
Eksta Hembygdsförening, historia och framtid i samverkan. 

 

Utdrag ur Eksta sockenbok 
 

Föreningens barndom 

I slutet av 1970-talet så hade det under några år talats om att bilda en bygdeförening i Eksta. 

Det här var under en tid när intresset för hembygden ökade och lite varstans på Gotland 

bildades det hembygdsföreningar. En av förespråkarna var Henning Edberg, Jakobs, 

sedermera Eksta Hembygdsförenings första ordförande. 

 

Den första april 1979 samlades femton sockenbor vid ”Leile Melakarbacke”, nära vägen till 

Langstetu. Där bildades Eksta Bygdeförening på Henning Edbergs initiativ och en 

interimsstyrelse utsågs. Några dagar senare samlades man i bygdegården för att fortsätta sitt 

arbete då det, enligt protokollet, var dåligt väder med snöslask den första april. 

 

Den första interimsstyrelsen utgjordes av Henning Edberg som utsågs till ordförande. Curt 

Ekholm, vice ordförande, Per-Ivar Svensson, sekreterare, Eivind Söderlund, kassör och som 

övriga ledamöter Anders Ronström och Lars Jakobsson. 

 

Redan vid de första mötena beslutade styrelsen att under sommaren börja med aktiviteter. 

Bland annat skulle man renovera ”leinbraku” vid Sten Karlsson, Rondarve och påbörja 

renoveringen av Hägur sojde. Styrelsen beslutar också att anordna en bygdefest under hösten 

eller vintern. Det är denna fest som fortsatt har levt vidare som höstfesten med ärtsoppa och 

”hembryggd dricke”. 

 

Ekonomin var begränsad och i protokollen kan läsas att Eksta IF stödjer föreningen med en 

gåva om femtusen kronor per år, under de första åren. Därmed så bekostas de första 

renoveringarna med Eksta IF:s medel. 

 

I mars 1980 hade föreningen sitt första årsmöte och beslutade att byta namnet till Eksta 

Hembygdsförening. Årsmötet beslutade också om att anta föreningens stadgar som styrelsen 

arbetat fram. Redan under 1980 var man 131 medlemmar och medlemsavgiften beslutades 

vara tio kronor för enskild medlem och tjugo kronor för familj eller hushåll. 

 

Under de tidiga åren ägnades mycket av verksamheten åt att inventera renoveringsbehov och 

starta renovering av kvarnar och sojden, bland annat kvarnarna vid Hägur och Mellings samt 

Hägur sojde.  

 

Det var nu i föreningens barndom, redan 1980, som arbetet med att påverka Gotlands 

kommun att återlämna lotten på Stora Karlsö (Stora Karlsö 1:4) startade. Markområdet, om 

cirka 2 hektar, hade ropats in på en auktion 1918 och ägts av Eksta kommun som sedermera 

1952 gick upp i Klintehamns storkommun. Vid kommunsammanslagningen 1971 kom 

fastigheten i Gotlands kommuns ägo.  Föreningen lyckades väl, men lotten i Stora Karlsö kom 

tillbaka till Eksta församling och inte omedelbart i hembygdsföreningens ägo. 

 

Tidigt började föreningen också återuppta en gammal tradition genom att ordna 

Valborgsmässobål vid idrottsplatsen. Traditionen har fortsatt, fast den flyttades efter ett antal 

år till Djupvik där sockenborna nu firar vårens ankomst vid skeppssättningen.  

 



Redan 1981 beslutade styrelsen att söka ständigt medlemskap i Gotlands Hembygdsförbund. 

Redan året därpå fick Eksta stå som värd för Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte. 

 

Föreningens verksamhet breddas 

Föreningen blev snabbt en viktig del i bygden och under de närmaste åren utvecklades 

verksamheten. Kronvallsboden plockades ner vid Bjerges och återuppbyggdes i Kronvall, 

lysstång sattes upp i Kronvall och smeden Gunnar Olsson tillverkade brandkorgen. Betvågen 

vid gamla järnvägsstationen skänktes till föreningen och renoverades så småningom. 

Samtidigt fortsatte arbetet med kvarnarna som fick vingar.  

 

    Originalfoto 

 

Muldins bod vid Hammarsåkrar före flytten 

till Kronvall våren 1983 

 

 

 

 

Tjärsmörjning av boden när den 

kom på plats. 

Från vänster: Allan Christiansson, 

Bosse Lautin, Ingrid Mührer,  

Nisse Pettersson, Rune 

Andersson, Erik Larsson, Barbro 

Andersson och närmast Ove 

Nilsson 
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Verksamheten blev mer omfattande i mitten av 80-talet och tjänster köptes in för bland annat 

Kronvallsbodens återuppförande och tillverkning av nya delar till denna.  



Från Koviks Fiskemuseum fick föreningen som gåva ”Bopparns” båthus i Djupvik med 

tillhörande båtar. Trots verksamhetens omfattning klarade föreningen sin ekonomi bra. 

Inkomsterna var huvudsakligen medlemsavgifterna och det årliga bidraget från Eksta IF om 

femtusen kronor. Samtidigt sökte styrelsen aktivt bidrag från olika håll. 

 

     Originalfoto 

 

Båthuset i Djupvik får nytt tak. På taket närmast i bild: 

Bernt Jakobsson, Wide Nygren, Andreas Kattlunds, 

Bo Nilsson, Eivind Söderlund, Johan Kattlunds, Tak-basen 

Arne Nilsson Ardre, Ingemar Zachrisson, på ställningen 

Bertil Johansson 

 

   Origninalfoto 

 

Hembygdsföreningens tremänning ”Hägur båt” 

i fulla segel 

 

Större verksamhet kräver organisation 

För att kunna hantera de olika verksamheterna så bildades kommittéer. Det blev så 

småningom båtkommitté, väderkvarnskommitté, sojdeskommitté, vattensågskommitté och 

arkivkommitté. Kommittéerna är ännu verksamma idag och inventerar sina objekt samt 

föreslår åtgärdsplaner och prioritering. 

 

Redan på 1980-talet diskuterades det som skulle kunna ses som en idé eller utkast till 

sockenbok. Det beslutades att alla fastigheter i socknen skulle fotodokumenteras till ett 

sockenalbum. Vissa av dessa tjugofem år gamla bilder används idag, 2012, till sockenboken. 



 

Föreningen höll en hög aktivitetsnivå under 80- och 90-talet. Det ordades naturvandringar, 

haimkumstdag, våg mellan Västre och Körkböin, Karlsöresor och andra utflykter men även 

föreläsningar. Ofta deltog också Eksta Hembygdsförening som medarrangör, exempelvis 

genom att ordna församlingsutflykt tillsammans med kyrkorådet i Eksta.  

 

Henning Edberg efterträds av Ingrid Mührer på ordförandeposten 

Vid årsmötet i mars 1990 så lämnade Henning Edberg ordförandeposten i den förening som 

han stått som initiativtagare till 1979. Ny ordförande blev Ingrid Mührer som också kom att 

inneha posten i många år. 

 

Under 90-talet började föreningen aktivt driva frågorna om Lilla Karlsö. Vid flera tillfällen 

har Eksta Hembygdsförening varit remissinstans för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.  

 

Under 1990 var det också en stor fråga vad Eksta församling skulle göra med missionshuset 

som man tidigare tagit emot som gåva. Församlingen erbjöd föreningen huset och därmed 

startade diskussionerna vad föreningen skulle använda huset till och hur kostnaderna skulle 

klaras av. Vid ett styrelsemöte i juni ställde sig föreningen positiv till att ta emot Missions-

huset. Överlåtelsen av EFS missionshus från Eksta församling skedde 1992 och då till-

sammans med marklotten på Stora Karlsö om cirka 2 hektar. 

 

Första beslutet om en sockenbok redan 1991 

Vid årsmötet 1991 tog Harriet Lihnell med flera upp frågan om en sockenbok och styrelsen 

fick i uppdrag att undersöka intresset. En bokkommitté bildades sedan av intresserade 

medlemmar.Vid nästa årsmöte, i mars 1992, hade bokkommittéen redan haft sex samman-

komster och gjort ett besök på arkivet. 

 

Vid den här tiden engagerade sig föreningen också aktivt i renoveringen av Ferdinand 

Petterssons Mekaniska Verkstad. Flera möten hölls mellan föreningen, ägarna, länsantikvarie 

och byggnadsvårdare. 

 

Det som gåva erhållna missionshuset blev snabbt både till glädje och till bekymmer. Vid en 

brandsyn 1992 döms elsystemet ut och beslut togs om att koppla ur elen av kostnadsskäl. 

 

Huset användes vid sommarkvällsandakter och som förvaringsutrymme för gåvor som 

föreningen erhållit. Föreningen hade börjat få donationer och testamentsgåvor på äldre lösöre 

med mera, som snabbt krävde lagerutrymme. Vid flera tillfällen diskuterades bygge av bulhus 

eller förvaringsbyggnad i anslutning till missionshuset. Detta blev dock aldrig av. 

 

Ingrid Mührer engagerade sig också i bygdespelet Kronvallsknappen. Henning Edberg hade 

gjort ett synopsis till skådespelet och pensionerade baptistpastorn Daniel Qviberg i Sproge  

skrev manus. Qviberg regisserade sedan föreställningarna under en följd av år. 

 

Redan 1993 var Eksta skola nedläggningshotad. Styrelsen agerade tillsammans med övriga 

föreningar för att få behålla skolan, men 2008 blev skolan nedlagd trots protester. 

 

Valdemar Båtelsson  testamente 

1993 avled Valdemar Båtelsson, lantbrukare vid Mellings. Föreningen hade sedan tidigare 

samarbetat med ”Vallan” som han kallades i vardagslag. Bland annat hade föreningen 

renoverat Vallans väderkvarn vid Mellings  



Det visade sig att Vallan testamenterat en stor del av sin egendom till Eksta Hembygds-

förening.  Gård och mark avyttrades och auktion hölls på lösöre. Vissa minnessaker från 

Vallan och Mellings finns kvar i föreningens ägo. En stipendiefond inrättades till Valdemar 

Båtelssons minne där årligen bidrag till projekt till gagn för socknens utveckling kunde sökas 

av sockenborna. Föreningen mottog senare även legat från Valdemars syster Nanny Båtelsson 

samt från Tyra Olofsson Kvie.  

 

Tragiskt nog brann det ståtliga bostadshuset vid Lilla Mellings ner efter några år och står nu 

kvar som en ruin. 

 

Byggnadsvårdande åtgärder i Eksta fortsätter 

Den så kallade betvågen, vid järnvägsstationen, underhåll av vägbron vid Grantorp, fortsatt 

underhåll av kvarnar, sojden, båthus och båt samt Kronvallsboden var stående inslag i 

verksamheten i stort sett varje år.  

Samtidigt med allt kulturvårdande arbete fortsatte arrangerandet av höstfest, sommarfest, 

haimkumstdag, valborgsmässofirande med mera. 

 

1996 lämnade Ingrid Mührer ordförandeskapet och efterträddes av Sten-Erik Kristiansson 

som varit medlem i styrelsen under många år. Redan 1997 efterträddes han som ordförande av 

Anders Ronström.  

 

Föreningar i samverkan, F.I.S. 

Grunden till dagens föreningssamverkan lades i mitten på 1990-talet. Eksta IF hade under en 

längre period Allan Christiansson anställd med lönebidrag. Han utförde även uppdrag för 

hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen. Kostnaderna delades mellan föreningarna. 

 

Vid flera tillfällen fick föreningarna också hjälp genom att ALU-lag utförde arbetsuppgifter, 

bland annat renoveringen av gamla järnvägsmagasinet. 

Så småningom utvecklades samarbetet mer och mer till det som vi idag kallar F.I.S. och som 

består av Eksta IF, Eksta Bygdegård, Röda Korset och Eksta Hembygdsförening. 

 

Vid årsmötet i mars 1999 avsade sig Barbro Andersson omval till styrelsen. Hon har då varit 

med i styrelsen i nitton år och varit föreningens kassör i arton av dessa.  

Vid årsmöte i mars 2001 avsade sig även Britta Larsson omval till styrelsen. Detta efter att 

varit med i styrelsen i femton år och varit sekreterare fjorton av åren.  

 

Karlsöarna engagerar alltid 

Föreningen köpte en aktie i Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening, den så kallade 

Karlsöklubben.  

I början av 2000-talet engagerade föreningen sig i kustbefolkningens tillgänglighet till Lilla 

Karlsö.  Representanter för Eksta Hembygdsförening deltog i möten med bland annat 

Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. Detta arbete drevs i bred samverkan med övriga 

socknar och föreningar längs den så kallade Karlsökusten. Man lyckades uppnå vissa lättnader 

i det rigida regelverket. 

 



   Originalfoto 

 

Kustbefolkningens manifestation mot lanstigningsreglerna på 

Lilla Karlsö 

 

Missionshuset hyrs ut för att senare avyttras 

År 2001 kom det en förfrågan från konstnären Johannes Nevala som var intresserad av att 

hyra missionshuset för att ha sommargalleri. Efter lite förhandlingar så blev detta fallet och 

Eksta hade fått ett nytt sommargalleri. Efter ett antal år avyttrades missionshuset till Johannes 

Nevala.  

 

Filmdokumentation av Eksta 

2002 togs beslut om att inskaffa en videokamera till ordföranden för att kunna video-

dokumentera händelser i socknen. Senare skaffades bättre utrustning och även PC för att 

kunna redigera film. Detta har resulterat i att föreningen nu har sojdesbränning vid Mellings, 

dokumentär om familjen Mührers grönsaksodling, nyuppförandet av gårdskorset vid 

Bopparve, första sjösättningen av ångbåten Olle och mycket mera på film. Det senaste är en 

dokumentation av fiskaren Daniel Cedergren i Djupvik. Det har också gjorts en modern 

”Ekstafilm” som vid flera tillfällen visats i socknen. Föreningen dokumenterar löpande 

händelser och skeenden i bygden. Här skapas ett utmärkt minnesarkiv för framtiden. 

 

Gåvor har fortsatt att komma till föreningens samlingar. Efter Inge Winther ärvde föreningen 

samlingar med bioaffischer, klippböcker, med mera och i gåva från familjerna Ahlström och 

Larsson skänktes en samling med textil och antika kläder från Bopparve. Efter några år 

beslutade styrelsen att deponera samlingen hos Länsmuseet då man inte anåg sig ha 

förutsättningar att ta hand om denna på ett sätt som inte skadar den inför framtiden. Likadant 

 sker senare med en skänkt komplett antik brudutstyrsel som har sitt ursprung från Rosendahls 

vid Grymlings. 

 

Vid årsmötena redovisar sockenbokskommittén nya delar av sitt arbete. Ett arbete som ofta 

befinner sig på forskarnivå för att få fram så korrekta uppgifter som möjligt om släkter, gårdar 

och fastigheter. 

 

Eksta blir Årets socken på Gotland 2007 

År 2007 blev Eksta utsedd till årets socken. Ekstas välfungerande samarbete mellan 

föreningarna var ett huvudskäl till utmärkelsen.  



År 2012 

 

Efter årsmötet i mars 2012 ser styrelsen i Eksta Hembygdsförening ut så här: 

 

Från vänster: Wide Nygren, 

Heléne Kattlunds-Jakobsson, 

Gunnar Persson,  Anders 

Ronström, Harriet Lihnell, 

Ingemar Zachrisson, Gunnar 

Geisle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
USB 1 styrelsen 

 

 

 

 

Det är nu dessa personer som för traditionen vidare med Valborgsmässofirande i Djupvik,  

höstfest med ärtsoppa och gotlandsdricka och mycket annat samt ett fortsatt samarbete inom 

F.I.S. 

 

Historien och framtiden i samverkan 

Eksta Hembygdsförening startades 1979 med enkla medel men med mycket vilja och känsla 

för bygden. Föreningen äger idag den mycket uppskattade Kronvallsboden som hålls öppen 

och tillgänglig för alla, året runt. Föreningen äger också ett båthus i Djupvik. Båda dessa 

byggnader är under senare år renoverade och i bra skick. Föreningen har också tagit på sig 

ansvar för skötsel och underhåll av sojden och kvarnar. 

I dag, 2012,har föreningen en god ekonomi efter de donationer och testamenten som 

föreningen varit förmånstagare för.  

 

Det var framsynta sockenbor, de som startade ”Eksta Bygdeförening” på Leile Melakarbacke, 

den första april 1979 - nu ser vi fram emot nya mål och utmaningar! 

 

 


