
2016 var året då hembygdsrörelsen i
Sverige firande 100 år ung! På Ekerö
manifesterades det genom en mycket
välbesökt och uppskattad helg på
Ekebyhovs slott. Samtliga sju fören-
ingar med hembygdsverksamhet inom
kommunen genomförde tillsammans
arrangemanget.

Kraften och glädjen i denna
samverkan känns inspirerande, när vi
nu tar oss an nya utmaningar i vårt
snabbt föränderliga samhälle och
samtidigt vårdar det som varit. Viktigt
är också att slå vakt om och utveckla
vårt positiva samarbete med andra
närstående organisationer för att
kunna lyfta fram angelägna frågor.

Men en förening är ingenting utan
sina engagerade medlemmar och alla
ideella insatser. Nedan får du en
inblick i allt intressant, som vi genom-
fört under det gångna året.
Styrelsen hoppas på ett fortsatt stort
gensvar och tackar alla som medver-
kat till att ha gjort 2016 till ett min-
nesvärt år!

Nya och gamla medlemmar –
varmt välkomna till 2017!
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Årsmötet 2016 (13 mars)
Mötet inleddes med att Jan Byström berättade om den nya boken Sandudden/
Träkvista med omgivning och visade bilder. Vi fick höra om intressanta
personer, händelser och miljöer under olika tider men med särskilt fokus på
första hälften av 1900-talet.
Därefter genomfördes årsmötet under ledning av Lars Gundberg. Till
ordförande för 2016 omvaldes Kerstin Balck-Ahlén. Mötet avslutades med
traditionell ärtsoppa och tillhörande punsch.

Öppet Hus i Hembygdsgården (10 april)
Trots det vackra vädret samlades 17 personer i Hembygdsgården för att höra
om Näringslivet på Ekerö – förr och nu. Christer Berglund gjorde
inledningsvis en genomgång av näringslivets utveckling under 1900-talet och
visade bilder.
Därefter gav Ingemar Hertz (Näringslivsrådets ordf.) en inblick i Ekerös
näringsliv idag. Det finns 3500 företag och företagsklimatet skattas allt högre.
Vi kan också glädjas åt en hög andel kvinnliga företagare.

Vårkvällen hade lockat 48 personer att samlas för att lyssna till Lars Gundberg
(Hembygdsföreningen) och Gunnar Thorsell (Friluftsfrämjandet), som
berättade om slottet och den omgivande parken. Platsen har anor tillbaka till
1400-talet och därefter har åtskilliga kungligheter passerat. Nu är slottet
renoverat och ägs av Fastighetsverket. Kvällens avslutades med en vandring
genom parken.

Vårvandring vid Svartsjö slott (24 maj)



Ett 60-tal besökare hade hörsammat
inbjudan till Öppet Hus. Man
imponerades av samlingarna och
gladdes åt att träffa så många bekanta.
Thomas Jacobsén berättade att man
gärna ordnar visningar för grupper
och sällskap. Självfallet serverades
kaffe med dopp i trädgården i det
vackra vädret.

Öppet Hus vid Bertil Ifwers
museum (28 maj)

Blomningsfest genom
äppelträdsallén (29 maj)
Efter gudstjänsten i Ekerö kyrka
vandrade en skara traditionsenligt
genom äppelträdsallén till
Hembygdsgården med spelmän i
täten. Det har skett varje år sedan
1947 och för många är det den
naturliga inledningen av sommaren.
Allén är unik i sitt slag och anlades
redan 1895.

Kvällsvandring på Helgö        (9 juni)
Helgövandringen blev en stor succé med 50 intresserade deltagare. John-Wiktor
Holm berättade om Helgös storhetstid och de utgrävningar som gjorts. Vid
Luruddstorpet tog familjen Arlinger emot och berättade historien om sitt torp
som varit krog. Till Gunnar Thorsells gitarr sjöng vi sången ”På Luruddens
krog” (Text Ture Nerman, musik Gunnar Turesson). Färden gick vidare till
Kaggeholms gård för att sedan avslutas ute på Långnäsudden. Där Christer
Berglund kunde berätta om Bockholms sättra och ett dåtida tegelbruk på andra
sidan vattnet.

Kulturhistorisk bussresa      (14 aug)
På sommarens bussresa lämnade vi Ekerö och besökte närliggande Bromma.
Vår utmärkta guide Märta Wichman lärde oss mycket om Brommas historia
och framtida planer. Ulf Björnsjö bidrog med färgstarka ungdomsminnen från
Bromma. Efter fika i Åkeshovs slottspark besökte vi Bromma kyrka och Ferlins
grav. Lunchen avnjöts på Ljunglöfska slottet. Västerledskyrkan fick bli resan
sista anhalt. På hemvägen passerade vi Stockholms mittpunkt, som till allmän
förvåning ligger i Traneberg. En synnerligen uppskattad resa och givande
guidning.

Kultur- och naturvandring kring
Ekebyhov (24 sept)
Ett femtontal morgonpigga personer
hade samlats i Ekebyhovs slotts
historiska miljö. Lars Gundberg
berättade om slottets historia,
arkitektur och byggnaderna samt
personer med anknytning till slottet.
Marianne Wiman berättade om
utgrävningen av det gamla stenhuset,
trädgårdarna, de sällsynta träden i
parken och genbanken. Gunnar
Thorsell (Friluftsfrämjandet) bidrog
bl.a. med en ruskig spökhistoria. Det
blev en trevlig upplevelse som
startade kl 9 och höll på i knappt 2
timmar.



100-års jubileum – Hembygdsdagarna Ekebyhov

100-års jubileum – Hembygdsdagarna Ekebyhov (17-18 sept)
Arrangör för jubileumsfirandet vid Ekebyhovs slott var de sju föreningarna på
Ekerö som är anslutna Sthlm läns Hembygdsförbund. Inger Linge jubileumsta-
lade  med uppbackning av Adelsö Blåsare. Kjell Nilsson presenterade boken
Eldsjälar och summerade hembygdsrörelsens 100-åriga historia. Bo Petré gav
bilder från utgrävningar på Lovö. Söndagen var fylld med upplevelser: BriGoT
bjöd på dansmusik, Lennart Rydberg berättade om 100 år med ångbåtar på
Mälaren och Thomas Jacobsén visade bilder och berättade ur ”Minenas arkiv”.
Ölaget bjöd på underhållningsmusik. Många besökare och ett uppskattat
program!

Biblioteket: Sandudden – Träkvista (11 okt)
De 42 besökarna fick följa med Jan Byström på en ”Bild-
spelsvandring” från Fantholmen, förbi ”Skitviken/Djup-
hålet” och badstranden Södran, upp för ”Södrabacken”
med  återblick över Träkvista- och Asknäs sandtag, vidare
genom Träkvista Bygata, över till den gamla dansbanan
och så tillbaka till ”Malmen/Utsikten/Krontallshöjden”
och en liten blick ner mot Asknäs för att sedan avsluta i
det nya bostadsområdet Sandudden. Alltså en inblick i
boken Sandudden/Träkvista med omgivning.

Berättarafton vid kvällsbrasan:
Karbytorp (11 nov)
25 personer lyssnade andaktsfullt till
systrarna Annbritt Lindberg och
Monica Eriksson, som läste ur en
fasters nedtecknade berättelse om
livet på en gård på Färingsö i början
av 1900-talet. En fantastiskt och
välskriven berättelse inte bara om
familjens liv till vardag och fest utan
även tankar om världen omkring. De
närvarande var eniga om att berättel-
sen bara måste ges ut i bokform!

Julmarknad, Ekebyhovs slott
(27 nov)

Hembygdsföreningen bjöd traditions-
enligt på varm glögg och pepparkakor
i Hembygdsrummet. 70 personer
passade på att utnyttja erbjudandet.
Ernst Wingborg och Yvonne Johans-
son visade lite bilder  från förening-
ens bildarkiv bl.a. från gamla Trä-
kvista.

Biblioteket: Färingsö – förr och nu (4 okt)
I ett samarrangemang mellan Biblioteket, Färingsö- och Ekerö-
Munsö hembygdsföreningar presenterades boken Färingsö –
förr och nu. Boken illustrerades med ett vackert bildspel och
en intressant föreläsning av Siv Ljungberg. Drygt 30 personer
hade samlats för att lyssna på föredraget, som var mycket
uppskattat.

Biblioteket: Drottningholm – Lovö (18 okt)
Författaren och Lovö-bon Claes Lindahl berättade om egensinniga kungligheter
och kulturpersonligheter som levt eller lever på Lovö för ca 50 nyfikna åhörare,
som samlats i biblioteket. Lovö är också arkitektintensivt, rikt på skulptörer och
konstnärer. Claes avslutade med att berätta om Drottningholms bastubadar-
bröder, där bl.a. Olof Lagercrantz och Ralph Erskine badade varje lördags-
eftermiddag.

Hembygdsföreningen kan glädja sig åt att
under 2016 ha presenterat två nya
skrifter, som fått stor uppmärksamhet.
•  Strövtåg och nedslag i Sandudden/
Träkvista med omgivning. (Jan Byström).
Vi rör oss här i ett stycke hembygd där vi
möter personer, händelser och miljöer
under främst 1900-talets första hälft.
Framväxten av bostadsområdet
Sandudden uppmärksammas särskilt.
Ett bildspel från skriften har visats för
Brf Utsikten och Mälarvyn (Sandudden)
(20/4), Biblioteket Tappström (11/10),
Rotary Ekerö (26/10), PRO Ekerö (1/11)
Föreningar/organisationer är välkomna
att kontakta Hembygdsföreningen för
önskemål om bildspelsvisning.
•  En Helgö-vandring. Några noteringar
längs vägen. (John-Wiktor Holm)
Vandringen börjar vid ICA Nykelby och
via Lurudden, utgrävningarna på Helgö
närmar vi oss Kaggeholm för att sedan
avsluta ute på Långnäsudden. 8/6
genomfördes promenaden med stor
uppslutning.



Hembygdsföreningens webbredaktör
Yvonne Johansson. Här finns ett
omfattande arkiv med dokument,
bilder och intervjuer.

På hemsidan finns information om
hembygdsföreningens aktiviteter. Här finns
också medlemsinformation; styrelsen och
rapporter från genomförda aktiviteter. Dess-
utom finns ett bildarkiv och en lista på böcker
ni kan köpa från oss. Vi vill gärna 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
.

Hemsida: hembygd.se/ekeromunso

Året som gått 2016
Inblickar i Ekerö-Munsö hembygdsförenings
verksamhet
För utförligare presentation
– besök föreningens hemsida
 www.hembygd.se/stockholm/ekeromunso

Ekerö- Munsö hembygdsförening 2016
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 2016 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

 och Ernst Wingborg.
Även bilder från vårt bildarkiv.

Produktion Februari 2017.
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 2017 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.

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 Munsöns historia.

Pris 245 kr.
För medlem 195 kr.

Bli medlem i
Ekerö-Munsö hembygds-

förening!
Avgift: 125 kr för enskild

medlem.
Familj 200 kr.

Plusgiro: 20 78 56-6

Frivilliga bidrag - från enskild
medlem eller företag - mottages

tacksamt.


