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Ordförandens spalt

DROTTNINGHOLM…
Octavia Carlén hette en av våra tidiga guideboksförfattare. Med början
1859 och fram till sin död 1881 gav denna raska kvinna ut ett stort antal
guideböcker om intressanta svenska resmål, gärna med kunglig anknytning. De är klart läsbara än idag, även om det ofta anekdotiska innehållet präglas av rojalism och dåtida historiesyn… Många uppgifter bör
man därför ta med en stor nypa salt, men som ett tidsdokument från
1800-talet är hennes böcker mestadels lysande.
Ur guideboken om Drottningholm som utgavs 1861 har Kylli valt två
verser ur dikten Drottningholm:
Och är man trött af hufvudstadens hvimmel
Om sorgen på det arma hjertat tär,
Om man flyr hän till Löfön, sommarns himmel
Skall då mer blå och molnfri tyckas der,
Der kan man osedd gråta ut sin smärta,
Längst bort uti de mörka skuggors sköt,
Tryckt till naturens rika blomsterhjerta,
Man glömmer der hvart löfte hoppet bröt.

Kära medlemmar!
Jag önskar er alla en god fortsättning på det nya året. Ni har fått
vänta på Eleonoraposten lite längre denna gång beroende på
datorhaveri. Teknikens under kan även den ha dåliga dagar...
Inför årsskiften händer det allt som ofta att man får nya idéer
och nya infallsvinklar. Så även för mig. Jag har haft två fantastiska år som ordförande, även om tanken från början inte var att
jag skulle inta den posten. Jag känner ändå att det är dags för
någon annan att ta över klubban och driva föreningen framåt i
fortsatt god anda. Jag kommer fortsättningsvis vara engagerad
i föreningens göromål via olika punktinsatser, men min tid kommer främst vara min familj till gagn.
Däremot hoppas jag på att det finns fler medlemmar därute
som också kan vara behjälpliga vid våra olika sammankomster.
Ni behövs verkligen! Det finns alltid någon som kan göra något
hur litet det än må vara! All hjälp är guld värd!
Vi kommer att ansvara för caféet på Ekebyhov helgen den 1415 februari. Hjälp med bakning och/eller servering kommer
behövas, så kontakta gärna Kylli eller mig.
Sedan hoppas jag att vi ses vid Årsstämman den 19 februari
kl 18:30 på Klockargården.

Du, konstens och naturens ljusa tempel,
O, Drottningholm, du tjusar såsom få,
Du likt en drottning bär din höghets stämpel,
Allvarligt hög, men mild och skön ändå!
Stå fast, stå trygg, tills tidens pulsar stanna,
Du ros bland sippor på vår Mälarstrand,
Du smycke på vårt Upplands höga panna,
Du prydnad för vårt Svenska fosterland.

Väl mött!
Susanne

Omslagsbild: Notdragning i Torne älv. Foto: Kylli Johannisson
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Bland hembygdsvänner i

KIRUNA
Sveriges Hembygdsförbund utlyste 2008 års stämma att hållas i
Kiruna den 13 – 15 juni.
Redan när inbjudan kom till hembygdsföreningen i oktober 2007
var jag klar över att den årsstämman ville jag vara med om. Jag
bad styrelsen att få bli utsedd som representant för vår hembygdsförening för att verkligen få delta i arrangemangen. Det var ok, så
jag anmälde mig. I december, vid min 80-årsdag, överraskades jag
av styrelsen m.fl. som överlämnade ”hela resan” i presentförpackning.

T

några riktigt gamla hus. En rivningsvåg hade för flera år sedan
tagit bort de gamla trähusen. Kyrkan kunde vi bara bese på håll, då
Kirunas skolbarn hörbart avslutade
ett långt skolår i kyrkan. Vi vandrade ner till Hjalmar Lundbomsgården – en välbevarad bostad för
LKAB-chefen en gång i tiden, nu
museum och kafé. Där avslutades
vandringen med förmiddagskaffe.
Solen lyste, det var 10 grader varmt
och björklöven var stora som musöron.
Klockan ett invigdes så Riksstämman i Nåjdensalen, Folkets
Hus. Kören ”Arctic Light” inledde
stämman med en färgstark föreställning i sång, dans och musik. 16
unga tjejer från hela Norrbottens

orsdagen den 12
juni samlades folk
från halva Sverige i
Arlandas avgångshall för flyg till
Kiruna. De flesta
var personer från
olika hembygdsföreningar. Kiruna
mötte med regn och kyla. Bussar
förde oss upp till hotellet. Inkvartering och en kort snabbtitt på sta’n
och Folkets Hus där förhandlingarna skulle äga rum .
Fredagen inleddes med samling i
Folkets Hus för registrering och information, därefter följde en stadsvandring, ledd av landsantikvarien.
På ett utomordentligt humoristiskt
och trevligt sätt förde han oss runt i
den centrala delen bland nyare och
4

län hade etablerat sig som en gestaltande ensemble. Nyskriven
norrbottnisk musik, mäktigt norrsken spelade mot fonden och alla
rörde sig i en kraftfull koreografi.
Två manliga instrumentalister hanterade slagverk och saxofon. Det
var en stark upplevelse. SHF:s ordförande var tydligt berörd när han
tackade för uppvisningen.
Därpå följde utdelning av plaketter till förtjänta personer i länsförbunden, och Riksstämman öppnades med val av ordförande, föredragande sekreterare, protokollförare,
protokolljusterare och rösträknare.
Vid årsredovisningen föredrogs
verksamhetsberättelsen rubrik för
rubrik, bokslut och resultat- och
balansräkning föranledde inga diskussioner. Stämman beviljade
enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret. Förbundsordföranden Birger Svanström omvaldes
enhälligt; några styrelsemedlemmar hade avböjt återval sp nya valdes in, ersättare och valberedare
skapade inga problem.

Många motioner
Ångermanlands hembygdsförbund
ville att riksstämman skulle ”Verka
för att Sveriges regering och riksdag anvisar medel till statliga och
kommunala underhållsfonder, öronmärkta för hembygdsföreningarnas gårdar”. I diskussionen kring
detta uppdrag framhölls vikten av
att hembygdsföreningarna går samman i kommunen, berättar om vad
som görs och skapar personliga
kontakter med kommun och länsstyrelse. Motionen bifölls.

Jan Malmstedt, styrelseledamot i
Ekerö-Munsö hbf, E.Wingborg,
Ekerö-Munsö hbf och Sven Burell
Färingsö hbf hade motionerat om
”Samarbete om bilddatabaser och
annan arkivering”
(SHF (Sveriges hembygdsförbund) har tecknat ett avtal med ett
företag som servar bl.a. släktforskare. Hembygdsföreningar som
tecknar avtal med företaget kan
mata in material i databasen. Mot
avgift skall sedan företagets kunder
få ta del av materialet.)
I motionen framhålls bl.a. att inga
ekonomiska vinstintressen bör
blandas in. Insamlandet av bilder
och annat material har skett på
ideell bas, ofta med stora arbetsinsatser. Motionärerna yrkade bl.a. på
att verka för ett tillgängliggörande
av bildmaterial och annan dokumentation via kanaler utan vinstintressen samt klargörande av de
upphovsrättsliga förutsättningarna.
SHF avslog motionen; Stämman
diskuterade frågorna ingående och
återremitterade motionen till
Förbundsstyrelsen för utredning.

Högtidsmiddagen
Klockan sju på kvällen samlades
alla till Högtidsmiddag i Kiruna
stadshus. En promenad från Folkets
Hus på 10-15 minuter i strålande
sol och ca 8 graders värme. Stadshusklockan spelade ”Stolta stad”.
Vid entrén till Stadshuset stod en
”Iskåsa” nyhuggen ur Torneälv-is
av Albert Falk. Kåsan var ca 1x1
meter, fylld med älvvatten.
Vi hälsades välkomna på svenska,
forts sid 8
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Kebnekaise, i fonden Nikkaluokta.

FOTO:KJ

i grupper visa oss all den konst som
finns i Stadshuset. Rundvandringen
fick ta 45 minuter – tidsschemat
hölls på minuten! Alla fick en liten
förträfflig skrift om konsten i stadshuset. Kaffe och hjortronkaka
avslutade måltiden. Bo Lindberg,
Kirunabo, sjöng ”Tornedalsvisan”
på svenska och meänkieli, Nils
Erik Marklund från Arvidsjaur
tackade för maten och strax före
klockan 23.00 avslutade Cariola
Hansson festen med att sjunga
”Hemlandssången”. Därefter vandrade vi i strålande solsken (!) hemåt
till Ferrum.

forts från sid 5
samiska och meänkieli (tornedalsspråk) av Cariola Hansson och
SHF.s ordförande Birger Svanström utbringade en skål för Hembygdsförbundet. Ett sånghäfte låg
vid varje kuvert, det var landskapssånger från hela landet. Förrätten
var ”Gingravad röding på krutong
med pepparrotscreme”. Vi sjöng ur
häftet då och då. Varmrätten bestod
av ”Helstekt reninnanlår med rödvinssky och grov västerbottenpuré”. Nya sånger, skålar utbringades
och stämningen var hög. En paus
utlystes – nu tog guider över för att
8

Snusdosan och Lusasken i Kiruna.

FOTO:KJ

Norrbottensgänget för ypperliga
arrangemang under stämman.

Hela lördag förmiddag hölls korta
föredrag. Bl.a. visades filmen
”Flytta Malmberget” som kommenterades av en luttrad husflyttare, ”Samiska och finska ortsnamn”,
”Utrotningshotade och utrotade
ljud”, ”Hembygdsgården för alla” –
om handikappades möjligheter att
ta del av verksamheten.
Efter lunch återupptogs förhandlingarna. Verksamhetsinriktningen
för 2008-2012 liksom verksamhetsplanen för 2008-2009 fastställdes utan invändningar. Som sista
punkt på Riksstämmans dagordning tackade Birger Svanström hela

Mot Jukkasjärvi
Klockan halv sju på kvällen avgick
bussar från Folkets Hus till hembygdsfesten i Jukkasjärvi. Vår buss
stannade vid ICEHOTEL. Där visades en film om arrangemang på
vintern och sommaren. Vi gick in i
fryshuset där man lagrade is för
kommande säsong. Här är temperaturen alltid -5 grader. All is tas upp
ur Torneälvs klara strömmande vatten. Fantastiskt intressant att höra
hur denna idé vuxit upp till ett
9
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stannade vid Kaalasluspa. Här
bjöds vi på förmiddagskaffe i den
fina hembygdsgården. Våra guider,
två damer från hembygdsföreningen, berättade om byn och verksamheten. Färden gick genom den
vackra dalgången Kaalasvuoma.
Björkarnas blad var små och lyste
ljusgröna i solen, det var vår i luften men bergstopparna var snöklädda. Vägen är dragen norr om älven,
några nybyggarefamiljer (svenskar)
hade byggt sina hus här och där
längs älven, men närmare Nikkaluokta hade samefamiljer bosatt
sig. Tyvärr fick vi inte veta så
mycket om deras liv.

världsföretag. Utanför fryshuset
fanns flera konstverk uppställda,
arbetade i magnetit, ett svart mineral, utförda av besökande konstnärer.

Lappländsk buffé
Efter en halv kilometers promenad
var vi framme vid Hembygdsgården. Där bjöds vi på lappländsk
buffé, serverad inne i tre stora kåtor
”Luavvon”. Suovas på ren med sallad, bagarstugebröd, potatis och
lingondryck. Kaffet kokades över
öppen eld i jättestora kaffepannor,
serverades med kaffeost och blåbärskaka. Flera marknadsstånd var
öppna, här fanns vävnader och
sameslöjd. En trio underhöll med
musik och sång. Same- och Tornedalsmuseet var öppet liksom baren.
Vi fick också uppleva hur det går
till att dra not i älven. Ett 20-tal
småsikar drogs upp på land till
publikens glada tillrop. Klockan
halv tio vandrade vi bort till den
gamla träkyrkan där kyrkoherde
Jan-Erik Kuoksu berättade om kyrkan, om Bror Hjorts altartavlor och
om övrig konst. Som avslutning
sjöng vi psalmen ”Härlig är jorden”, först på samiska, så på finska
och sist på svenska. Det var otroligt
stämningsfullt. Ute lyste kvällssolen.

“Härlig är jorden”
Framme vid turiststationen, som
drivs av samefamiljen Sarri, var
lunchen serverad. Här fanns en fantastisk restaurang med jättegod
mat, rum att hyra, sameslöjd att
köpa, kanoter att hyra. Här fanns
möjlighet att komplettera sin vandringsutrustning, för här börjar också vandringen mot Kebnekaise,
Sveriges högsta fjäll. Vi njöt av
maten, av naturen med fjällbjörkskogen, luften och snöklädda fjälltoppar. Anna Sarri, bas för hela
turistanläggningen, berättade om
familjens liv året om i Nikkaluokta
och visade oss kyrkan. När vi stod
på kyrkbacken i solskenet tog
någon spontant upp ”Härlig är jorden”.
Dags att ta plats i bussarna, som
förde oss direkt till Kiruna flygplats
för hemfärd med planet som lyfte
klockan nio mot Arlanda. Flygbussen tog oss till Cityterminalen,

Till Nikkaluokta.
Söndagmorgon. Efter packning,
frukost och utcheckning från
Ferrum var vi färdiga för dagens
bussfärd längs Kalixälven. Vår tur
gällde ”Samer och nybyggare”. Vi
rundade Kirunavaaraberget och
10

T-banan tog mig direkt till
Brommaplan, efter kort väntan på
bussen till Dalgången var jag
hemma halv tolv på kvällen. En
helt fantastisk resa var avslutad.

Stort tack till Lovöstyrelsen och
hela hembygdsföreningen för en
otroligt fin 80-års present!
KYLLI JOHANNISSON

❧ ❧❧
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ELEONORA-POSTEN
ISSN 1651-6508
utges av Lovö Hembygdsförening
Postadress: Eleonora-Posten,
c/o Stina Odlinder Haubo
Box 12, 178 02, Drottningholm
e-mail: haubo@telia.com
Manusstopp till nästa nummer den 23 februari 2009
För sista gången:
Lovö Hembygdsförening
c/o Susanne Wallenberg
Nedre Viken, PL 112
178 93 Drottningholm
e-Mail: info@lovohembygd.com
www.lovohembygd.com
Postgiro: 8812-0

11

KALLELSE:
Medlemmarna i Lovö Hembygdsförening kallas till ordinarie ÅRSSTÄMMA
Torsdagen den 19 februari 2009 kl. 19.00 i Klockargården
från kl.18.30 serveras öl, vatten och smörgåsar, kaffe, the
och liten kaka.

Av medlemmar väckta förslag bör vara styrelsen tillhanda
senast måndagen den 2 februari 2009 för att bli behandlade.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Vid stämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna
räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse för föregående kalenderår
7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående års förvaltning
8. Val av föreningens och tillika styrelsens ordförande för ett år
9. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år
10. Val av två styrelsesuppleanter för två år
11.Val av två revisorer jämte en suppleant för ett år.
12. Årsstämman utser Valberedning för år 2010
13. Beslut angående medlemsavgiftens storlek
14. Av styrelsen väckta förslag
15. Av medlemmarna väckta förslag
16. Årsstämmans avslutande
Ca. klockan 20.00 talar Göran Alm

6

Buss nr 323 avgår från Brommaplan klockan 18.10 till Lovö
kyrka och Strömdal. För återresa finns det säkert bilar som
skjutsar till Kanton.
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stannade vid Kaalasluspa. Här
bjöds vi på förmiddagskaffe i den
fina hembygdsgården. Våra guider,
två damer från hembygdsföreningen, berättade om byn och verksamheten. Färden gick genom den
vackra dalgången Kaalasvuoma.
Björkarnas blad var små och lyste
ljusgröna i solen, det var vår i luften men bergstopparna var snöklädda. Vägen är dragen norr om älven,
några nybyggarefamiljer (svenskar)
hade byggt sina hus här och där
längs älven, men närmare Nikkaluokta hade samefamiljer bosatt
sig. Tyvärr fick vi inte veta så
mycket om deras liv.

världsföretag. Utanför fryshuset
fanns flera konstverk uppställda,
arbetade i magnetit, ett svart mineral, utförda av besökande konstnärer.

Lappländsk buffé
Efter en halv kilometers promenad
var vi framme vid Hembygdsgården. Där bjöds vi på lappländsk
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”Luavvon”. Suovas på ren med sallad, bagarstugebröd, potatis och
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öppna, här fanns vävnader och
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om övrig konst. Som avslutning
sjöng vi psalmen ”Härlig är jorden”, först på samiska, så på finska
och sist på svenska. Det var otroligt
stämningsfullt. Ute lyste kvällssolen.

“Härlig är jorden”
Framme vid turiststationen, som
drivs av samefamiljen Sarri, var
lunchen serverad. Här fanns en fantastisk restaurang med jättegod
mat, rum att hyra, sameslöjd att
köpa, kanoter att hyra. Här fanns
möjlighet att komplettera sin vandringsutrustning, för här börjar också vandringen mot Kebnekaise,
Sveriges högsta fjäll. Vi njöt av
maten, av naturen med fjällbjörkskogen, luften och snöklädda fjälltoppar. Anna Sarri, bas för hela
turistanläggningen, berättade om
familjens liv året om i Nikkaluokta
och visade oss kyrkan. När vi stod
på kyrkbacken i solskenet tog
någon spontant upp ”Härlig är jorden”.
Dags att ta plats i bussarna, som
förde oss direkt till Kiruna flygplats
för hemfärd med planet som lyfte
klockan nio mot Arlanda. Flygbussen tog oss till Cityterminalen,

Till Nikkaluokta.
Söndagmorgon. Efter packning,
frukost och utcheckning från
Ferrum var vi färdiga för dagens
bussfärd längs Kalixälven. Vår tur
gällde ”Samer och nybyggare”. Vi
rundade Kirunavaaraberget och
10

T-banan tog mig direkt till
Brommaplan, efter kort väntan på
bussen till Dalgången var jag
hemma halv tolv på kvällen. En
helt fantastisk resa var avslutad.

Stort tack till Lovöstyrelsen och
hela hembygdsföreningen för en
otroligt fin 80-års present!
KYLLI JOHANNISSON

❧ ❧❧

Hösten 2008
Vi har glädjen att hälsa nya medlemmar välkomna:
Fredrik Trolle, Drottningholm
Leif Söderholm, Kathrine Ingel Drottningholm

ELEONORA-POSTEN
ISSN 1651-6508
utges av Lovö Hembygdsförening
Postadress: Eleonora-Posten,
c/o Stina Odlinder Haubo
Box 12, 178 02, Drottningholm
e-mail: haubo@telia.com
Manusstopp till nästa nummer den 23 februari 2009
För sista gången:
Lovö Hembygdsförening
c/o Susanne Wallenberg
Nedre Viken, PL 112
178 93 Drottningholm
e-Mail: info@lovohembygd.com
www.lovohembygd.com
Postgiro: 8812-0

11

FÖRENINGSPOST

B

Avs: Nedre Viken, PL 112
178 93, Drottningholm

ELEONORA-POSTEN
Lovö Hembygdsförenings tidning
Nummer 4, December 2008, Årgång 17

GLÖM INTE
försommarutflykten!
Lördagen den 13 juni
Färden går till Skånelaholms slott
och Markim-Orkesta i Uppland.
Anmälan till Karin Wahlberg Liljeström 7590221
eller Eva Ottoson 7590326

Rapport om en
födelsedagspresent

