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Revisorer 
Roland Permén och Eva-Lena Rydelius som ordinarie revisorer samt Bertil Lööf 

som suppleant. 

 

Valberedning. 
Inger Wahlbom sammankallande Roger Andersson ordinarie och Lisbeth Oddmark 

suppleant. 
 

Sammanträden. 
Årsmöte 8 mars samt att styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 
 

Medlemsantal:  
Medlemsantalet per den 31.12.2016 var 78 stycken varav en är hedersmedlem.  
 

Ekonomi. 
Medlemsavgiften, 100 kr för enskild medlem och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år. 

Resultat- och balansräkning bifogas. 
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Studiecirkelverksamheten. 
Cirkelstart våren 16 februari och hösten 11 oktober. Under året diskuterade vi 

kring boken ”Forntid i ny dager.” Inger Karlsson visade bilder från kursen 

”Stockholm före Stockholm” som vi samtalade kring. 

Under hela våren berättade Birgitta Ulfson fler forntida sagor för oss. 

 

Museibesök  

STADEN VID SIDENVÄGEN 

Vi besökte Bergrummet på Skeppsholmen och såg den stora 

utställningen om den kinesiska miljonstaden Louyang, som under 

Tangdynastin(618-907) var en mångkulturell handelsplats vid 

Sidenvägen. Under Kinas enda kvinnliga kejsare Wu Zetian blomstrade 

handel, vetenskap och poesi. Vi fick se utsökta föremål i keramik allt från 

små figuriner till drakar och skräckinjagande väktare. 

Utflykter. 

Onsdagen 27 april UTFLYKT TILL RUNSA 

FORNBORG 

Fornborgen användes under Vendeltiden, 500-600 efter Kr och består 

av ett stort muromgärdat område på en klippa som sticker ut i 

Mälaren. Innanför muren finns rester av en hallbyggnad, en harg (dvs 

ett kultisk område), ett vattenhål och flera mindre byggnader. Muren 

fortsätter ner mot vattnet där det funnits en hamn. Inom området finns 

också två samtida gravfält, på ett finns en stor skeppssättning som 

stävar in mot en bergvägg. En mindre forskningsutredning pågår inom 

området i regi av arkeolog M Olausson. Inger Karlsson som visade 

runt har hjälpt till under utgrävningen.  

 

8 mars årsmöte i Ekerö bibliotek, Fyren 

 

 

Föredrag 

Efter årsmötet lyssnade vi till föredraget MIN EUROPEISKA FAMILJ 

– DE SENASTE 54 000 ÅREN 

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs berättade med utgångspunkt från sin egen 

familj på mödernet om människans historia efter utvandringen från Afrika. Först 

kom jägarna sedan kom bönderna och därefter herdarna från de ryska stäpperna 

och med dem de indoeuropeiska språken. 
 

 

 

 

1 november berättade Marinarkeolog Jim Hansson om 

vrakkyrkogården utanför Skepps – och 

Kastellholmen. 

En anledning till att vraken är så många är att fartyg sänktes för att 

användas som brofundament. Två av skeppen daterades till 1580-

talet. Sju uttjänta örlogsskepp, snäppet mindre än Vasa, hittades 
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mellan Skeppsholmen och Kastellholmen. Undersökningen kommer 

troligen att fortsätta. 
 

 

Kungen av Birka 
Vetenskapsjournalisten Bo G Eriksson skulle berätta om den märklige Hjalmar 

Stolpe som grävde på Birka under perioden 1872 – 95. 

Föredraget blev tyvärr inställt i sista stund.   
 

Vård av fornlämningar och skyltar. 
I sista minuten i höstas innan snön vräkte ned röjde vi hålvägen vid Ekerö 

prästgård(Torslunda). Vägen syns mycket tydligt nu, då sly och annat inte 

orkar växa upp på samma sätt. 

Vi tvättade och röjde kring det lilla huset över den gamla härden vid 

verkstadsområdet på Helgö. 

 

 

Även i år röjde vi runt Törnby stenarna som fortfarande är i gott 

skick.  

 

Vi röjde också sly runt alla våra blåa skyltar på Färingsö 

samt skålgropsstenen i Kvarsta.  

 

Galgbacken. Vi satte upp skyltar vid 

stättan och vid runstenarna samt 

gjorde en bro över diket Vi satte 

även upp vägvisarskyltar från 

avtagsvägen till Tingstaden.  

 

Vi har framfört till kommunen att Fantans hög behöver röjas oftare. Det är nu 

drygt ett år sedan det senast gjordes. 

 

17-18 september firade hembygdsrörelsen 100 år på 

Ekebyhov, och vi var där tillsammans med de andra 

hembygdsföreningarna i Ekerö kommun. Helgen blev mycket 

lyckad med många besökare och vackert väder.   
 

 

 

Hemsidan 
Under året har Inger Karlsson kontinuerligt uppdaterat hemsidan. 

Fornminnessällskapet hemsidan  

https://www.hembygd.se/fornminnessallskapet-pa-malaroarna 

 

 

 

 

  

 

 

Med tack för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen för Fornminnessällskapet på Mälaröarna. 2017-02-08 

 

 

 

 

 


