Verksamhetsberättelse för Lau Hembygdsförening
2006-03-26—2007-03-18
Styrelsen för Lau Hembygdsförening avger härmed följande berättelse för verksamheten:
1.
Årsmöte hölls den 26 mars 2006 i Lau bygdegård och inleddes med årsmötesförhandlingarna,
som leddes av ordförande och sekreterare.
Till justeringsmän valdes Ulla Kolmodin och Birgit Lundin.
Det gångna årets verksamhet presenterades. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Följande styrelse valdes på 2 år: Robert Karlsson Smiss vice ordförande, Anna Jutehammar
Bjärges kassör, Ulla-Britt Linden Hemmor ledamot, samt som suppleant på 2 år Börje
Skogström och på 1 år Lotta Hanell.
Följande ledamöter kvarstod 1 år: Stefan Haase Bjärges ordförande och Birgitta Olsson
Sunnkörke sekreterare.
Revisorer: Rolf Ebbesson Botvide och Katarina Björn Botvide omvaldes för 1 år.
Revisorssuppleanter: Maj Lindström Mattsarve och Berit Larsson Fie omvaldes för 1 år.
Valberedning: Eddie Olsson Sunnkörke sammankallande, Karo Dotes Gannor och Elsie
Pettersson Kauparve omvaldes för 1 år.
Till kaffekommitté utsågs Mikael Olsson, Roger och Åsa Olsson, samt Henrik Jansson
sammankallande.

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 50 kr för enskild och 100 kr per familj.
Aktiviteter under det kommande året presenterades.
Efter förhandlingarna underhöll kören Vänner och Bekanta under ledning av Anna
Herlöfsson. Kören består av ett 15-tal skönsjungande damer och herrar boende på Sudret. De
sjunger både kyrklig och världslig musik. Det mycket högklassiga framträdandet uppskattades
livligt av publiken. Därefter dracks kaffe med gemytlig samvaro. Sedan visade Christer
Norrby, När, gamla filmer bland annat om elektrifieringen på Gotland. Lotterier såldes med
dragning som följd, vilket var dagens sista programpunkt.
2.
Sammanträden: Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. Därutöver har
som vanligt en rad frågor diskuterats vid de arbetsdagar/kvällar föreningen hållit, samt vid
övriga träffar och möten.
3.
Medlemmar: Lau Hembygdsförening har 201 medlemmar. Detta är en glädjande ökning
sedan förra året. Men vi hoppas att ännu fler vill komma med i gemenskapen, så att du som
läser det här och ännu inte är medlem: bli medlem och värva dina grannar och vänner!
4.
Kluckartäppu har som vanligt hållits i gott skick. Gräsmattan har klippts kontinuerligt under
växtsäsongen av Yvonne och Börje Skogström. Hemlighuset har skötts av Lotta Hanell och
Robert Karlsson, en uppskattad service hos socknens besökare. Vår fina informationstavla har
många läsare året runt! Skyltstället har kompletteras med en liten tavla där föreningen sätter
upp info om arbetskvällar och andra arrangemang.
Den stora midsommarstången kläddes av ett stort antal föreningsmedlemmar med gäster
kvällen före midsommarafton, vilket arbete är en riktigt gemytlig arbetsfest, vilken aldrig är
klar förrän långt efter mörkrets inbrott. Själva resningen är alltid ett äventyrligt kapitel, men
gick även detta år väl. Midsommarstången har rönt stor uppskattning både festdagen och av
besökare därefter, tills den togs ned med stor möda en arbetskväll i början av hösten.

Sedvanlig midsommarfest firades i vackert väder mellan kl 13 och 15 med över 500
sockenbor och gäster närvarande, nytt deltagarrekord i år igen. Ruben Djurman hade ordnat
den nödvändiga högtalarutrustningen. Firandet började med att Stefan Haase hälsade
välkomna. Ulla-Britt Lindén och Lotta Hanell ledde lekarna runt midsommarstången till
Katarina Björns musik och efteråt följde den traditionella glassutdelningen till alla barnen.
När-Lau folkdanslag under ledning av Ulla Söderström hade sedvanlig dansuppvisning till
musik av Elisabeth Franzén, Ulla Söderström och Karin Olsson. Björn och Katarina Björn
spelade som vanligt svängig musik på silverbasharpa. Gittan Olssons välsmakande dricka
intogs till musik och sång av Stig Larsson och Göran Johnson, samt de utsoknes gästerna
Allan Nilsson, Harald Norrby och Osborne Nyström.
Midsommarfirandet avslutades med sommarpsalmer i Lau kyrka med Michael Hakalax andakt
och Åsa Nilsson orgel med c:a 400 deltagare. När alla sjöng lät det mäktigt under valven!
Veronica Enderborgs poppel blåste på vintern ner över södra tunen vid Kluckartäppu. Tunen
lagades en vårdag av Börje och Stefan.
Dasset har tjärats i flera strykningar av Lotta. Under sensommaren tjärades sockenmagasinets
sydgavel av Börje och Göran Lindén. Planer fanns på att tjära mera, men vi fick aldrig den
beställda tjäran av Ardreborna.

5.
Vid gravfältet Bandeläins Täppu har som brukligt slåtter genomförts. En rastplatsmöbel har
varit utplacerad för de många besökarna. En ny infoskylt med även engelsk och tysk text
planerades komma upp, men det kvarstår att utföra 2007. Texterna är i alla fall färdiga, men
ett nytt skyltställ skall snickras.
6.

Vid Lau Käldu har sedvanlig fagning utförts på våren och slåtter och trimning inför basaren på
Laus Backar i mitten av juli, så det skall se snyggt ut när socknen får många besökare.

Stefan har hållit gräsmattan klippt under säsongen. Rastplatsmöbler har som vanligt placerats
ut nere och uppe och kommunen har skött sopbehållaren. Käldhuset lyser ännu vitt och
vackert efter uppsnyggningen för två år sen! Vassen i dammen har börjat växa igen, så här
behövs en ny rensningsaktion så att näckrosorna inte kvävs. Även här skall en ny flerspråkig
infoskylt sättas upp.
7.
Kulturstigen på Lausbackar har haft många besökare, vilka hittar lättare nu sedan stigmarkeringsstolparna kom på plats. På skyltstället vid parkeringsplatsen skall ny text sättas upp,
även här i engelsk och tysk översättning, liksom dito infoblad i lådan, som besökaren kan låna
vid rundvandringen. Märkligt nog tar en del besökare med sig de inplastade infobladen, eller
om det nu är Bysen. Hur som helst måste vi då och då lägga dit nya.
Flera av sommarens arbetskvällar ägnades åt trimning och småröjning vid kulturstigen. Vägkanterna längs Aurkväiar från skyltstället och parkeringsplatsen till Gumbaldkväiar, samt
längs med dessa till tunens slut vid Gumbalde och åt andra hållet till Godugnen, gjordes fria
från sly och gräs.
Stormen Gudrun kastade omkull delar av tunarna, andra kom att luta. Att laga detta såg ut att
bli ett mycket stort arbete. Som tur var fick vi hjälp av arbetslaget som fixade det hela galant!
De satte helt om sträckan från grinden till stora åkern i öster upp till parkeringsplatsen, samt
ett avsnitt vid balkledet och sluttningen norr om åkern. De lutande tunarna kunde de räta upp
med hjälp av mera insatta styttstörar. Men säg den glädje som varar för evigt! Nu har stormen
Per vräkt omkull delar av tunarna igen, så det är bara att börja om! Material för komplettering
finns det gott om, vi har köpt 1000 stör av Stig Andersson i Ardre, dessutom har Stefan tagit
hand om ene lämplig till stör när arbetslaget varit och röjt. Trolar har vi sedan förut. Hoppas
vi kan få hjälp en gång till!

Föreningsmedlemmar har snickrat nya grindar och satt upp längs Aurkväiar.
Det behövs stora insatser framöver för att fortsätta förbättra och vidmakthålla dessa
natursköna marker i just naturskönt skick. En del hjälp kan vi kanske få av arbetslaget, men

det mesta får vi nog göra själva. Vi får diskutera hur detta kan ske. Sluttningen runt grottan
Godugnen har på sedvanligt sätt underhållits genom finröjning och trimning.
8.
Det utmärkta samarbetet mellan Arbetscentrums arbetslag under Anders Petterssons ledning
och Lau Hembygdsförening har under det gångna visat sig i den fina hjälp vi fick med
tunarna. Laget är betydligt mer efterfrågat nu än förr, så konkurrensen om dem är större. Vi
hoppas under det kommande året få hjälp med lagning av tunarna igen och med kvarnarna.

9.
Restaureringen av Smiss kvarn har vilat, men material till axel, vingar och vindhäst har tagits
fram. Här hoppas vi få hjälp av just arbetslaget med att snickra och sätta upp alltihop. Virke
till nytt faltak för Husarve kvarn har tagits fram och skall förhoppningsvis bli påspikat under
2007. Likaså har virke ordnats till nya vingar för Mattsarve kvarn.
10.
Lau Hembygdsförening har skött socknens milstenar det gångna året. Allan och Evy har
vårdat den på Alskogen, Stefan de vid Bandeläins kväiar och på Lairu. Ulla-Britt har rengjort,
lagat och kalkat den vid Hemmor, så att den nu lyser vit och fin. Men den vildsinta rosen där
återstår ännu att försöka gräva upp och flytta.
11.
Den sedvanliga bussutflykten anordnades den 29 juli med c:a 20 medlemmar närvarande.
Denna gång gick utflykten till Vamlingbo och Sundre i fint sommarväder. Först besökte vi
Vamlingbo prästgård där vi fick en intressant och personlig visning av Heligholms vd Jan
Larsson, som berättade om bakgrunden och verksamheten vid prästgården. Vi blev verkligen

imponerade av vad de åstadkommit. Efter att ha tittat runt i trädgården som är under
uppbyggnad, besökte vi kyrkan, där en kör så passligt höll på att öva. Efter klucku tei såg vi
den spännande utställningen på Naturrum i södra ladugården.
Därefter ställdes kosan till Körsbärsgården i Sundre. Ägarinnan Marita Jonsson visade
trädgården och berättade om Signe Enström som byggt upp denna ovanliga anläggning.
Marita har under flera år mödosamt återställt trädgården efter en tids förfall, vilket man också
kan läsa om i hennes bok ”Körsbärsgården”.
Lunch intogs på vackra Majstregården, där vi fick en rejäl och mycket god måltid. Sedan
gjorde vi en rundtur i Sundre och besökte stenhuggarmuseet vid Kettelvik. Där kan man av en
utställning få lära sig både om sandstenen och om hur viktig den tidigare varit för Storsuderbornas försörjning. Sandstensprodukter gick att köpa och man kunde titta på de hemmabyggda
maskinerna, där en gammal motor tryggt dunkade i verkstaden. Dagens sista besöksmål var
Bottarvengården, där vi fick en personlig guidning av husmor Ing-Marie Tellström och
föreningsordförande Britta Holm. De är duktiga i Hoburgs hembygdsförening som driver en
bred verksamhet vid Bottarve. Dagen började lida mot sitt slut, resan styrdes hemåt och en
ovanligt lyckad dag med inspirerande guider var till ända.
12.
Även detta års stora arbete har utförts på Skarpholmen. Flera föreningsmedlemmar med
Robert Karlsson och Rolf Lindström i spetsen har tillsammans med föreningsmedlemmar vid
Masarbods fiskeläge i Lau och åtskilliga Ljaugänningar jobbat ordentligt därute med att laga
merparten av den gjutna stenbryggan. Mängder av gjutgrus och cement har fraktats ut till
holmen. Gjutformar har tillverkats och betong har blandats. Nu är hela bryggan så när som på
en liten stump inne vid land iordninggjord. Länsstyrelsen har på ett smidigt sätt stått för
materialkostnaderna vid upprustningsarbetena.

Jaktstugan har hållit sig bra i skick. En del utrustning har kompletterats. Så nu när bryggan
och jaktstugan är i god ordning, kan föreningsmedlemmar övernatta där efter den 15:e juli.
Bokning skall ske hos Ulla-Britt på Klippstugan på Ljugarn, som också talar om vad som
gäller för övernattning på Skarpholmen. Den planerade gemensamma båtuflykten i augusti till
Skarpholmen fick tyvärr ställas in på grund av blåsten.
13.
Arbetena vid Lau kyrka har det gångna året bestått av restaurering av hela kyrkogårdsmuren,
ett stort arbete som tagit åtskilliga månader i anspråk. Hela västra muren har nylagts, medan
övriga sträckor har omlagts eller lagats beroende på vilket skick muren befann sig i.
Kompletteringssten har hämtats i stenbrottet innanför stainkalmen i Bro, men Eddie har
bidragit med fina gråstenar till västra muren. Arbetet har utförts på ett godtagbart sätt av ett
arbetslag från Skogsvårdsstyrelsen.
På senhösten påbörjades arbetet med att byta ut de moderna plattorna på kyrkgångarna mot
kalkstenflis. Flisen hade brutits på Millklint av bla Anderssons vid Bringsarve i Ardre. Tyvärr
hade man levererat för mycket liten och också för tunn flis. Byggnadshyttans mannar var inte
heller kunniga i flisläggning, varför de fick göra om den första gången de lade. Efter bättre
grundning la de om gången och resultatet blev bättre. Arbetena är ännu inte klara, dels pga
vintern, dels pga att en stenramp av särskilt tillhuggen sten skall göras av Slite stenhuggeri vid
likporten, så att man där kan ta sig in och ut med rullstol.

14.
Vår socken har under det gångna året gästats av flera föreningar och grupper, vilka guidats i
bygden av Stefan Haase.
15.
Hembygdskvällen i bygdegården, vilken denna gång gick av stapeln den 12 juli, riktar sig
särskilt till våra sommarboende medlemmar. Efter välkomsthälsning berättade Ellen och
Johan Lind om bakgrunden till att de kom till Lau och om sin tid som fritidsboende på
Mattsarve. De delade upp föredraget i delar mellan varandra och berättade på ett trevligt sätt
om sina upplevelser i bygden.

Därefter serverades kaffe med dopp och trivsamma samtal utspann sig runt borden, ett viktigt
inslag i kvällen. Till sist visade Henrik Jansson hemsidan och Masse Klintberg-bilder samt
nytagna i Masses anda och berättade om det kommande projektet att scanna och bearbeta hela
Masses bildsamling samt nytagning av motiven där så kan låta sig göras. Med detta var en
trevlig kväll till ända.
16.
Vid Masarbods fiskeläge vid Lausviken har Tutens hamnförening snickrat hyllor, satta upp
krokar mm och ordnat upp de insamlade föremålen från fiskeepoken på ett utmärkt sätt. Nu
återstår att katalogisera materialet, vilket kan bli ett trivsamt arbete på en vacker plats! Boden
behöver också en rejäl tjärstrykning, åtminstone taket.
17.
Jacob Karlssons, Fäi-Jakens, grav, har skötts under säsongen av Evy Larsson.
18.
Adventsgranen har som vanligt satts upp på platsen för midsommarstången vid Kluckartäppu.
Granen, som ordnats av Gunlög Pettersson, sattes upp till advent av Börje och Lotta och

smyckade kyrkomiljön till slutet av januari, ett uppskattat inslag i vår bygd. Lamporna har
dock en tendens att bli kortlivade, så vi får fundera mer på hur de skall hålla längre
19.
På Karl-dagen den 28 januari och som inledning av Linnéåret tände Lau hembygdsförening
åter en vårdkase på den gamla vårdkaseplatsen på Vardbjärg vid Lausbackars nordspets. De
tidigare två årens arrangemang har varit uppskattade, så detta kommer nu att bli en tradition.
Robert och Börje hade samlat gammalt virke och byggt en jättestor vårdkase. Drygt 20 tappra
besökare deltog den blåsiga och snöiga vinterkvällen, där man efter en trög inledning kunde
njuta av en kraftfull kase som sprutade ett regn av gnistor ut i den svarta natten. Som tur var
flög gnistorna bredvid och inte på Botvide kvarn, varför den tack och lov undgick att själv
förvandlas till en vårdkase! Ulla-Britt, Gittan och Lotta hade ordnat med korvgrillning vid en
betydligt mindre eld strax bredvid. Det var ett par timmars trevlig samvaro på Vardbjärg, men
nästa år skall vi nog ha en lite mindre kase.

20.
Lau hembygdsförening har en egen hemsida på internet, adress: www.lau.se.
21.
Planerna på att kopiera av hela Masse Klintbergs bildmaterial och lägga ut det på hemsidan
med texter och kommentarer, samt med bla nyfotograferingar av samma motiv nu 100 år
senare, har även detta år stått tämligen stilla. Landsarkivet, som har alla Masses glasplåtar
skulle få särskilda ekonomiska medel för just sådan här bildbearbetning, men fick det inte.

Men nu kan glasplåtsarbetet bli av i all fall genom ett nytt projekt mellan Landsarkivet och
Länsmuseet och då gör de jobbet och vi får tillgång till hela materialet gratis! Vi får verkligen
hoppas att det går vägen den här gången! Sen kan vi sätta igång här hemma.
22.
Ekonomi: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara 50 kr för enskild och 100 kr för
familj. Lau Hembygdsförening har haft en omsättning på strax under 50 000 kr. Föreningen
har erhållit 20 000 kr från Gotlands kommuns kulturnämnd och 8 691 kr från Länsstyrelsens
Naturvårdsfunktion för materialkostnader för Skarpholmen. Vidare har vi av Carina Schedvin
fått behållningen från sålda böcker.
Lau Hembygdsförening har en försäkring som täcker in all dess verksamhet med fullgott
skydd.
Postgiro nr: 18 88 67-6 konto nr: 22 95-4 i Sparbanken Gute.
Till sist framför styrelsen ett varmt tack till alla föreningens bidragsgivare: Gotlands
kommuns kulturnämnd, Länsstyrelsens Naturvårdsfunktion, samt alla övriga som lämnat
gåvor. Tack också till Lisbeth Kristiansson, Folke på När för fototavlan med alla elever i Lau
skola cirka 1914 och tack till Maj Lindström som kunnat identifierna alla med namn.
Vi vill också tacka alla enskilda som genom Lau Hembygdsförening arbetat för vår bygd.
Lau den 18 mars 2007.
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