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N Å G R A E TA P P E R P Å F O R N S T I G E N
Det tar en dag att vandra
Fornstigens 20 km. Man börjar kl
10 på förmiddagen och kommer i
mål kl 20 på kvällen. Då har du gått
ganska sakta med flera raster.
Man klarar inte vandringen utan
ryggsäck med div mat och dryck. En
lång rast med kyckling och rött vin
samt en kortare kafferast med nybakade kardemummabullar. En hel dags
fest om man slipper MTB-cyklarna.
När jag vandrade hela Fornstigen
för 30 år sedan fanns inga cyklar i
terrängen. Numera är MTB-cykling
en populär sport. Lovön har flera
cykelstigar, t.ex. Lovös längsta stig,
Lovön runt. Länsstyrelsen har efter
idogt arbete av oss förbjudit cykling
på Fornstigen, men det är ingen
garanti för cykelfri vandring. Nya
informationsskyltar med cykelförbud
har satts upp.

Om du inte hinner vandra hela
Fornstigen väljer du någon eller
några av de 5 etapperna. Vår handledning - Vandra på Lovön - finns i
Ekerö bokhandel, i Drottningholms
restaurant Karamellan och i Teaterboden. Du kan också köpa Vandra från
hemsidan: lovohembygd.com. Priset
är 120:- inkl porto. Det är en utförlig
och kunnig guide som ger vandringen
hög njutning.
Vill du komma ifrån stadens ljud
och ljus väljer du etapp 5 från Prästvik
över Norrby och Rörby till DrottBilder höger sida:
De små blå rektanglarna visar vandringsleden
Fornstigen. Nu tillkommer särskild skylt om
cykelförbud.
Bygge av brandgrav, yngre järnålder
Röse på toppen av ett berg, bronsålder
Fornstigen viker av. MTB-cyklister har tagit
bort skylten Cykling förbjuden.

Skylt vid Lundagravfältet (RAÄ 27) det största garvfältet på Lovön.
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ningholm, 6,3 km. Du kan parkera
vid Prästvik och ta bussen tillbaka
från Drottningholm. I skogen mellan
Prästvik och Norrby går Fornstigen
genom storstammig barrskog där det
är alldeles tyst, som i en tom kyrka.
Allt ljud och ljus från Stockholm har
skärmats bort och du känner vilken
lyx tystnaden och naturljuset är.
Vill du möta de mest intressanta
gravfälten med mycket fin information i text och bild? Då ska du vandra
etapp 3 från Söderby till Lunda, 2,3
km. Fornstigen går genom Lovö
största gravfält (RAÄ 27) i skogen till
höger upp mot Berga alldeles innan
Lunda by. Där finns tre informationsskyltar, som är rena historielektionerna. En lärare skulle kunna göra

kunskapsfrågor för sin undervisning.
Informationsskyltarnas bilder är
målade av kostnären Ulf Ragnarsson
och flertalet texter längs Fornstigen är
skrivna av Lovöarkeologen docent Bo
Petré.
Skyltar vandrare möter mellan Söderby och
Lunda – Fornborg, Riter vid skålgropsten,
Lunda gamla by, Brandgrav förbereds och
Gravfält på kulle.
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D E N R E S TAU R E R A D E F O R N S T I G E N
Hösten 2014 hade jag varit ansvarig
för skötseln av Fornstigen under
flera år. Till min hjälp hade jag
fyra medhjälpare i vad vi kallade
Fornstigsgruppen. Jag hade en vag
uppfattning om att Länsstyrelsen
(Lst) höll på att planera för att göra
Lovön till naturreservat men visste
inte hur långt planeringen hade
hunnit.
I november 2014 kom Bertil Ottoson,
ordförande i Lovö Hembygdsförening,
med beskedet att hembygdsföreningen
(Hmbf ) kunde få 836 000 kr från EU
för ny skyltning av Fornstigen och
att jag skulle vara projektledare. Det
fanns givetvis ett krav på motprestation i form av eget arbete.
Lst hade då arbetat fram ett underlag för naturreservat som Hmbf fått
sig tillsänt. Det var två gedigna luntor,
dels en kulturhistorisk utredning, dels
en informationsplan för Lovö naturreservat där den sistnämnda hade direkt
bäring på Fornstigen. Lst och Statens
Fastighetsverk (SFV) hade beslutat om
en skyltning av hela naturreservatet
och gjort en bedömning att Fornstigen var en central del av detta och att
man då även fick tillgång till lokala
kunskaper.
Hmbf fick i november en inbjudan
till Lst för en diskussion om innehållet
i informationsplanen. Bertil och jag
samt några till läste noggrant igenom
planen före mötet och konstaterade att
den var välgjord och detaljerad. Under
mötet kunde vi föreslå ett antal smärre

förändringar. Planen gick i stora drag
ut på att SFV skulle framställa stora så
kallade gårdsskyltar att sättas upp vid
Lovöns alla större gårdar (typ Hogsta,
Norrby m fl) och Hmbf uppdrag var
att framställa och sätta upp mindre
objekts- och vägvisningsskyltar längs
Fornstigen på ungefär samma platser
där det sedan Fornstigens begynnelse
funnits informationsskyltar. Under
mötet fick vi klart för oss att tidsplanen för vår del var mycket snäv, för
att få ut pengar från EU måste allt
vara klart före sista december 2014.
Då skulle allt vara betalt till konsulter,
tecknare, översättare, layoutare, faktagranskare, fotografer, skyltframställare,
skyltuppsättare m fl men svårigheterna
är uppenbara när räkningarna ska betalas först och därefter får vi pengarna.
Den 19:e december hade vi ett möte
inom projektgruppen där vi försökte
sammanfatta uppdragets alla delar. En
viktig bit var ett krav på redovisning
av arbetstimmar på därför avsedda
blanketter. Detta var ett EU-krav,
hur och vad som skulle redovisas var
kryptiskt formulerat och tog många
(onödiga) timmar att klara ut men
eftersom vi så småningom fick ut
pengarna gjorde vi tydligen rätt.
Under mötet bestämde vi preliminärt
vilka skyltar som skulle finnas men
många frågor återstod att lösa. Vem
granskar den svenska texten på objektskyltarna? Vem översätter till engelska?
Hur många ord får texten omfatta?
Hur stora är skyltarna? Vem gör dem?
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Vem ritar bilderna? Vem granskar de
arkeologiska uppgifterna? Vem gör en
ny karta? Vilka behöver kontaktas? Får
vi dra Fornstigen genom Drottningholmsparken? Hur får vi fram pengar?
Vad kostar konsulter? Vem håller i
myndighetskontakter? Vem sammanställer allt? Bertil och jag kom överens
om att han svarar för alla kontakter
«uppåt» i hierarkin och jag svarar för
allt som rör framställning av skyltar
och förändringar av Fornstigens
dragning. Vi hade hela tiden ett
mycket positivt samarbete med både
Lst och SFV.
Under januari jobbade vi febrilt med
underlaget till objektskyltarna. Tidigt
under projektet fick vi kontakt med
Ulf Ragnarsson som åtog sig att illustrera varje skylt.Tecknandet tog lång
tid, bl a besökte vi alla skyltplatser tillsammans med arkeologen Bo Petré för
att Ulf skulle få en visuell bild av hur
platsen såg ut vid den tid bilden skulle
illustrera. Samtidigt fotograferade
Bertil exakta platsen för skylten som
underlag för en ansökan till Lst om att
få gräva en grop i fornminnesområdet
för att kunna gjuta fundamentet till
skylten.
Efter hand som de tecknade bilderna var klara skickade Ulf dem till
Ingela Westerberg som sammanställde
bild och text. Den engelska översättningen gjordes av Peter Tucker.
På vårkanten hade jag ett givande
möte med Drottningholms Slottsförvaltning. Vi kom överens om att
Fornstigen skulle få en ny dragning
förbi Hemmet och vidare över Karusellplan, genom Drottningholmsparken och via Götiska Tornet och

Skyltar längs Fornstigen:
Gravfält i öppet landskap,
gravfält med mansgrav med rest sten,
liten by under bronsåldern,
Edeby hamn under vikingatiden med hällristning till vänster.

Kanton till parkeringen vid Kina
Slott. Nu blev Fornstigen äntligen en
komplett cirkel där besökare kunde
starta var som helst. Det fick som
konsekvens en rejäl omarbetning av
vandringsbeskrivningen ”Vandra på
Lovö”.
Fram till midsommar pågick arbetena med skyltarna på bred front.
På flera styrelsemöten samordnade
vi jobben, justerade planerna och
beslutade efter hand om den fortsatta
verksamheten. Många var skrivelserna
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fram och åter till myndigheter och
konsulter. Under högsommaren tog
de flesta en välbehövlig semester och i
augusti tog vi nya tag.
Efter hand droppade det in fakturor
från flera håll. Hmbf är ju en liten förening med en minimal likviditet och
för att få pengar från anslaget måste
vi först redovisa utbetalningarna. En
likviditetskris hotade.
Jag hade efter försäljning av min
fastighet i Bromma lagt undan medel
till reavinstskatten. Dom pengarna
skulle betalas till Skatteverket i november och jag kunde därför låna ut
pengar till Hmbf så att vi kunde betala
fakturorna. Detta skedde i omgångar
efter tillstånd från myndigheterna.

Pertti Hänninen såg till att vi inte fick
någon ny likviditetskris under projektets sista månader.
När texter, kartor och bilder var
klara under hösten skickade vi dessa
till företaget LexSign som tillverkade
skyltarna i de storlekar vi hade kommit överens om. LexSign hade en
underleverantör som anlitades för det
praktiska arbetet att sätta upp skyltarna på rätt plats. Vi hade markerat
varja plats med en rödmärkt stolpe i
samband med fotograferingen som jag
skrev om ovan. Där det var möjligt
att gräva gjorde vi en grop i marken,
blandade betong till gropen och satte
ner skylten. Där skylten skulle stå på
berg borrade vi flera hål för en gängad
stång som passade in i bottenplattan
på skylten. Det tog några dagar att få
alla objektskyltar och vägvisningspilar
på plats men i slutet på november
2014 var det praktiska arbetet klart.
Före årsskiftet kunde vi redovisa samtliga kostnader och vår egen
arbetstid. Vi kunde konstatera att av
anslaget återstod endast 8 000 kr, en
verklig fullträff kan man säga. Vi löste
vårt uppdrag i tid, men gårdsskyltarna
som SFV åtagit sig att göra och som
vi gärna vill se, har ännu inte kommit
på plats.
Anders Florgård, projektansvarig

O R D F Ö R A N D E S I DA N

Detta nummer av EleonoraPosten
är helt i färg och har tryckts i större
upplaga än vanligt. Det är en hyllning
till alla aktiva medlemmar i och utanför styrelsen, som har arbetat länge
och allt mer intensivt för att kunna
inviga Lovö hembygdsmuseum den
6 september. Den mycket meriterade
ledamoten av Ekerö kommuns kulturnämnd, Gunilla Lindberg, invigde
muséet. Corona gjorde att bara få
inbjudna kunde närvara. Vid mjölkpallen serverades bubbel med tilltugg.
Det hjälpte till att skapa feststämning.
Pertti Hänninen har hela övre planet
med sin FRA-utställning, Karin och
Jörgen Ek använder halva mellanplanet för sin utställning om trädgårdsnäringen på Lovön och vi har lyckats
göra drygt halva golvytan på nedre
planet fri för Bo Petrés arkeologiska
utställning från sina 37 års seminariegrävningar på Lovön. Invigningen
blev en succes. Du som inte var med
kan titta på Pertti Hänninens film:
https://youtu.be/q4JJHksh6FY

Numrets andra tema är Fornstigen.
Vi har äntligen fått Länsstyrelsen att
besluta om cykelförbud på Fornstigen.
Anders Florgård berättar hur det gick
till när Fornstigen renoverades och
några av Fornstigens etapper beskrivs.
Texterna blandas med många av Ulf
Ragnarssons målningar av kulturlandskapet och de fornlämningar som
finns i Bo Petrés rapporter. Det är
magiskt att så levande kunna uppleva
Lovö och Sveriges tidigaste historia. Vi
hoppas att kommunens skolor kommer att upptäcka denna kunskapsbank
och använda den i sin undervisning.
Vårt museum kommer att utvecklas
för att nå bredare grupper, inte minst
skolungdomar, inom Ekerö kommun
och grupper utanför kommunens
gränser. Vi önskar särskilt nå yngre
personer. Ett välkänt problem inom
Hembygdsrörelsen är svårigheten att
engagera yngre personer. Problemet
har beskrivits några gånger i EP och
diskuterats i styrelsen flera gånger.
Jag har uppdraget att komma med
idéer. Tidigare har vi varje år fått ett
aktivitetsbidrag från kommunen. Det
har upphört. Pengarna finns nu hos
kommunens idélab och ska delas ut
som projektbidrag. Vi är godkända av
kommunen för att söka bidrag. Fördelningen ska ske enligt fem principer.
Lovö hembygdsförening uppfyller
flera av principerna.
Bertil Ottoson
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ÅRSMÖTET 2020
Det finns tre bord med fasta bänkar i
Klockargårdens äppelträdgård. Några
bord och en del stolar kompletterade
möbleringen. Mötet började med att
jag välkomnade ca 25 medlemmar.
Innan själva mötet förbereddes ett
lotteri. Eva hade ordnat små papper för deltagarnas namn. De lades i
en liten korg. Sedan var det dags. Vi
valde Alexander Lind af Hageby som
mötesledare och Eva Ottoson som
mötessekreterare. Första sakfrågan var
andra beslutet om våra moderniserade stadgar. Eva läste upp de sakliga
ändringarna. Viktigast är att vi nu ska
välja valberedning. Beslutet justerades
omedelbart. Nu fortsatte mötet enligt
de moderniserade stadgarna.
Jag gick igenom Verksamhetsberättelsen, rubrik för rubrik. Slutorden: År
2019 har varit ett intensivt, intres-

Årsmöte utomhus i Coronatider

sant och arbetsamt år. Ett varmt tack
går till alla medlemmar som stödjer
föreningen med sitt arbete och sin
medlemsavgift.
Kassören var Coronafrånvarande,
men det blev inga frågor om Resultatoch Balansräkningarna. Efter godkännande var det revisorernas tur. Ebba
Hammarström läste upp revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet
skulle ge ordföranden och styrelsen
ansvarsfrihet för 2019, vilket medlemmarna beviljade.
Nu var det dags för valen. De gamla
stadgarna hade ingen punkt om val av
valberedning. Vi hade ändå i flera år
på årsmöten försökt utse en valberedning. När det inte gick fick styrelsen uppdraget att försöka skapa en
valberedning. Det gick dåligt. Vi hade
inte haft någon valberedning för valen
2020, men sammanställningen av de
som skulle väljas var den här gången
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lätt. Ingen ville avgå. Jag valdes om
som ordförande för 2020 och Alexander, Bengt Krantz, Staffan Lindholm
och Maria Halkiewiez fick nytt förtroende som styrelseledmöter för två år.
Vår nya valberedning är Ulf Bernitz
och Anders Florgård. Som revisorer
fortsätter Ebba Hammarström och
Ingrid Oldfeldt med Jacob Söderberg
som suppleant.
Styrelsens förslag till handlingsplan
för 2020 lästes upp av mig, stycke för
stycke med en del förklaringar. Det
blev ingen diskussion, men en mötesdeltagare tyckte att ordet aktivist var
fel. Jag önskar mig ändå fler aktivister
(=aktivt arbetande medlemmar) till
vårt värdefulla och trevliga arbete.
Arbetsledare är vår vice ordförande
Håkan Svensson 070-942 11 00.
En motion hade kommit. Den
lästes upp av Mats Tenger. Styrelsens avstyrkande svar lästes upp av
Bertil Ottoson. Två personer stödde
motionen vid omröstningen. Länk:
lovohembygd.com/wp-content/uploads/2020/09/Motion-till-2020-arsmote.pdf

Årsmötets trevligaste händelse var
överlämnandet av diplomet till Årets
Lovöperson, docent Bo Petré. Jag läste
upp motiveringen och överlämnade
diplomet (gjort av Lars Andersson,
lärare på Bergs) och en flaska champagne. Bo begärde ordet och svarade
en kort summering av hans grävarbete
på Lovön med början 1971 fram till
pensionen 2008. Bo nämnde särskilt
professor Greta Arwidsson och Berit
Wallenberg, som hade bett ”Forngreta” att undersöka gravarna vid Viken
där hon bodde. Bo tycker mycket om
Lovön och uppskattar att skriva för
EleonoraPosten – en kanal ut i världen
även för honom. Ett trevligt tal!

Diplomet till årets Lovöperson

Årets Lovöperson Bo Petré håller tal

Slutligen lottade vi ut tre vinflaskor.
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Vinnare blev Candi Martin, Mats
Tenger och Anders Florgård, som alla
fick applåder. Vi tyckte att vi hade haft
ett givande årsmöte.
Bertil Ottoson

HANDLINGSPLAN FÖR 2020
Världsarvet Drottningholm
Vi fortsätter att kontrollera om de två
cirkulationsplatserna på Lovön med
allt kringarbete påverkar Drottningholms status som världsarv.
Våra tre byggnader på Hogsta, hembygdsmuséet
Våra tre byggnader på Hogsta utgör
tillsammans hembygdsmuséet. Det
yttre underhållet är acceptabelt. Vi
har en arbetsgrupp som träffas varje
första måndag i månaden. Den gör ett
omfattande och viktigt arbete. Invigningen av Hembygdsmuséet planeras
till september.

Smedjan och Snickarboden
Smedjans golv ska ljämnas ut och
förstärkas, en förbättring som inbjuder
till att Smedjan även kan få en museal
funktion. Den nya ässjan med fungerande fläktutrustning används vid
både annonserade tillfällen och för tillverkning av smidesprodukter både för
våra egna behov och till försäljning.
Snickarboden ska göras i ordning och
främst fungera musealt.

Magasinet
FRA- materialet är omfattande och
uppskattat i vida kretsar. FRA-utställningen ska finnas på det övre planet.
Mellanplanet delas av trädgårdsnäringBagarstugan
en med inslag av fiske och utrymme
Vi inbjuder till att Bagarstugan anför människor att samlas för olika aktivänds oftare och av flera. En nyuppviteter. Bo Petrés utställning om Lovö
sydd hembygdsdräkt i Lovö-modell
historia under sten- brons och järnålska finnas på en provdocka. Den övre
der kommer att finnas på ca 60 % av
våningen planeras bli en del av museet,
bottenplanet. För att skapa intresse för
inriktat på föremål som använts inommuséet har vi ett material från Rikshus.
utställningar samt viss kontakt med
några idérika museipedagoger. Vi söker
anslag från flera myndigheter och
organisationer för den tekniska och
elektroniska utrustningen.
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Lovö naturreservat
Våra stadgar ligger i linje med naturreservatets syfte. Reservatets föreskrifter och dess skötselplan ska verka för
detta syfte. För att minimera riskerna
för konflikter och olyckor hävdar vi
principen om kanalisering.
Fornstigen
Vi har ansökt hos Länsstyrelsen att
föreskriften om förbud att rida på
vandringsleder kompletteras med
cykelförbud. SFV har ändrat sig och
önskar cykelförbud på Fornstigen. Vi
kommer i höst att inviga en utställning av gamla jordbruksredskap längs
Fornstigen. Där gör de större nytta än
att vanvårdas på Hogsta.

EleonoraPosten
Vår medlemstidning är uppskattad.
Under mer än 5 år har kvaliteten på
artiklar, layout, papper och tryck blivit
allt bättre genom gott samarbete med
layout och tryckeri.
Programverksamheten
Vi kommer enbart att erbjuda utåtriktade aktiviteter genom andra föreningar. Information på hemsidan, i EP och
affischer vid Malmens postboxar och i
Klockargården. Förslag från medlemmar och andra personer är välkomna.
Aktivister sökes
Det mesta av vårt arbete görs ideellt.
Under 2019 har vi fått en del medlemmar som regelbundet bidrar med
sitt arbete. Men vi behöver fler.

KERSTIN HEINTZ (1918-2020)
Dödsannonsen avslutades med: Önskar ni hedra Kerstin tänk gärna på
Lovö hembygdsförening pg 88 12 - 0 och ange minnesgåva Kerstin Heintz”
Begravningsbyrån fick ett brev från Lovö hembygdsförening där givarna
fanns med namn men utan belopp. Brevet placerades synligt för begravningsgästerna.
Kerstin Heintz älskade Lovön. Hon hade ett hus i Prästvik där hon och
hennes barn med familjer trivdes som bäst. Flera i släkten är medlemmar i
Lovö hembygdsförening. Vi skickar EleonoraPosten till en av dem i Norderstedt, Tyskland, med samma porto som till Bromma. En del av gåvorna
har redan investerats i Lovö Museum, som invigdes den 6 september. Vi gör
gärna en specialvisning för Kerstins familj (bertil@ottoson.cool).
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TUNNELDRIVNINGEN UNDER LOVÖN
Vårt överklagande till Mark- och
Miljödomstolen (MMD) har ett starkt
sakunderlag. Trafikverket har ingen
utredning om berggrunden under
Lovön. Vi hade två ambitiösa utredningar, examensarbeten från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm
(KTH) och Chalmers tekniska högskola (Göteborg).

MMD avslår vårt överklagande av
formella skäl utan att bedöma innehållet i våra två utredningar.

FRÅN DOMSSKÄLEN:
”Frågan i detta mål är om länsstyrelsen har haft grund för sitt beslut
att avsluta ett tillsynsärende rörande
grundvattenfrågor vid anläggandet
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av Förbifart Stockholm utan vidare
åtgärder. Vad gäller länsstyrelsens,
såsom tillsynsmyndighet, möjlighet
att utfärda förelägganden och förbud
får sådana enligt 26 kap. 9 § tredje
stycket miljöbalken inte begränsa en
dom om tillstånd i ansökningsmål
som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §
miljöbalken.
Undantaget är om sådana förelägganden och förbud är nödvändiga för
att undvika att ohälsa eller allvarlig
skada på miljön uppkommer. Utgångspunkten är således att lagakraftvunna domar och beslut som avser
tillstånd enligt miljöbalken gäller
såvitt avser de frågor som har prövats
i domen eller beslutet. För tillståndsgiven verksamhet är det därvid de i
tillståndsbeslutet angivna villkoren
som anger vad som åligger verksamhetsutövaren i olika avseenden.
Beträffande sådana frågor som har
prövats vid tillståndsgivningen kan i
princip inte ytterligare krav ställas på
verksamhetsutövaren med hänvisning
till de allmänna hänsynsreglerna i 2
kap. miljöbalken. Förelägganden kan
komma ifråga endast om domen eller
beslutet åsidosätts.
Som framgår av handlingarna har
Trafikverket tillstånd till vattenverksamhet bestående i bl.a. grundvattenbortledning vid byggande och drift av
E4 Förbifart Stockholm. För verksamheten gäller villkor, bl.a. avseende
inläckage av grundvatten (se Nacka
tingsrätts, mark- och miljödomstolen,
dom den 17 december 2014 i mål nr
M 3346–11). Med hänsyn till att det
finns ett rättskraftigt tillstånd saknas

möjlighet att nu, inom ramen för ett
tillsynsärende, föreskriva ytterligare
villkor. Det föreligger enligt domstolens
mening inte heller sådan omedelbar
risk för att ohälsa eller allvarlig skada
på miljön kan uppkomma att förutsättningar föreligger att meddela förbud
eller förelägganden enligt 26 kap. 9 §
fjärde stycket miljöbalken (min kursivering). Vad Lovö Hembygdsförening
anfört här föranleder inte någon annan bedömning än den länsstyrelsen
har gjort. I likhet med länsstyrelsen
finner mark- och miljödomstolen således sammanfattningsvis att det saknas
skäl att omedelbart förbjuda fortsatt
verksamhet eller vidta annan åtgärd
med anledning av Lovö Hembygdsförenings begäran.
”Överklagandet ska därmed avslås”.
Domstolens bedömning är optimistisk. Eller katastrofal. Det beror på
vad som händer med grundvattnet.
Läs artikeln om slukhålet vid Hvilan.
Vad skulle hända om liknande slukhål
tömmer vattnet i Drottningholmsparkens dammar?
Jag har hört en historia från en
person som arbetar med tunneldrivningen under Lovön. Plötsligt kom
enorma mängder vatten ner i tunneln.
Trafikverket tvingades hyra in pumputrustning och en armada av tankbilar
för att få bort vattnet. Senare nekade
den anställde till att ha sagt detta. Han
har fått yttrandeförbud. Om jag hade
kunnat dokumentera läckaget hade
vi också kunnat överklaga MMDdomen. Nu har vi inte underlag för ett
överklagande.
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NEKAT PRÖVNINGSTILLSTÅND AV MARK- OCH
MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Vi hade visst hopp att Mark- och
Miljööverdomstolen skulle medge
prövningstillstånd för Trafikverkets
tunneldrivning norr om Lovön. Kort
sammanfattning av sakskälen till vårt
överklagande:
Sammanfattningsvis redovisar Trafikverket genom samrådsunderlag och
kvartals-rapport att man inte klarar av
MMD uppställda villkor. Detta ställer
krav på tillsynsmyndigheten att agera
genom att stoppa/pausa framdrift
av tunnlar och för Mark- och miljödomstolen att kräva av Länsstyrelsen
att detta sker.

Prövningstillstånd ska ges om
• det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
• det inte går att bedöma riktigheten
av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att
prövningstillstånd ges,
• det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller
• det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Mark- och miljööverdomstolen har
gått igenom målet och kommit fram
till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.
Bertil Ottoson

SLUKHÅLET VID HVILAN
Jag läste med stort intresse artikeln i
nummer 2 juli 2020 av Eleonoraposten under rubriken ”Huvaligen” om
oron för grundvattnet på Lovön till
följd av sprängningarna för förbifarten. Denna oro är befogad. Läs exempelvis denna berättelse om hur svårt
det är att få myndigheter att lyssna,
främst Trafikverket.
Inom fastigheten Drottningholm
ligger byggnaden Hvilan. Den ritades
av L J Desprez och byggdes 1792
som livstidsförläning till Gustav
III:s balettmästare Louis Gallodier.
Dispositionsrätten utsträcktes till
Gallodiers fru och de äldsta barnens
livstid. Släkten frånträdde Hvilan
1868 då egendomen utarrenderades
och förföll. Envoyen Axel Wallenberg

tillträdde arrendet 1906. På området
byggdes 1917 Hvilan norra, som 1978
köptes av familjen Fors/Weinschenck.
I tomtens utkant, ca 20 meter från
villan, upptäckte familjen en vatten-

Vattenspegel innan renoveringen av Hvilans lilla ”sjö”.
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spegel. På våren svämmade dammen
över och fyllde omkringliggande mark
och tillfartsvägen till fastigheten med
vatten.
1979 beslutade
familjen att renovera dammen. I
renoveringen ingick att avleda allt
överskottsvatten
genom att installera
dräneringsrör. Naturdammen visade
sig vara resterna av
ett vattenmagasin

som hade försett Hvilans fontäner
med vatten. I samband med renoveringen upptäcktes gamla ekrör som
skulle leda vattnet till fontänerna, liknande de som skulle förse Drottningholmsparkens fontäner med vatten
från dammen ovanför Ståthållarbostaden. Den dåvarande slottsarkitekten
Sven Ivar Lindh blev intresserad av
fynden. De gamla ekrören togs om
hand av Riksantikvarieämbetet då de
var av historiskt intresse.
Familjen fick också veta att dammen
varit så stor att när familjen Wallenberg bodde med sina barn på Hvilan
seglade man i dammen med miniatyrfartyg.
1980 hade familjen kommit så långt
med restaureringen av dammen att
det fanns en tydlig vattenspegel och
man började utrusta dammen med
små hus för änder och annan sjöfågel
såsom gäss, dopping m.fl arter. Allt
fler sjöfåglar etablerade sig i dammen
som häckningsplats.
1985 var dammen fullt etablerad
med ett rikt fågel- och djurliv året om.

Intensivt fågelliv till allas glädje, sommar och vinter.
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Genom renoveringen hade det återskapats en liten sjö på ca 30 x 50 m där
familjen hade en eka för att kunna sköta området. Dammen hade ett största
djup ca 1,5 m. På vintern hölls vattnet
öppet till glädje även för törstiga rådjur
och älgar. I sjön byggdes också ett
fågelhus där det under vintern fanns
en foderautomat.
Under våren 2018 började vattnet
försvinna. Det skedde i samband med
tunneldrivningen för Förbifart Stockholm. Samtidigt uppstod sprickor i
villans fasad. Man kunde se nedåtgående vattenvirvlar, slukhål, och i juli
2018 hade den lilla sjön förvandlats
till ett träsk. Under hösten 2018
talade Håkan Fors med flera myndigheter, som hänvisade till Trafikverket.
Familjen krävde en utredning om
orsakerna till att vattnet försvann. Trafikverket upprättade ett ärende men

avvisade kravet på en utredning med
förklaringen att sommaren hade varit
torr och Mälarens vattennivå låg.
Den lilla sjön är nu ett igenväxt
träsk utan vattenspegel och utan fågelliv. Familjen vill inte lägga ner mer
tid och pengar än de ca 500.000 som
hittills lagts på dammen. Håkan Fors
avslutar med att berätta att vissa dagar
stinker dammen.

ETT MINNE
En knipa gjorde ett ”göktrick” med en
gräsandhona som fick ruva och kläcka
även knipans ägg. Andhonan kom en
dag ned till oss på terrassen och visade
stolt upp tre nykläckta andungar och
fyra knipungar. Tyvärr lämnade de oss
tidigt eftersom det inte längre fanns
något vatten kvar i dammen.
Kjell Ekbladh, (svärson till Håkan Fors)
Bertil Ottoson

slukhålet.jpg

Så ser dammen ut nu. Ett träsk.
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I N V I G N I N G E N AV L O V Ö M U S E U M
Vi hade tur med vädret den 6 september. Corona gjorde det nödvändigt att
hålla invigningen utomhus och regnet
kom någon timme senare. Utanför
Magasinet samlades de inbjudna;
boende och arbetande i Hogsta,
ordförandena i Mälaröarnas sju hembygdsföreningar, vår styrelse och våra
adjungerade. Invigningen gjordes av
Gunilla Lindberg, ledamot av Ekerö
kommuns kulturnämnd med omfattande erfarenhet av hembygdsarbete.
Mouserande vin och en påse chips,
igenkännande och nyhälsande samtal,
viss påfyllning och sedan ett trevligt
och initierat invigningstal av Gunilla.
Invigningen filmades av Pertti Hänninen: https://youtu.be/q4JJHksh6FY

BOTTENVÅNINGEN
På bottenvåningen berättar arkeologen
docent Bo Petrés 37-åriga grävarhistoria om Lovö tillkomst – från utskärgård till vikingatidens övergång i medeltid. Bo Petré är också konstnär med
förmåga att ge de arkeologiska fynden
liv i den miljö där de upptäcktes. Vår

vandring genom Bos historieskrivning börjar i närheten av nuvarande
Söderby, på en kobbe där några jägare
upptäckte en kvartsåder. Kvarts var en
värdefull råvara till den tidens verktyg.
Bo berättar livfullt om en kölskrapa
som användes för att rensa jaktbytets
pälsar från köttrester.
Bo Petré har under hela sitt arkeologliv grävt på Lovön. Större delen av
arbetet har varit seminariegrävningar i
trakten av Söderby, Berga och Lunda.
Han har utbildat ca 2500 studenter i
grävteknik. Området Berga/Lunda är
särskilt intressant. Det stora gravfältet
är en rad familjegravar som berättar
mycket mer än man tror att gravar
kan berätta. Över den gropkeramiska
kulturen till Bronsåldern där gårdar
lämnar spår från jordbruk och boskapsskötsel. Mellan Berga och Lunda
låg Lunda gamla by med spår av
många byggnader. Gården flyttades så
sent som på 1700-talet till sitt nuvarande läge närmare vattnet.
Under järnåldern blev Lovö 12 förhistoriska gårdarna mer permanenta.

Enbart ett fåtal kunde bjudas in; grannar, styrelsen, adjungerade och representanter för Mälaröarnas sju hembygdsföreningar.
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Varje gård hade eget fiskevatten. Med
sina 12 gårdar runt den tidigare insjön
ser Lovön ut som ett hjul med ekrar
ner till gårdens fiskevatten. Gårdarna
har egna gravfält. Det största gravfältet
ligger vid Lunda (RAÄ 27) med 155
gravar i obruten följd från ca 375 e.Kr.
till 1050 e.Kr. Begravningsritualerna
var viktiga. Innan kristendomen blev
allmän är gravarna brandgravar där
den döde följdes till dödsriket av
många husdjur; ko, häst, hund, get,
svin, fågel och ibland katt. Det tog
några hundra år att genomföra kristendomen. Runstenarna kring Lovö
kyrka är från den tiden.
Bo Petrés grävande genom tiderna avslutas med utgrävningen av
den stora flyktingförläggningen vid
Söderby. På ett bord mitt i utställningen finns tre lådor med fynd från
förläggningen, rester av vardagliga ting
som skokrämsburk, flaskhalsar, skor,

Bo Petrés utställning på nedre planet.

Bo Petré är mycket glad att det blev ett museum.
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patronhylsor, kaffekoppshank och
några tyska pengar.
Intrycket av hela Bo Petrés utställning är överväldigande. Blandningen
av pedagogiska texter, alla bilder (Bo
ritade av allt han hittade) och den
konstnärliga färgsättningen höjer
hela utställningen. Ett utropstecken
är en sköld, ett spjut och en stridsyxa
Bo har tillverkat efter modell från en
kammargrav vid Viken.

MELLANVÅNINGEN
Mellanvåningen har en utställning
om trädgårdsnäringen med Dyviks
blomsterodling som exempel. Den har
gjorts av Karin och Jörgen Ek. Karin
föddes på Dyvik. Hon är den fjärde
generationen där. Hennes mor, Linde,
kom till Norrby gård från Tyskland
efter andra världskriget. Dyvik gränsar
till Norrby och sträcker sig ner mot
Mälaren. Trädgårdsmästeriet drevs av
Sven Brewitz, som gärna hälsade på i
Norrby efter Lindes ankomst. De gifte
sig 1952 och fick arbeta hårt för sin
försörjning, särskilt som gården sakna-

Varg i Skånes djurpark. Foto: Joachim Wall

de både vatten och elektricitet. Arbetet
underlättades när elektricitet kom
till Dyvik 1969. Utställningen följer
växtåret från sådd och späda plantor
i sålådor till skörd och försäljning, På
golvet står en jordfräs av märket Simar, en fruktansvärt viktig maskin vid
alla handelsträdgårdar. När plantorna
växer ur sålådorna ska de ner i väl
bearbetad och gödslad jord, på friland
eller i bänkfönster. Bilderna visar det
hårda arbetet med att bära vatten från
bäcken som rinner genom gården,
eller om den torkat frakta vatten från
sjön och vattna alla bänkfönster med
kannor och senare med slang. Under
somrarna hjälpte alla till – foton visar
släktingar och sommargäster med
barn i olika åldrar. Transporterna till
Klaratorget i Stockholm skedde först
med en Cheva 1928 och senare med
en Volvo lastbil 1936. Transporterna
med ångbåt avtog och upphörde från
1950-talet. Under andra halvan av
1900-talet tilltog importen av grönsaker och blommor. En efter en av Lovö
24 handelsträdgårdar lades ner. Dyviks
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Karin och Jörgen Eks utställning om Dyviks odlingar, mellanplanet.

blomsterodling fortsatte i mindre
skala. Linde plockade blommor och
satt sedan i garaget och band blandbuketter, som Sven tidigt morgonen efter
körde till Klaratorget och senare till
Årsta partihallar.
Dyvik hade fiskevatten. Det visas
genom installationen till vänster; en
akter med snurra, en ryssja med gädda
och aborre på en spinnspökrok.

På mellanvåningen finns också ett ca
50m långt vargnät och två varglappar
med påmålade hemska figurer som
skulle skrämma vargen i riktning mot
utplacerade jägare. Senast varg sågs
på Lovön var 1999 då den skrämde
en golden retriever innan den tog en
runda runt den ekologiska mjölkgårdens fårstängsel och raskade vägen
över isen i riktning mot Södertälje.
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ÖVERVÅNINGEN
Övre planet handlar om FRA, Lovö
överlägset största arbetsplats. Först
visas ett foto av FRA:s första GD, en
sjöofficer med imponerande uniform.
Sista bilden visar omslagen på en del
av de böcker som skrivits om operation Stella Polaris. Fyra lastbåtar fraktade Finländska underrättelseofficerare
med familjer och hemligt material
över Bottenviken till Sverige 1944.
Den finska underrättelsetjänsten hade
knäckt den sovjetiska hemliga koden
och man visste när och var det stora
anfallet mot Finland skulle komma.
Allt finskt artilleri ställdes in mot
den väg där anfallet väntades. Detta
räddade den finländska självständigheten och Finland blev det enda land
längs den sovjetiska gränsen som inte

Arne Beurling. Källa Populär historia

ockuperades. Material fick man bl.a.
genom en spaningsutrustning som
monterades i svenska Volvobussar,
som körde omkring på den finländska
landsbygden - världens första rörliga
underrättelsetjänst. Museet har en av
dessa apparater på plan tre. Pertti har
fått den att fungera! Flera av de finska
officerarna anställdes av FRA. Deras
uppgift blev att fortsätta signalspaningen riktad mot Sovjetunionen. Det
gjordes bl.a. från en bunker, ett berg
i betong vid Hogsta brygga med flera
”rum”, där de kunde arbeta ostörda
och aldrig upptäcktes. Sovjet önskade
naturligtvis deras död och 1951 hittades en av dem hängd i en källare vid
Brommaplan. Han hade flera nålstick
i en arm.
FRA:s och Sveriges stora kryptogeni var Arne Beurling, professor i
matematik vid Uppsala universitet.
När Danmark och Norge den 9 april
1940 överfölls överraskade det den
svenska signalspaningen. Sverige var
dåligt rustat och man måste snabbt
få information om de tyska planerna.
Skulle också Sverige anfallas? Tyskarna använde en kryptomaskin som
kallades G-skrivaren. FRA lurade
den tyska säkerhetstjänsten genom
att skrapa av isoleringen på den
telefonkabel som gick mellan Oslo
och Tyskland. Man tappade kabeln
på den krypterade informationen
och Arne Beurling lyckades fabulöst
snabbt knäcka den tyska koden, en
bragdartad bedrift. Nu kunde Sverige
inte längre överraskas.
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FRA-utställningen på övre planet.

Muséet måste ses. Vi kommer inte
att ha regelbundna öppettider, men
grupper kan kontakta mig
(bertil@ottoson.cool) med förslag
på tider då man kan besöka Lovö
museum.
Text Bertil Ottoson
Bild Håkan Svensson

En fortfarande fungerande signalspaningsapparat. De var monterade i Volvobussar och kördes
runt i Finland under kriget.
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FÖRETEELSER OCH LEVNADSÖDEN UNDER JÄRNÅLDERN
Arkeologiska institutionen
vid Stockholms universitet
bedrev årligen seminarie- och
forskningsgrävningar på Lovö,
från år 1958 till år 2007 under
ledning av undertecknad. Här
följer fortsättningen i serien om
”Företeelser och levnadsöden under
järnåldern”.
Denna artikel handlar om några
recenta fynd som av olika anledningar
lagts ned i förhistoriska gravar.

en vendeltida brandgrav. Efter någon
dag framkom myntet som gav en viss
förvåning bland studenterna. Men lärarna var skeptiska och vid en närmare
titt på myntet såg man tydligt att dess
patina inte var förenlig med en månghundraårig tillvaro i den sura leran på
Lovö. Dessutom misstänktes genast

RECENTA FYND NEDLAGDA I
FÖRHISTORISKA GRAVAR.
Arkeologiska seminariegrävningar på
Lovö anordnades av institutionen för
arkeologi vid Stockholms universitet
under åren 1958-2007 (i 50 år!). Undertecknad ledde grävningarna i 37 år.
Flera tusen studenter läste arkeologi
vid Stockholms universitet under åren
och tog sina första spadtag på Lovö.
Trots strikta instruktioner och stor
kontroll hände det ibland att någon
student behagade att skämta med
sina kamrater genom att i smyg lägga
ned recenta föremål. Oftast kunde
lärarna snabbt avslöja dessa föremåls
ursprung men det hände då och då att
de nedlagda föremålen antingen hade
preparerats försåtligt till ett ”ålderdomligt” utseende eller att de faktiskt
var ålderdomliga.
Vid ett ouppmärksammat tillfälle
lade en myntsamlande student ned
ett äkta romerskt mynt av koppar i

Romerskt mynt, avslöjat som recent nedlagt i
en vendeltida grav. Erkännande finns . Foto
författaren.

Vikingatidsliknande pärla köpt i skämtbutiken
Buttriks i Stockholm år 2006. Foto författaren.
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den myntsamlande studenten som
tidigare hade avslöjat sitt stora intresse
för denna hobby. Ett erkännande kom
ganska snart och allt återgick till det
normala men med nyvunnen fyndskepsis. Myntet skänktes till Arkeologiska insitutionen (se bild).
Vid ett annat tillfälle hade en
student köpt en pärla i skämtbutiken
Buttriks i Stockholm – en nytillverkad glaspärla i olika färger – och lagt
den i en vikingatida brandgrav. Vissa
av sådana pärlor är snarlika de riktiga vikingatida pärlorna och misstag
kan lätt göras av den oerfarne. Men
även här var patinan avslöjande. Men
skämtaren skämdes och ville inte
framträda.
Ett allvarligt och dråpligt försök
av en student gjordes år 1969 då
undertecknad själv var student och
seminariegrävde utanför Riksmuseet i
Frescati Stockholm. I brandlagret till
en vikingatida grav framkom en liten
ärgig bronsklump som efter försiktig
rengöring visade sig vara en Buddhafigur. En Buddhafigur har bara framkommit i förhistoriskt sammanhang
i Sverige på den kända handels- och
verkstadslokalen Helgö i Mälaren –
den s.k. Helgöbuddhan. Den är 8,4 cm
hög och är tillverkar i kopparlegering
i Swatdalen i Pakistan/NV Indien) på
500-talet e.Kr. När den framkom på
1950-talet blev det en internationell
sensation. Det nya fyndet skulle då
bli Frescatibuddhan. En ny sensation. Tjänstgörande amanuensen och
läraren samlade genast alla studenter
och handledare och förklarade att
detta sensationella fynd genast måste

offentliggöras, dels för TV och dels för
Radio och alla lärarna på Arkeologiska
institutionen. Flera personer avdelades ivrigt för att gå iväg och kontakta
berörda personer och myndigheter
(mobiltelefoner fanns ej då). Men då
amanuensen på ett militäriskt sätt
högt och tydligt kommenterade ordet
”utgå” till de berörda framträdde en
student från det bakre ledet och utropade med en något tveksam och lätt
darrande stämma: ”nej stopp, det var
jag”. Han förklarade sedan sin ”bedrift” och att han i en stockholmsbutik köpt en Buddhafigur, 4,9 cm hög
och hällt grön och svart färg över den
och lagt den i en eld för få fram ett
ålderdomligt utseende. Och det hade
han verkligen lyckats med.

Buddhafigur av kopparlegering i modern tappning, 4,9 cm hög. Inhandlad i Stockholm i slutet
av 1960-talet. Foto författaren.
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Till denna lustiga historia hör att
mannen sedermera gifte sig med en
av studenterna. Tiden gick och efter
många år avled mannen. Den kvinnliga studenten som blev framgångsrik
arkeolog och osteolog hade sparat
Buddhafiguren och rengjort den
noga. Hon fick en skriftlig förfrågan i
ärendet från undertecknad och välvilligt skickades Buddhan år 2005 till
universitetet, se bild. Ett stort tack!
Det finns emellertid fynd och
fyndtillfällen som kan ifrågasättas vid
en så långvarig fältverksamhet. Vid
ett tillfälle hittade vi några mycket
små bärnstensfärgade millimeterstora
”flisor”. De liknade bärnsten men var
mjukare. Snart kunde de avslöjas som
flisor ifrån en tablettask som en av
studenterna smaskade på, nämligen
från en tablettask av märket Domino
vars tabletter var bärnstensfärgade.
Populära tablettmärken på 1970-talet
var Domino, Tenor, Emser, Viol, Salt
i Sol, Salmiak, Tuttifrutti, Läkerol
och Tulo.
Vid ett annat tillfälle i samband med
en maskinell rörtransport av uppgrävd
jord fastnade fuktig jord på insidan
av röret och bildade räfflade ”keramikbitar” som kom ut i andra ändan
i sållet. Denna keramiktyp var ny och
aldrig tidigare skådad men färgen var
ljusgrå och materialet sprött. Misstänkt konstigt! På insidan av röret
”skapades” räfflade konvexa bitar som
lätt kunde misstolkas av den oerfarne.
Även vissa skoavtryck i torkad lera och
gamla snusprillor har ibland förbryllat
arkeologerna.

Det händer mycket i naturen genom
åren och ibland fastnar något recent
i ytan av en grav eller boplats. Några
exempel kan nämnas. Ofta påträffas
blykulor i ytskiktet, d.v.s. från ammunition men vi har även funnit
patronhylsor från mausergevär. Men
vanligt är också fynd från picknickar,
t.ex. gafflar, matknivar, glas, porslin,
kapsyler m.m. Arkeologer hittar ofta
djurtänder i ytskikten t.ex. enstaka
tänder från nötkreatur, hästar, får och
svin. Djurtänder är hårda och bevaras
länge och orsaken till spridningen kan
ha flera förklaringar.
Många gravar har plundrats genom åren, framför allt i äldre tider.
Ett sådant exempel är en av kammargravarna vid Viken på Lovö som
plundrades inom en 50-årsperiod efter
anläggandet. Träkammaren hade ännu
ej ruttnat och störtat samman vid
plundringen.
Plundringsfynd är intressanta då
de kan avslöja tiden för plundringen.
Exempel därpå är två gravar vid Lunda
på Lovö. I båda finns i botten av
plundringsgropens mitt en uppenbarligen avsiktligt nedlagd bronsknapp
från en av plundrarnas klädedräkt
(se fig.). Knapparnas utförande är av
hög kvalitet, troligen ursprungligen
förgyllda, och sannolikt kommer de
från 1700-talets mitt från de ”nöjesgrävningar” som hovet ägnade sig
åt på söndagarna på Lovö och som
omnämns i ett brev av Tessin d.ä.
Kanske var det Adolf Fredrik själv
som beordrade någon medhjälpare att
rycka loss en knapp och nedlägga den
som ”minnesmarkör” mitt i graven.
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Ornerade och ursprungligen förgyllda bronsknappar från 1700-talet påträffade mitt i plundrade
gravar vid Lunda, Raä 27(A11) och Raä 34(A23). Av allt att döma är de avsiktligt nedlagda som
”minnesmarkörer”.

I en kraftigt plundrad grav, A2, på gravfältet Raä 34, fanns i plundringsgropens
botten en glasflaska troligen från slutet av
1800-talet eller början av 1900-talet. Trots
plundringen är denna vikingatida grav
en av de fyndrikaste på Lovö med nästan
komplett vapenutrustning, så som yxa, tre
spjutspetsar, pilspetsar, tre sköldbucklor,
hästutrustning, selbågskrön och därtill
en mängd redskap m.m. Men det viktigaste vapnet saknades, nämligen ett svärd.
Troligen har plundrarna nöjt sig med att
röva till sig denna värdeladdade trofé och
lämnat övrigt material kvar och som ”tack”
och ”minnesmarkör” lagt den tomma glasflaskan i botten. Kanske den innehållit öl.
Alla fynd vid en arkeologisk undersökning kan vara intressanta och har något att
berätta, även de som av olika anledningar
tillkommit vid senare tillfällen.
Bo Petré

Glasflaska påträffad i botten av plundringsgropen i den vikingatida graven
A2 på gravfältet Raä 34, Lunda/Berga

Den 6 september invigdes Lovö
museum i Hogstas
Magasin högtidligen av Gunilla
Lindberg, ledamot av Ekerö
kommuns kulturnämnd. Väldigt
många har arbetat hårt med utställningar och inredning och vi
är mycket nöjda med resultatet.
Läs artikel på sidan 18.
Vi visar förstås gärna museet!
Mejla Bertil som ordnar att rätt
personer kommer och visar.
(bertil@ottoson.cool)

EleonoraPosten
ISSN 1651-6508
Utges av Lovö Hembygdsförening
Redaktör: Bertil Ottoson
Layout och omslag: Maria Wold-Troell
Manusstopp till nr 4-2020 den 6 dec.

Lovö hembygdsförening
Breidablick 2
178 93 Drottningholm
www.lovohembygd.com
Medlemsavgift 200 kr/Familj 250 kr
Plusgiro 8812-0, Swish 123 576 35 94

