
 

 

     

      
       

    

   

     

Verksamhetsberättelse för Adelsö Hembygdslag för år 2022   

    

Styrelsen har under året bestått av     
 Ordförande    Agneta Collberg   

 Vice ordförande    Ulla Thid   

 Kassör      Kjell Björk    

 Protokollförare    Roterat i styrelsen      

Ledamöter    Christina Qviberg          

    Anders Ellström    

    Maya Bergqvist    

Laila Månsson Wester  Siri 

Lundmark   

Suppleanter    Eeva Axe   

Ulla Thid  

    Stefan Qviberg    

    Rico Rönnbäck    

      

Övriga poster och uppdrag inom Adelsö Hembygdslag    

 Revisorer    Eva Wiklund    

     Eva Larsson    

 Revisorssuppleanter    Seth Björk    

     Tommy Hindstam       

 Valberedning    Berit Dreyfert   

     Kristina Lennartsson    

        

        

Museikommittén  Anders Ellström, Stefan Qviberg    

Programkommittén  Agneta Collberg     

Dokumentationskommittén Ulla Thid, Siri Lundmark  

Bagarstugan och bakningsdagar Agneta Collberg    

Örtagården Laila Månsson Wester, Siri Lundmark    

Hembygdsdagen, kontakten med marknadsdeltagare – Christina Qviberg    

Kontaktperson till Adelsö Föreningsråd Christina Qviberg, Laila Månsson Wester, Agneta Collberg   

Kontaktperson för reparation och underhåll Rico Rönnbäck, utanför styrelsen Raymond Larsson    

Kontaktperson Café Hovgården Siri Lundmark     

Kontaktperson Ekerö kommun Rico Rönnbäck  

Bildarkivet  Agneta Collberg   

Idèlabbet Ekerö kommun/arkiv Ulla Thid, Siri Lundmark  

Hemsidesansvarig  utanför styrelsen Kalle Runristare    

   

    



    

   

 

     

               
 

 

 

Medlemmar    
Antalet betalande medlemmar var 104. Medlemsavgiften för år 2022 var 150 kr. Föreningen har en 

hedersmedlem Johan af Klint.    

    

Möten    
Årsmötet hölls söndagen den 27 mars 2022 i Hembygdsgården. Protokollet finns att läsa på 

Hembygdslagets hemsida.     

Efter det formella årsmötet berättade och visade Kenneth Einarson bilder om sina tomatodlingar. 

Kenneth odlar ett 50-tal olika sorter och har 5-6 plantor av varje sort. Bilderna visade att tomaterna hade 

stor variation både i färg, form, storlek och smak. Föredraget var mycket uppskattat av de närvarande.   

    

Styrelsemöten. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Protokollen återfinns på 

Hembygdslagets hemsida.    

    

Stöd och bidrag    
Från Ekerö kommun har Adelsö Hembygdslag erhållit bidrag på 9.000 kr för år 2022. Bidraget ges för att 

Hembygdslaget ordnar ”publika arrangemang”.     

  

  

   

      

   
  

   

           
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

     

    

                     
      

 

 

 

KULTURRAPPORTEN 2022  
  
  

Årsmöte med Tomatodling  
Ledare: Styrelsen / Kenneth Einarson   

Tid: 27 mars Hembygdsgården  

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där styrelsen beviljades ansvarsfrihet så tog Kenneth Einarson 

vid och berättade om sitt stora intresse – tomatodling. Med stor inlevelse och många vackra bilder på 

tomater så förmedlade han sin passion. Det är helt underbart att lyssna på någon som är så uppslukad av 

sin hobby och vi blev alla väldigt inspirerade. Då han även hade med sig tomatfröer så gick nästan alla 

hem med nya visioner om sin odling till sommaren.  

Antal deltagare:  31 st               Varav kvinnor:  st      

  

Handtryckta tapeter  
Ledare: Mats Qwarfordt  

Tid: 7 april Hembygdsgården  

Mats arbetar på ”Handtryckta tapeter” på Långholmen. Han hade med sig tryckstockar och visade hur 

man trycker med dem. Hur viktigt det är med pressionen och färgerna. Materialet är sammanfogade 

pappersark på gammalt sätt. Mats visade även hur screentryck går till. Med sig hade han även många 

tapeter som varit populära genom decennierna och årtiondena. Vad som var typiskt för barock, 

gustavianskt och jugent fram till 70-tals mönster. En föreläsning helt i vår stil – helt uppåt väggarna. 

Antal deltagare 23 st  Varav kvinnor:14 st  

  

Släktforskning  
Ledare: Ulf Berggren och Sture Junér  

Tid: 12 maj Hembygdsgården  

Storstockholms släktforskarförening, representerad av Ulf Berggren visade vilka olika siter det gick att 

söka i. Med sina anfäder som sökpersoner fick vi på ett målande sätt förståelser för hur man kan söka 

infromation. Ett stort bokbord som Sture Junér visade, gav många uppslag till forskningsprojekt med 

släktforskningstema. Kvällen avslutades med en frågestund. Tillbaka till dina rötter! Antal deltagare 26 

 Varav kvinnor 16st  

  

Källdrickning vid Finnhagskällan  
Ledare: Agneta Collberg och Maya Bergqvist  

 Tid: 9 juni  Finnhagskällan  

Kvällen bjöd på en fantastisk försommarkväll. Först lite historia och bakgrund till källdrickning. Sedan 

smyckade vi källan med blommor och blad innan det var dags för att dricka av källvattnet. Det var extra 

magiskt och kraftfullt denna kväll. Det märktes senare när alla med ny kraft i stegen så småningom gick 

hemåt  

 Antal deltagare 22st  Varav kvinnor 14st  

  



    

   

 

     

               
  

Hembygdsdagen   
Tid: Söndagen den 14 augusti kl 11-15  

Årets tema var ”potatis” och Christer Nordemo var där med den Gula BM 400 och en potatisupptagare 

bakpå. Det såldes också öodlad potatis av Chirster Ålander och styrelsen hade också tagit fram ett flertal 

gamla bilder från arkivet på potatisodling.  

Hembygdsdagen inleddes med att ”Lindby blåsare” startade igång med härlig brunnsmusik. Det var ett 

tiotal utställare på plats och publiktillströmningen var god i det fina sommarvädret.   

På eftermiddagen kom ”Ölaget” och spelade på nyckelharpa, fiol, dragspel m.m. En klar feststämnings 

höjare.  

I bagarstugan var det full verksamhet och tunnbröd gräddades till en inte sinande kö.  

En fantastisk dag till hembygden.  

 Antal deltagare: ca 400  Antal utställare: 9 + 3 platser för hembygdslaget.  

  

Doktorerna på Drottningholm  
Ledare: Jan Malmstedt  

Tid: 29 sept i Hembygdsgården  

Jan har nyligen gett ut en bok ”Doktorerna på Drottningholm” som han kom och berättade om. Det 

visade sig att doktorerna hade en framträdande roll hos kungahuset men de var också väldigt måna om 

de som arbetade i och kring slottet. Den förmodat första ”vårdcentralen” fanns på Drottningholm. De 

hade problem med malaria, framför allt hos gästerna, men då ett Dalaregemente dikat ut sumpområdet 

och planerat Engelska parken där så försvann problemet. Väldigt spännande att höra. Antal deltagare 

22st  Varav kvinnor 14st  

  

Ljusstöpning  
Ledare: Maya Bergqvist och Agneta Collberg  

Tid: 29 oktober på Ekbacken  

Det var fem pigga entusiaster som kom för att stöpa ljus på Ekbacken. Efter lite ommöblering fick vi full 

fart på doppandet. Det är alltid lika fascinerande att se de små grantrådarna som när de doppats 20-25 

gånger helt plötsligt bli ljus. Likt ett mirakel varje gång. Det blev 9 ljus var som de stolt gick hem med 

efter tre timmar.  

 Antal deltagare 5 st  Varav kvinnor 4 st  

  

På resa genom Europas kanaler och floder  
Ledare; Anette och Åke Björk  

Tid: 17 november i Hembygdsgården  

Vilken resa vi fick vara med på. Redan första dagen var det försenat men sedan gick redan efter Sveriges 

kust bra, även om det var lite väl höga vågor stundtals. Fyra olika nationsflaggor fick hissas innan det 

blev stopp i Frankrike på grund av brist på vatten. Båten ligger nu i vinterhamn i Frankrike och nästa 

sommar ska de försöka fortsätta sin färd mot Medelhavet. Vi ser fram emot att få ta del av det äventyret 

nästa höst.  

 Antal deltagare 64 st  Varav kvinnor 30 st  

  

  



  

 

     

    

                     
      

Renovering av en Studebaker 1928  
Ledare: Bosse Stolt och Olle Weslien  

Tid: 24 november i Hembygdsgården  

Vilka entusiaster! Vilen resa att från 2015 ha hämtat ett antal lösa delar till att i somras (2022) kunnat 

starta den. Antalet timmar de har lagt ner har de för länge sedan slutat räkna. Även kostnaden för alla 

delar räknas inte samman längre. Men strunt i det. Resultatet är värd all möda. Antal deltagare: 31 st 

 Varav kvinnor 10 st  

  

Julmarknad   
Tid: 26 november på Adelsö festplats  

Härlig stämning på festplatsen. Vi sålde knäckebröd, som vi bakat i bagarstugan, hemstöpta ljus och 

ljuskronor, makaronifåglar, t-shirt, julkort och tygkassar. Det var många besökare på plats och de var 

intresserade av vårt utbud.  

  

Tomteverkstad  
Ledare: Emilia Törvall, Madeleine Björk, Sabina Bergqvist, Maya Bergqvist, Siri Lundmark och Lena           

Collberg.  

Tid 3 december i hembygdsgården.  

Äntligen var den efterlängtade tomteverkstaden tillbaka. Det var många som stod och hoppade utanför 

dörren när vi öppnade. Det fanns lådor att måla och dekorera, tvål att gjuta, vetekuddar att sy, pinnar att 

tälja och pärlarbeten att utföra. Julmusik, saft och pepparkakor gjorde att stämningen blev god. Under 3 

timmar var det 26 personer/barn som jobbade i tomteverkstan, och hann med att göra många julklappar 

Antal deltagare 26st  Varav kvinnor 10 st  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                  
   
   

   

  



    

   

 

     

               
 

 

 

Uppgården  
  

Vid Uppgården har Snickargruppen bestående av Mats Lundgren, Raymond Larsson och Gordon 

Rönnberg iordningställt ett nytt staket längs vägen mot entrén. Varenda staketpinne har tillverkats och 

spetsats med cirkelkap och målats med röd oljefärg och vit topp.   
237 arbetstimmar har det tagit för att iordningställa staketet uppger Raymond som noterade 

arbetstimmarna. Ekerö kommun har bekostat virket till staketet och Adelsö Hembygdslag har stått 

för kostnaden med färgen Det är en storartad insats som de tre adelsöborna bidragit med!   

  

Det finns en läcka på taket, vid entrén, som ännu inte är åtgärdad. Enligt kontakt med Raymond 

Larsson Snickargruppen har flera personer undersökt taket men man har inte kunnat identifiera 

orsaken till läckan.    

     

Gåvor  
Sven Borneland har skänkt två tavlor med motiv från Adelsö kyrka.     

   

Adelsö Hembygdslag har fått ta emot museiinventarier från Frälsningsarméns behandlingshem på 

Kurön som har en drygt hundraårig historia.   

Det hela började med att Stefan Qviberg tog kontakt med verksamhetschefen på Kurön, då 

ryktet om Kuröns avveckling nådde Hembygdslaget på Adelsö. Det visade sig att 

Frälsningsarmén inte hade någon planering för Kuröns museiföremål och man skänkte allt till 

Hembygdslaget.  I museisamlingen finns allt från jordbruksföremål och snickeriverktyg till 

hantverk och konst. Mest spännande är en skomakarutrustning som använts för att göra skor till 

de klienter som bott på ön. Det finns även föremål som sträcker sig längre tillbaka än Kuröns 

hundraåriga historia i form av bilder och dokument.   

Adelsö Hembygdslag har tagit på sig ansvaret för att värna om museiföremålen. Problemet är 

trångboddheten då ytorna i det egna museet är små och en dröm är att ordna större lokaler. Planeringen 

nu är kunna ordna en tillfällig utställning, kanske i samband med den årliga hembygdsdagen.     

    

En timmersläde och en vävstol till vassmattor har skänkts av Maj-Britt Danielsson, Gåvorna har 

anknytning till K V Jacobsson.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

     

    

                     
      

 

 

 

Adelsö i februari 2023    

  

  

  

  

Agneta Collberg                 Maya Bergqvist                 Kjell Björk                   Ulla Thid    

    

    

    

Christina Qviberg             Stefan Qviberg                    Anders Ellström              Siri Lundmark  

     

    

    

Laila Månsson Wester             Eeva Axe             Rico Rönnbäck                         

      

    

    

      

   


