med olika organisationer:
12 febr Ekerö Rotaryklubb
1 apr Ekerö PRO
4 apr Ekgården äldreboende
27 okt Villaföreningen Träkvista byalag
16 nov Bostadsrättsföreningarna Mälarvyn

och Utsikten i Sandudden.

Traditionen med Berättarafton började för 20
år sedan på Stafsund, men numera tänder vi
brasan och samlas i Ekerö hembygdsgård.
Lars Gundberg inledde med en märklig
historia om bruden på Stafsund, som klädd i
vitt visar sig vid fester.
Kvällens gäst Petter Inedahl (journalist/
författare och ”spöksamlare”) berättade sedan
om spökerier på Mälaröarna och tog oss med
till Munsö kyrka, Fantans hög, Svartsjö slott,
Nora gård och Drottningholms slott samt
några ställen strax utanför Ekerö kommun.

Kvällens gäst Petter Inedahl avtackas av
hembygdsföreningens ordförande Kerstin
Balck-Ahlén.

Julmarknad, Ekebyhovs slott
(30 nov)

Hanmora gård, Adelsö.



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 2014
Inblickar i Ekerö-Munsö hembygdsförenings
verksamhet
För utförligare presentation
– besök föreningens hemsida
 www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso

Ekerö- Munsö hembygdsförening 2014
Styrelsen har under 2014 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 2014 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:
Börje Bystedt, Lars Isacsson, Yvonne Johansson,

Gunnar Fahlström och Ernst Wingborg.
Även bilder från vårt bildarkiv.

Produktion Januari 2015.
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 2015 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


