
 
 

Ekerö-Munsö Hembygdsförenings verksamhet har under år 2019 

präglats av aktiviteter på många områden, alla med syfte att bättre 

lära känna vår hembygd och dess historia och samtidigt förstå de 

utmaningar som väntar vår närmiljö i det växande moderna 

samhället.  

Som remissinstans i bl.a. bebyggelsefrågor har föreningen en viktig 

roll när det gäller en utveckling som bör präglas av anpassning till 

nutidens krav, men med bevarandet av omistliga kulturvärden – ett 

arbete som blir allt viktigare. 

Utgivandet av skrifter med detaljerad information om olika delar av 

mer tätbebyggda områden har fortsatt, följda av välbesökta 

vandringar. 

I samband med att kommunen för 40 år sedan förvärvade 

Ekebyhovs slott fick både vår förening och Naturskyddsföreningen 

möjligheter till utställningar på slottet. Efter att under några år inte 

haft någon större verksamhet på slottet har föreningen nu förlagt 

sin årliga berättarafton dit och aktivt deltagit i kommunens stora 

midsommarfirande. 

I samarbete med biblioteket har också antalet kvällar med olika 

föredrag blivit fler och tilldragit sig ett stort intresse. 

Den årliga utflykten, som alltid snabbt blir fulltecknad, gick i år 

bl.a. till Ekeby och Norrby på Munsö, med lunch på Skytteholm.  

Vid sidan om de mer publika aktiviteterna har det gängse arbetet 

med fotoinsamling fortsatt. 

Som ordförande vill jag gärna passa på att varmt tacka alla 

medlemmar för visat intresse och styrelsens ledamöter för ett 

hängivet arbete. Välkomna till ett nytt år 2020. 

  

 

 

 

Årsmötet 2019 den 17 mars   

 

Jan Byström berättade till bilder 

utifrån sin nyskrivna bok, 

Minnesfragment från ett hörn av 

Ekerö, minnen och personliga 

reflektioner kring några aspekter 

på hur Träkvista och Östra 

Ekerö förändrats under 1950- 

och 60-talet. 

Ett ljus tändes och en tyst minut 

hölls för styrelseledamoten Ulla 

Wistrand, som gått bort den 22 

oktober 2018.  

Därefter genomfördes årsmötet 

under ledning av Jan Byström. 

Till ordförande för 2019 valdes 

Lars Gundberg då Kerstin 

Balck-Ahlén avsagt sig omval.  

Kerstin Balck-Ahlén avtackades 

med tal, blommor, presentkort 

och hedersnål för 17 år som 

engagerad ordförande för 

Hembygdsföreningen.  

    
Därefter bjöds på traditionell 

ärtsoppa och tillhör.   
         

 

Året som gått 2019  



 

Tisdagarna 12 februari, 5 

och 26 mars samlades ett 

tiotal personer på Biblioteket 

för att under Annika Strands 

ledning inspireras att skriva 

under rubriken Skriv ditt liv. 

  

 
Släktforska med DNA den 19 

februari Peter Sjölund 

berättade om släktforskning 

och vilken nytta man kan ha av 

DNA när det gäller att spåra 

sin bakgrund och hjälpa till att 

hitta personer, såväl släktingar 

som kriminella och andra som 

sökes. Kvällen avslutades med 

att många av de drygt 60-talet 

åhörare till föredraget stannade 

för att låta göra ett DNA-test.  

  

 
Släktforska och sök din 

historia. Söndagen 31 mars 

blev intressant och trevlig för 

ett tiotal engagerade nya såväl 

som vana släktforskare som 

fick några bra tips från Ekerös 

arkivarie Anneli Brattgård. 

Biblioteket Ekerö Centrum  

var medarrangör.  

 

 

 

Från ärkebiskoparnas tid till idag – en vandring i Historien 

Lördagen den 11 maj samlades 34 personer vid Munsö kyrka när Lars 

Gundberg och Ann-Britt Lindberg bjöd in till en vandring i historien. 

Inne i kyrkan fick vi höra om kampen om makten mellan kyrkan, 

ärkebiskoparna och den världsliga makten från 1185 fram till 

reformationen. Efter besöket i kyrkan fikade vi vid klocktornet. 

Därefter vandrade vi till Bona gård, som varit en fideikomiss sedan 

1740. Karolinern Johan lämnade sin häst till Karl XII vid Poltava då 

kungens häst blivit skjuten, för detta blev han friherre. Han gifte sig 

med Adelskölds änka tog sig namnet Giertta och blev ägare av Bona 

gård, som därefter stannar i släkten. Fideikommisset, som upphörde 

på 1960-talet, medförde att gården bevarades och idag drivs av tolfte 

generationen Giertta.  

 

.  

Rekordstort intresse för sommarkvällsvandring i Närlunda 3 juni 

 
47 personer samlades för att tillsammans med Monica Fogelqvist och 

Bengt Pettersson vandra runt i Närlunda och minnas svunna tider. 

Karl-Erik Rispe, vars morfar Agronom Carlsson köpte Närlunda gård 

1927, berättade minnen från sin uppväxt på gården. Under vandringen 

visades bilder på hur det såg ut förr. Vi gick förbi gamla brädgården, 

de tidigare handelsträdgårdarna Solhem, Silverdal och Slänten och 

därefter tillbaka runt i Närlunda förbi nyare hus, som ligger där det 

tidigare var trädgårdar och sommarstugor. Anderssons trädgård finns 

kvar och någon enstaka sommarstuga. På det högsta berget fick vi 

beskåda utsikten över Stockholm.  

Det var en fin kväll, myggorna blev lite svåra mot slutet, men det 

störde inte den goda stämningen och alla var mycket nöjda och trötta 

i benen efter att vandrat i tre timmar.  
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Munsö Hembygdsförening 

Bertil Ifwers museum bjöd in 

till Öppet hus lördagen den 1 

juni. 

 
 

John-Wiktor Holm  och 

Christer Berglund ledde den 

trivsamma Kvällsvandringen 

på Helgö den 11 juni  

 

Midsommarafton 21 juni 

Det var stort firande när 

Ekebyhovs Intresseförening 

arrangerade Midsommar på 

Ekebyhov tillsammans med 

oss och flera Ekerö-föreningar. 

Midsommarstången kläddes, 

lotterier, fiskdamm och fika. 

Många sällskap hade med egna 

picknickkorgar och satt i 

gräset. Solen sken och det var 

varmt och skönt. Det blev en 

fantastisk fin midsommar och 

stor uppslutning till dansen. 

 
Sommarens bussutflykt den 11 augusti 

Sommarens bussutflykt ”Granit, grus och grisar” blev mycket lyckad. 

Med full buss besökte vi Stenhuggarbyn Ekeby under ledning av 

Lasse Norrestads engagerade guidning. Därefter bjöds på fika i 

Munsö församlingsgård varefter följde en intressant visning av 

Lötens grustag under ledning av Olle Groth och Lars Myrén.  På 

Norrbygård visade Simon Almquist sin uppfödning av ekologiska 

grisar. Efter en mycket god lunch på Skytteholm fick vi höra om 

Nyckelby snabbköps historia. Dagen avslutades på Marielund, som 

introducerades av James Blom och presenterades av paret Silon.  

 
 

 
 

Kafédag på Ekebyhov den 14 september 

Det blev uppskattat då Ekerö-Munsö hembygdsförening arrangerade 

Kafédagen på Ekebyhov. Mer än 130 personer smakade av det goda 

fikat. När Nockebyhuskören underhöll blev det fullt i salen. Kören, 

som för dagen bestod av 16 personer, underhöll i 40 minuter med 

allsång, sång och musik. 

 

 
 

 

 

 



Ett brev till mamma den 1 oktober. 

 

Det var mycket uppskattat när systrarna Ann-Britt 

och Monica läste ur boken Ett brev till 

mamma, som de färdigställt från sin fasters 

anteckningar. Fastern, Adele Crimaurt, hade 

beskrivit sin uppväxt på tidigt 1900-tal på 

Färingsö, de vedermödor, arbetsmödor och 

glädjeämnen som var då på gården Bredlöt och 

flytten till Karbytorp. Ett samarrangemang med 

biblioteket i Ekerö centrum.   

 

Gömt eller glömt. Lördagen den 9 november  

På Arkivens dag satt Christer Berglund och Jan 

Byström på Biblioteket i Ekerö centrum och tog 

emot Ekeröbor som kom med bilder från förr. 

 

Berättarkväll om Menhammar på Ekebyhov 

den 22 november. Nästan 60 personer kom för att 

höra Claes-Göran Wallenius berätta Menhammars 

historia fram till idag. Han berättade om historien 

från 1288 fram till idag då gården drivs av hans 

kusin Margareta Wallenius-Kleberg, dotter till 

skeppsredaren och travfantasten Olof Wallenius 

som köpte gården 1947.  

 

Det var en mycket uppskattad berättarkväll.  

 

Kvällen hade inletts med lite snacks i Ekebyhovs 

slotts stora hall och efter föredraget bjöds 

deltagarna till vidare mingel och förtäring.  

 
 

Vill du veta mer om året som gått och Ekerö-

Munsö Hembygdsförenings verksamhet besök vår 

hemsida www.hembygd.se/ekero-munso 

Följ oss också på föreningens Instagramkonto 

”ekeromunso”.  

Ekerö-Munsö hembygdsförening 2019 

Styrelsen har under året bestått av  

Lars Gundberg (ordförande) 

Ulf Björnsjö (kassör) 

Yvonne Johansson (sekreterare) 

Christer Berglund, Jan Byström, Jan-Erik Ekenhill, Ann-Britt 

Lindberg, Ellinor Pettersson, Åsa Sjöberg, Cecilia 

Lilliesköld. Plus en vakant plats.  

Revisorer: Liisa Ödén Vento, Clas Thorén samt Jan-Ingvar 

Lindström (suppleant)  

Valberedning: Harriet Wingborg (sammankallande), 

Henrik Hedén. Ingen suppleant utsågs. 

Skrifter 
Genom samarbete och egen utgivning kan Ekerö-Munsö 
hembygdsförening tillhandahålla en rad intressanta 
skrifter om hembygden.  

Bildarkivet 
Föreningens bildarkiv läggs upp på Kulturarvstockholm 
https://samlingar.kulturarvstockholm.se/  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Bildarkivet 
Vi har ca 850 bilder publicerade på Kulturarvstockholm 
just nu. Totalt finns det ca 2 500 bilder i vår databas. Varje 
bild ska verifieras, när, var, vem finns på fotot. Arbetet tar 
tid men det går sakta framåt trots allt. 

 

 

Välkommen som medlem i  

Ekerö-Munsö hembygdsförening  

Medlemsavgiften, 125 kr för enskild medlem och 

200 kr för familj, betalas till bankgiro 468-8685 

eller Swish 123 440 44 06.  

Ange noga vem du är vid bankgiro och vad 

betalningen avser vid Swish.  

Vill du ha påminnelse om våra aktiviteter sänd din 

e-postadress till: info@ekeromunso.se 

Vetenskapsjournalisten Maja 

Hagerman berättade om en spaning 

bland minnen och kulturarv i Sverige 

på Biblioteket den 16 oktober. 

Trådarna i Väven 

http://www.hembygd.se/ekero-munso
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