
 

 

 
Lovö Hembygdsförening 

 

Verksamhetsberättelse 2015. 
 

Inledning 

År 2015 har varit intensivt, intressant och arbetsamt. Vi vann tvisten vid Solna tingsrätt och 

Ekerö pastorat dömdes att köpa Grindstugan för 375 000:-. Pengarna har använts för att rusta 

upp Lovö hembygdsmuseums tre byggnader på Hogsta. Ungefär hälften finns kvar för 

muséets fortsatta utveckling (se Handlingsplanen och den ekonomiska redovisningen). 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året. Styrelsens sammansättning 

efter Årsstämman den 14 april har varit: Bertil Ottoson ordförande, kassör och redaktör för 

EleonoraPosten, Maria Halkiewicz vice ordf, Kylli Johannisson, organisationssekreterare,  

Eva Ottoson, sekreterare, Stina Odlinder Haubo, Pertti Hänninen, Thomas Erlandsson, Jörgen 

Ek och Gunnel Bergström (avgick januari 2016).  

 

En redaktionsgrupp för EleonoraPosten har bestått av Bertil Ottoson, redaktör, Stina Odlinder 

Haubo, John Crafoord och Kylli Johannisson. Ingela Westerberg har gjort tidningens layout.  

 

Styrelsen har till sig adjungerat Anders Florgård för Fornstigen, Bengt Krantz för våra 

byggnader och Ulf Bernitz som juridisk rådgivare. 

 

Ansvariga för våra arbetsuppgifter: Ekonomi –  Bertil Ottoson, EleonoraPosten – Bertil 

Ottoson, Fornstigen - Anders Florgård,  Hembygdsmuseet - Bertil Ottoson, Stina Odlinder 

Haubo, Elisabet Hidemark och Björn Ed. Bagarstugan - Eva Ottoson och Aina Hagman, 

Smedjan – Anders Florgård, Snickarboden – Thomas Erlandsson. 

 

Föreningen är representerad i föreningen ”Rädda Lovö” genom Bertil Ottoson, i föreningen 

Ekebyhovs slotts intresseförening genom Kylli Johannisson, i föreningen ”Mälaröarnas 

folkrörelsearkiv” genom Kylli Johannisson och Berit Lefvert samt i ”Arbetsgruppen för Ekerö 

kommuns vandringsleder” genom Berit Lefvert. 

 

Antalet medlemsadresser per den 31 december 2015 var totalt 252 (f å 239). Det verkliga 

antalet medlemmar är mycket högre beroende på familjemedlemskapet. 

 

Årsstämma 

Ordinarie årsstämma hölls tisdagen den 14 april i Drottningholmsskolans matsal. Till 

ordförande för stämman valdes Rutger von Schéele och till sekreterare Berit Lefvert. Till  

justerare valdes Johan Werner och Anders Florgård.  

 

Verksamhetsberättelsen, utsänd tillsammans med kallelsen kommenterades, godkändes och 

lades till handlingarna. Ordföranden gick igenom resultat- och balansräkningen. Stämman 

fastställde balans- och resultaträkningen. 

 



 

 

Revisor Håkan Öjerbring läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för 

styrelsen. Årsstämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 

 

Ebba Hammarström valdes som revisor för 2015 och styrelsen uppdrogs att be Ebba H att 

fråga någon inom sin revisorskrets om en ny revisor och en ersättare.  

 

Valberedningens Henric Thörnberg kvarstår som konsult och styrelsen uppdrogs att 

komplettera valberedningen.   

 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2016, kronor 200:- för familj och kronor 

150:-  för enskilda personer. 

 

Handlingsplanen för 2015 godkändes av stämman. 

 

Stämmans ordförande förklarade därmed Årsstämman 2015 för avslutad. 

 

Efter en kort paus berättade Jörgen Ek om sin forskningsresa till Norra ishavet sommaren 

2014 på isbrytaren Oden.  Proverna ska analyseras innan några säkra slutsatser om 

omfattningen av klimatpåverkan kan göras. 

 

Publikationer m.m. 

Eleonora Posten har kommit ut med fyra nummer i sin 24:e årgång. Redaktionsgruppen har 

bestått av Stina Odlinder Haubo, Kylli Johannisson, Bertil Ottoson och John Crafoord. Ingela 

Westerberg har gjort tidningens layout.  

 

Promenera på Lovö 

Vandringsbeskrivningen säljs fortfarande men måste omarbetas eftersom Fornstigen har blivit 

en ringled och Lovö har blivit ett natur- och kulturreservat. 

 

Hembygdsböckerna 

”Så minns vi Lovö” del 1, 1982, ”Lovö i våra hjärtan” del 2, 1986 och ”Lovö, vår hembygd” 

del 3, 1989, Härje Bäärnman. Egna och andras berättelser.  Böckerna är populära och säljs i 

flera exemplar varje år.  

 

Runstenar på Lovö 

Berit Wallenberg 1993. Vem ristade runor på Lovön? Kort vägledning med fem namngivna 

runristare och 43 bilder. Nytryckt i 100 ex. 

 

Bordsunderlägg  

Tillverkas i kraftig plast med Härje Bäärnmans teckningar på en Lovökarta med Fornstigen i 

sin tidigare dragning inritad. 

 

T-shirts och bärkassar  
Försedda med Varglappsmotiv, taget från våra samlingar i Hogsta Magasin. 

 

Korrespondenskort 

Vi har låtit trycka ett nytt, dubbelvikt kort utan text, med Ormöglan i bronsfärg som motiv. 

 

 

 

 

 



 

 

Hembygdsföreningens fornstig och byggnader 
 

Fornstigen 

Vi har pustat ut efter jättearbetet att rusta upp Fornstigens information med hjälp av ett stort 

EU-bidrag. Det ordinarie underhållet har fungerat bra och många har gått på Fornstigen, 

tyvärr även många mountainbikes och en del hästar.  

Invigningen den 30 maj gjordes av Kulturnämndens ordförande, Gunilla Lindberg, och Bo 

Petré ledde en kortare vandring på Lundagravfältet innan vi åt lunch i Lovö magasin.  

 

Bagarstugan 

Bakugnen med skorsten har restaurerats och putsats med kalk och är klar för bakning. Bertil 

och Eva Ottoson samt Aina Hagman (volontär) har gått en kurs i Adelsö bagarstuga om hur 

man bakar bröd på gammaldags sätt.   

Stugan har städats, möblerats om och kompletterats med träsoffa, bord, stolar och kista från 

Grindstugan. Vinden har städats och husgeråd flyttats över från Magasinet. Tanken är att 

samla allt som rör hem och hushåll ska visas i Bagarstugan. Stugan har visats under 

skoldagarna i maj och marknadsdagarna i september med den då restaurerade bakugnen.  

 

Smedjan 

Anders Florgård har fortsatt att göra smedjan till en bra arbetsplats där man kan lära skolbarn 

och vuxna att smida. Under marknadsdagarna var smedjan igång och besöktes av många 

intresserade.  

Thomas Erlandsson har påbörjat arbetet med att återställa snickarboden i bakre delen av 

Smedjan. Verktyg som finns i Magasinet och har anknytning till snickeriet kommer att flyttas 

över till snickarboden. 

 

Magasinet 

Mellanvåningen är nu en permanent utställningshall där vår första tematiska utställning, 

trädgårdsnäringen, visas. Här finns också yta för filmvisning, föredrag och annat. Under 

hembygdsdagarna i september visades filmen om Lovö vid flera tillfällen. Magasinet har fått 

en välbehövlig yttre renovering med rödfärgning och nya dörr- och fönsterfoder. 

Styrelsen hade en välbehövlig städdag i Hogsta magasin den 12 oktober. Bland annat rensades  

källaren ut för att ge plats för annat än de kyrkbänkar från kyrkans restaurering 1935 Berit 

Wallenberg fyllt källaren med.  

Bengt Krantz, adjungerad i byggnadsfrågor, har monterat plexiglasfönster bakom luckorna på 

framsidan av Magasinet så att de numera är barnsäkra och installerat lyse i källaren. 

Många av inventarierna i Magasinet har drabbats av svartmögel, vilket beror på att de så gott 

som alltid står i mörker, utan solljus och dessutom kallt  under en stor del av året. Svartmögel 

är dessvärre svårt att åtgärda. 

 

Grindstugan vid Lovö prästgård 

Efter vår seger i Solna tingsrätt tvingades Ekerö pastorat köpa Grindstugan för 375.000 kr, 

vilket fastställts av domstolen. En del av inventarierna i Grindstugan såldes via Buskowski 

Market för 5.400 kr. 

 

Logen vid Lovö prästgård 

Ekerö pastorat skänkte Logen till Lovö hembygdsförening 1986 och vi har sedan dess 

hjälpligt skött dess underhåll. I Logen förvarar vi diverse museal jord- och 

skogsbruksutrustning. Vi har inte haft någon verksamhet i logen. 

 

 

 



 

 

Aktiviteter 

Onsdag 18 mars, kl.18-20. Föredrag om Stella Polaris 

Styelseledamoten Pertti Hänninen föreläste och visade bilder om operation Stella Polaris och 

den spännande historien om varför 26 finska officerare började på FRA hösten 1944 och vad 

som hände därefter. Tolv personer deltog. 

 

Torsdag 9 april, kl. 18-20. Föredrag om Gustaf III 

Styrelseledamoten Gunnel Bergström berättade om Gustaf III under rubriken ”Jag,  

Gustaf III, älskad, hatad, beundrad, förtalad.” Tio personer deltog engagerat under 

föreläsningen. 

 

Onsdag den 15 april, kl. 18.30. Visning av Karlbergs slott  

Anders Florgård, adjungerad till styrelsen som ansvarig för Fornstigen, hade hjälpt till med att 

ordna denna programpunkt. Under suverän ledning av Ulf Löwenmo fick vi en visning av 

slottet, som är världens äldsta militärskola, dessutom en spännande historia om slottsspöket. 

Tjugo personer deltog. 

 

Torsdag 30 april, kl. 21. Valborgsmässofirande i parken vid Götiska tornet 

Brasan tändes kl. 21.00, funktionärer gick runt och skramlade med hembygdsföreningens 

bössor. Valborgskören under ledning av Gocki Sköld Linge stämde upp ”Vintern ra…” och 

ytterligare några sånger innan nyinflyttad Kantonbon, författaren och journalisten Björn 

Vingård, höll Vårtalet. Kvällen avslutades med sedvanligt och uppskattat fyrverkeri. 

 

Tisdag 19, onsdag 20 torsdag 21, tisdag 26, onsdag 27 och torsdag 28 maj, kl 8.30-13.00. 

Rörbydagarna för alla andraklassare  

C:a 300 andraklassare från Ekerö kommuns skolor kom till Hogsta för att få smida en krok i 

smedjan under Anders Florgårds ledning och besöka Bagarstugan där Aina Hagman visade 

hur bakugnen och alla hushållets verktyg användes förr i världen. På Rörby fick de pröva på 

att bråka, skäkta och häckla lin, karda och spinna ull.  

 

Lördag 23 maj, kl. 10.00. Besök på Berga torp och Nytorp 

Visning av två av de finast restaurerade torpen på Lovö,  Berga torp vid golfbanan, som 

visades av  arkitekten Anders Ring och Nytorp vid Norrby, som visades av professor emeritus 

Clas Florgård. Föreningen bjöd deltagarna på nybakta bullar, tjugotre personer deltog. 

 

Lördag 12 september, kl. 11-16. Svamputställning på Träsjögården 

Mälaroarnas naturskyddsförening anordnade svamputställning som alla medlemmar i 

hembygdsföreningen var välkomna till. 

 

Söndag 13 september, kl. 12-16. Hembygds- och marknadsdag på Rörby och Hogsta  

I samarbete med Stiftelsen Lovö Naturvård, Lovö Vävare och Lovö Keramik fylldes 

programmet med musik, kaféverksamhet, försäljning av olika slag.  

Vid Hogsta:  I Smedjan visade Anders Florgård hur man smider, i Bagarstugan berättade Aina 

Hagman om dess historia och användning, i Magasinet visades filmen om Lovö samt 

Trädgårdsutställningen. Vid Rörby såldes våra böcker, kort, T-shirts m.m. och intäkterna från 

ett lotteri bidrog med 2000 kr till föreningen.  

 

Söndag 20 september, kl. 13–15.30. Överlevnad – i tiden. Men hur lätt är det egentligen? 

Inställt på grund av för få anmälda. 

 

 

 



 

 

Lördag 26 september, kl. 11-13. Arkeologisk rundvandring på Fornstigen 

Arkeolog Bo Petré, som skrivit de flesta av skylttexterna till den nyrenoverade Fornstigen, 

ledde en uppskattad vandring där han berättade om utgrävningar av fornlämningar från sten-, 

brons- och järnålder vid Lunda och Berga. Femton personer deltog. 

 

Lördag17 oktober, kl. 13-15. Kyrkogårdsvandring vid Lovö kyrka 

Thomas Erlandsson ledde en spännande vandring, ”Från Olof von Dalin till  

Karin Fock Göring”. Hembygdsföreningen bjöd på nybakta bullar i vapenhuset innan gruppen 

om  femton personer gav sig ut på kyrkogården, där en lagom tät dimma bidrog till 

upplevelsen. 

 

Onsdag 25 november, kl. 18-21. Julpyssel med kransbindning i Klockargården 

Tjugofem person deltog i trivselkvällen med adventskaffe och bindning av dörrkrans inför 

advent. I samarbete med Västerorts trädgårdssällskap. 

 

Förbifarten 

Vi har inte gett upp hoppet att rädda Drottningholms världsarvsstatus. Vi har skrivit till 

kulturminister Alice Bah Kuhnke och framfört att den nya regeringen inte behöver planera 

förändringarna av Ekerövägen lika dåligt som den gamla (brevet finns på hemsidan). Brevet 

skickades tyvärr vidare till infrastrukturminister Anna Johansson som alltså fått den ovana 

uppgiften att hantera Lovös kulturmiljö och världsarvet Drottningholm. I en skrivelse till 

Trafikverket begär vi att få medverka i fas 2 av Heritage Impact Assessment enligt ICOMOS 

Guidance med stöd av den Europeiska Landskapskonventionen, som Sverige ratificerade 

2011. Den säger att allmänheten ska kunna medverka i och påverka alla förändringar av såväl 

städer som landsbygd. 

 

Hemsidan 

Där finns bl.a. aktuella program, föreningens skrivelser, remisser och överklaganden till 

myndigheter, många nummer av tidningen Eleonora Postens samt länkar till olika föreningar. 

Hemsidan har kapats två gånger, vilket ställt till en del problem, som nu är lösta. 

 

Slutord 

År 2015  har varit mycket arbetsamt och aktivt. Hembygdsföreningen är inne i en 

utvecklingsperiod som innebär att vi kommer att möta fler människor utanför Lovö främst på 

grund av att Lovö blir ett naturreservat många kommer att vilja besöka.    

 

Styrelsen vill slutligen uttala sitt varma tack till Ekerö Kulturnämnd för årets 

verksamhetsbidrag. Stor tack även till Statens Fastighetsverk och privata givare som gjort det 

möjligt att underhålla och rusta upp våra hus. 

 

Ett varmt tack går även till alla medlemmar som stödjer föreningen med sitt arbete och sin 

medlemsavgift. 

 

Lovö 19 april 2016 

 

 

 

Bertil Ottoson             Maria Halkiewicz                Kylli Johannisson               Eva Ottoson  

 

 

 

Pertti Hänninen           Stina Odlinder Haubo              Jörgen Ek      Thomas Erlandsson 


