
Verksamhetsberättelse för Lau Hembygdsförening  2010-03-21–2011-03-20

                  

             
Styrelsen för Lau Hembygdsförening avger härmed följande berättelse för verksamheten:

                                                                         1.
 
Årsmöte hölls den 21 mars 2010 i Lau bygdegård och inleddes detta år med lunchbuffé ordnad 
av Lotta Selander och Evert Jacobsson Omors krog. Detta uppskattades av 
årsmötesdeltagarna, som lät sig väl smaka. När alla var mätta, inleddes 
årsmötesförhandlingarna, som leddes av ordf och sekr.

Till justeringsmän valdes Anne-Marie Olsson Storm och Yvonne Fougled-Melin. 
                                           . 
Det gångna årets verksamhet presenterades. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Följande styrelse valdes på 2 år: Börje Skogström Bjärges vice ordf, Ulla-Britt Lindén 
Hemmor kassör, Anna Jutehammar Bjärges ledamot och Robert Karlsson ledamot. Följande 
ledamöter kvarstod 1 år: Stefan Haase Bjärges ordf, Birgitta Olsson Sunnkörke sekr, samt 
Lotta Hanell Mattsarve ledamot. 
 
Revisorer: Rolf Ebbesson Botvide och Katarina Björn Botvide omvaldes för 1 år.
Revisorssuppleanter: Maj Lindström Sunnkörke och Yvonne Fougled-Melin Sunnkörke.

Valberedning: Eddie Olsson Sunnkörke sammankallande, Karo Dotes Gannor och Elsie 
Pettersson Kauparve omvaldes för 1 år.



Till kaffekommitté utsågs Yvonne Fougled-Melin och Sven Melin samt Anne-Marie Olsson 
Storm och Göran Storm.

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 50 kr för enskild och 100 kr per familj.
Aktiviteter under det kommande året presenterades. Sudrets Spelmanslag underhöll med 
klämmig musik och fick varma applåder.
Efter det visades en video och bilder från förra årets stora arbete med att göra en ny brygga på 
Skarpholmen. Många hade varit engagerade i detta arbete och alla tyckte att det var roligt att 
se vad som gjordes, både de som var med och de som nu för första gången fick se vad det var 
frågan om. 
Därefter dracks kaffe med gemytlig samvaro. Årets föredrag stod fotografen Göran Ström och 
Stefan Haase för. De visade bilder från och berättade om sin nya bok ”Gotländska rum”, 
vilken handlar om hur gotlänningarna inrett sina hus på 17- och 1800-talen. Många bilder 
visades från vackra och färgstarka hus, vilket uppskattades av publiken och föredragshållarna 
fick varma applåder. Som vanligt avslutades dagen med lotterier och tillhörande dignande 
vinstbord.

                                                                           2.

Sammanträden: Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året. Men vi har 
pratat om allt möjligt vid de arbetsdagar/kvällar föreningen hållit, samt vid övriga träffar och 
möten.                                                                      
                                                                            3.

Medlemmar:  Lau Hembygdsförening har ökat till 217 medlemmar. Men det skulle vara roligt 
om ännu fler ville komma med i gemenskapen! Du som läser det här och ännu inte är medlem: 
bli medlem och värva dina grannar och vänner! Vi vet att alla inte hinner arbeta inom 
föreningen, men med ett medlemskap stöttar du föreningen moraliskt.

                                                                            4.

Kluckartäppu har som vanligt hållits i gott skick. Täppu fagades av föreningsmedlemmar 
tidigt på våren, för växtligheten kommer upp fortare här än på andra ställen. Gräsmattan har 
klippts kontinuerligt under växtsäsongen av Yvonne och Börje Skogström. Bandtunen längs 
norra sidan och fram till sockenmagasinet har satts om av arbetslaget, så den är nu en prydnad. 
Tunen på södra sidan behöver på sikt sättas om den också. På grund av den snörika vintern 
har inga träd klappats. Bernt Kolmodin Goks har snickrat jättefina fågelholkar, som Börje satt 
upp i Täppu och de blev genast bebodda.

Hemlighuset har som vanligt skötts av Lotta och Robert, något som är av nöden när nöden blir 
stor på en så intensiv besöksplats som Lau kyrka. Vår fina informationstavla har många läsare 
året runt! En engelsk och tysk informationstext sitter på baksidan till hjälp åt våra utländska 
besökare. På skyltstället sitter en liten tavla där föreningen sätter upp info om olika 
arrangemang.    

Kvällen före midsommarafton kläddes midsommarstången av många föreningsmedlemmar 
med gäster. Det är en gemytlig arbetsfest som många ser fram emot att delta i. Eddie Olsson, 
Göran Lindén, Börje Skogström och Robert Karlsson hade som vanligt huggit en massa 
björkar en dag i förväg. Folk hade tagit med sig mängder med blommor och av dessa och 



finklippta björkkvistar band man vackra kransar. Det är en stor krans som träs vågrätt runt 
stången och på den hängs 6 små lodräta kransar. Varje år blir stången den vackraste vi 
någonsin haft! Själva resningen är alltid en smula äventyrlig, men det gick lyckligt också detta 
år. Midsommarstången uppskattas mycket av sockenbor och besökare, bland annat på grund 
av sin ovanliga utformning.  Den stod kvar till in i september, då den med möda togs upp. 
Upp följde också det cementrör den står i och varje år har vi slagit ner röret i marken efter 
stångupptagningen och varje gång har en bit av röret gått sönder. Börje hade nu lycktas skaffa 
ett nytt likadant rör och några dagar senare grävde han och Stefan ned det och gjorde en stor 
gjutning runt omkring. Förhoppningsvis skall röret stanna kvar i marken nästa gång stången 
dras upp.  

Midsommarfesten firades som vanligt i vackert väder mellan kl 13 och 15 med omkring 600 
sockenbor och gäster närvarande. Rolf Lindström hade ordnat den nödvändiga 
högtalarutrustningen. Firandet går till på samma sätt varje år och börjar med att Stefan hälsar 
välkomna. Agneta Ödegaard och Lotta Hanell ledde lekarna runt midsommarstången till 
Katarina Björns musik och efteråt följde den efterlängtade glassutdelningen till alla barnen. 
När-Lau folkdanslag under ledning av Ulla Söderström hade sedvanlig dansuppvisning till 
musik av Elisabeth Franzén och Karin Myhrgren och Jonas Söderström. Björn och Katarina 
Björn spelade svängig musik på silverbasharpa. Ett nytt mycket uppskattat inslag var 
medlemmar ur Brändus Sväinpälsar, som spelade durspel och sjöng på sitt oefterhärmliga sätt. 
Till sist spelades allspel under Allan Nilssons ledning och deltagarantalet växer för varje år. 
Nu spelade Stig Larsson, Göran Jonsson, Katarina Björn och Gunnar Mannervik från socknen, 
samt de utsoknes spelmännen Allan Nilsson, Harald Norrby och Osborne Nyström, förstärkta 
av Haralds son Johan Norrby, Johnny Olsson, Tommy Wahlgren, Hasse Tholin och Karin 
Sutare. Det är ett mycket uppskattat musikframträdande, efter vilket det verkligen känns, att 
nu är midsommaren här! 

   



    

Gittan Olssons välsmakande dricka intogs i skuggan av några askar under eftermiddagens 
program. Besökarna köper kaffe och bakverk av Lau café och Hantverk eller har med egen 
kaffekorg, som intas i gräset i eller vid de utställda borden i Täppu. Under hela 
midsommarfirandet körde Sanna Larsson, finklädd i gammaldags kläder, sin välfriserade häst 
spänd framför en gammal finvagn i originalskick. Alla som ville kunde få åka en tur med häst 
och vagn, vilket var uppskattat av såväl barnen som de äldre. 
         
Några minuter före 15.00 kimbade Eddie och Sten Olsson på kyrkklockan och alla som ville 
samlades i kyrkan för att sjunga sommarpsalmer. Detta år höll Nils Huhta andakt, Åsa Nilsson 
spelade orgel och sjöng vackert inför en fullsatt kyrka, cirka 500 deltagare. Mäktigheten i 
psalmsången när alla vågar ta i är något som man annars aldrig får uppleva. Varje år tas 
kollekt upp till förmån för Lau hembygdsförening och det blev rekordkollekt 4.913 kr!

                             

Gunlög Pettersson hade som vanligt tagit fram en vacker adventsgran. Under viss möda i 
snöigt väder satte Börje, Robert och Stefan upp granen och ljusslingan till 1:a advent. Granen 
lyste sedan upp Kluckartäppu till slutet av januari, då den släcktes.  

                                                                5.



Gravfältet Bandeläins Täppu har som brukligt slagits i början av juli. En rastplatsmöbel har 
varit utplacerad för besökarna att äta matsäck vid. Infoskylten med svensk, engelsk och tysk 
text har uppskattats, det kommer folk nästan året runt.

Lau Käldu fagades en vacker vårdag, vi brukar ha tur med vädret. Robert tömde bassängen på 
vatten och den skurades ren och fin. Slåtter och trimning genomfördes inför basaren på Laus 
Backar i mitten av juli. Det är viktigt att det ser snyggt ut när socknen får många besökare. 
Stefan försökte hålla gräsmattan välklippt under säsongen, men det var inte lätt en sådan 
regnig sommar när gräset växte upp på en vecka! Rastplatsmöbler har som vanligt placerats ut 
nere och uppe och kommunen har skött sopbehållaren, vilket fungerar bra. Käldhuset håller 
sig ännu vitt och vackert. Även här har den flerspråkiga infoskylten varit uppskattad. Lau 
Käldu är inte bara en plats där massor av folk hämtar vatten, det är också en mötesplats för en 
stunds samtal i samband med vattenhämtningen. I oktober hade Börje och Stefan en 
vassryckardag i dammen. Vassen (kaveldunet) har en enorm växtkraft och konkurrerar ut 
näckrosorna, så vassen måste dras upp med jämna mellanrum. Börje gick med vadarbyxor och 
drog upp och Stefan lastade en hel släpkärra full. 

                                  

 6.

Kulturstigen på Lausbackar har glädjande nog många besökare, inte bara på sommaren, utan 
året runt bara det inte är snö. Sockenbor och utifrån kommande tar en kortare eller längre 
promenad och njuter av det vackra landskapet. På skyltstället vid parkeringsplatsen skulle en 
engelsk och tysk översättning av samma typ som vid Kluckartäppu sättas upp, men det återstår 
ännu att göra. Likaså nya inplastade infoblad i en sorts ringpärmar på svenska, engelska och 
tyska, vilka besökaren kan låna vid rundvandringen. 

  7.

Det stora arbetet med trimning och småröjning längs tunarna vid Gumbaldekväiar och hela 
Aurkväiar till skyltstället ända bort till hörnet vid bikuporna har utförts av Bernt och Ulla 
Kolmodin. Stigen mellan Godugnen och Käldu, slänten vid Käldu och stigen bort till 
bikuporna och till Käldu har trimmats av styrelsemedlemmar.
 
För närvarande finns möjligheter att söka bidrag från länsstyrelsen/Jordbruksverket för 
lagning av band- och stentunar i odlingslandskapet. Vi ansökte för tredje året och fick pengar i 
år igen! Denna gång till omsättning av sydöstra delen av tunen vid Aurkväiar, hela sträckan 
från slänten vid Godugnen till bikuporna, samt till tunarna bort mot kvarnen på 
Botvidebackar. En tunsträcka som länge varit planerad att återuppsättas, var tvärtunen tvärs 



över backarna alldeles utanför fornborgsvallen på Botvidebackar. Rester av den gamla tunen 
var ännu synliga på marken, men nu fick vi bidrag till en jättefin tun här mellan Botvide och 
Gumbalde ägor. Tunarna inspekterades i höstas av Susanne Hallander från länsstyrelsen, som 
var mycket nöjd med arbetena. I bidragsbeslutet skrev länsstyrelsen att kulturlandskapet och 
hägnadssystemet på Laus backar är öns förnämligaste, varför bidrag till detta är högprioriterat. 
Det är bäst att passa på medan möjligheterna ännu finns kvar, så vi kommer att ansöka om 
mera bidrag för att sätta om de äldre tunarna. Vi har köpt stör av Stig Andersson i Ardre och 
Gunnar Norrby i Gothem, trolar har vi ännu, men vi behöver kanske såga lite nytt.   

                                                                          8.                           

Det synnerligen värdefulla samarbetet mellan Socialförvaltningens arbetslag under Anders 
Petterssons ledning och Lau Hembygdsförening har fortsatt. De har satt om de nämnda 
tunarna på backarna och vid Kluckartäppu i en vårlig och en höstlig omgång och det har 
tillsammans varit omfattande arbeten. De har lovat att återkomma och hjälpa oss med både 
tunar och kvarnar! Hurra!       

                                                       

                                                                          9.

Vägverket har trimmat bättre runt socknens milstenar än förut, så vi har bara gjort lite 
finputsning senare på sommaren. Det är viktigt att dessa minnesmärken från det gamla 
skjutssystemets tid hålls efter. Gotland är det enda länet i Sverige som har ett intakt bevarat 
vägmätningssystem, upprättat efter det svenska maktövertagandet 1645 och senast förnyat 
1840 med nya milstenar på södra Gotland.    
                                                                           10.

Den sedvanliga bussutflykten ägde rum den 31 juli och lockade ca 40 medlemmar i år, något 
av ett rekord! Resan gick först till Gammelgarns kastal, där Magnus Martinsson från deras 
hembygdsförening tog emot oss. Eftersom vi var så många, fick vi gå in i två omgångar, de 
som väntade passade då på att dricka förmiddagskaffe och titta på kyrkan. Magnus berättade 
om kastalens historia och restaurering, men framför allt om de olika utställningar de har där 
inne i varje våning.  Sedan visade han ett bildspel om Gotlands natur och djur med underbart 
vackra foton som han själv har tagit. Magnus är en av Sveriges skickligaste naturfotografer.  

Därefter åkte vi till Katthamra, Gotlands enda herrgård. Vi togs emot av ägaren Jacob 
Gustafson, som hade lovat att visa oss invändigt i den stora manbyggnaden, vilken är deras 
privata bostad. Även här fick vi dela upp oss i två grupper för att få plats inne. 



                                    

Jacob är en god berättare och beskrev både huset och en del av dess märkliga ägare genom 
tiderna. Det mest remarkabla är väggarnas dekorationsmåleri, utfört 1818-19 av Abraham 
Möller. Måleriet räknas som det finaste empiremåleriet i Sverige. Jacob visade bland annat de 
konserveringsarbeten för målningarna som just påbörjats. Tyvärr hade Katthamra en period av 
förfall under de tidigare ägarnas tid, varvid alla byggnader tog stor skada. Sedan Gustafsons 
tillträdde för snart 15 år sedan, har upprustningsarbeten nästan ständigt pågått. Medan Jacob 
berättade inne, berättade Stefan ute, både om Katthamra och annat med anknytning till 
herrgården.   

Lunchen intogs på den vackert belägna Hamnkrogen i Herrvik. Det är viktigt att få ett mål 
varm mat på resan, smälta intrycken från besöksmålen, prata med varandra och inte minst 
kunna gå på toan! 
Efter lunchen åkte vi bara runt hamnen, till det legendariska Varvet, där vi blev mottagna av 
Kenneth Broscheit med medhjälpare. De berättade om den mycket brokiga verksamheten de 
bedriver där i Axner Bodins anda, men nu är det inte bara båtar som lagas, utan i stort sett allt 
som fordrar mekaniskt kunnande. De visade runt i den charmiga verkstaden och berättade vad 
de olika maskinerna användes till och vad de gjorde. Det här var mums för särskilt den 
manliga delen deltagare!

Dagens sista besöksmål var det lite mystiska och otillgängliga Annas Nöje i Katthammarsvik. 
Ägaren Tore Svensson med sambo Maj-Britt Söderman tog emot och hälsade alla välkomna 
och lämnade sedan över till Stefan, som sedan lång tid är god vän med familjen. Vi skulle få 
se den märkliga manbyggnaden, ett trevånings hus med böjt barocktak byggt 1798 av den 
sägenomspunne handelsmannen Jakob Dubbe. Det var Gotlands första sommarhus. Vi fick 
dela upp oss i två grupper, den ena drack eftermiddagskaffe i trädgården och beundrade 
parken med dammar, vilka höll på att byggas upp igen efter en lång tid av igenväxning och 
den andra följde med Stefan in i huset. På nedre botten finns kök med skafferi samt Dubbes 
sovrum med öns äldsta garderober. Uppe finns sal, förmak och gemak och överst två intima 
sovrum och längst upp vind. Deltagarna uppskattade att få se detta gåtfulla hus, vi tackade 
ägarna som öppnade det åt oss och styrde sedan hemåt efter ytterligare en trevlig utflykt.   

 11.
                                 



                           

Årets begivenhet på Skarpholmen var inte arbete, utan fest! Eftersom fjolårets arbete med 
bryggan var så tidskrävande, hann man inte med att fira bryggans återuppbyggnad, så det 
gjordes i år i stället. Robert och Gertrud Karlsson samt Jane Ljunggren ordnade mat och 
dryck, Gittan hade bryggt dricka. En helgdag i juli åkte alla som jobbat på Skarpholmen med 
sina respektive ut dit i många båtar. Vädret var bästa tänkbara, högsommarvärme, sol och 
nästan vindstilla. Bryggan hade klarat den hårda vintern perfekt.
Väl ute på holmen dracks kaffe och åts allehanda bakverk. Sedan skedde invigningen av 
bryggan. Rolf Lindström satte sig längst ut och spelade lämpliga brygglåtar på durspel. Sedan 
höll Stefan tal och därefter skålade alla i champagne och pratade om alla äventyr vid bryggans 
tillkomst. Senare på eftermiddan dukades det upp ett stort buffébord på stranden, vilka alla 
med god aptit tog för sig rejält av. Deltagarna satt sedan och småpratade i flera timmar, tills 
det fram på kvällen var dags att åka iland. Det var en synnerligen trevlig dag.

Jaktstugans södergavel behöver målas, liksom bodarna, men det är inget akut läge. Det skulle 
vara en trevlig uppgift ett par dagar i sommar om det blir en period med vackert väder.

Föreningsmedlemmar kan övernatta i jaktstugan efter den 15:e juli. Det finns tre sängplatser 
med utrustning och köket är utrustat med behövliga husgeråd. Bokning skall ske hos Ulla-
Britt på Klippstugan på Ljugarn, som också talar om vad som gäller för övernattning på 
Skarpholmen.

                                                                       12.
                                                                          
Lau hembygdsförenings fyr på Storholmen, Storholms-Annike, blinkar så fint åt både 
sjöfarare och landkrabbor. Robert, som har gått på fyrunderhållsutbildning, har sett till fyren 
regelbundet. Han och Stefan var ute en stilla kväll i september och kollade fyren invändigt 
medan solen gick ner och lammen nyfiket tittade på. Iom att Sjöfartsverket reparerade upp 
Annike i perfekt skick innan vårt övertagande, kommer hon troligen inte att medföra något 
särskilt arbete för oss på många år.  

Den 14 aug var det båtutflykt till Skarpholmen ordnad av Robert Karlsson, som körde båt 
tillsammans med Bo Lindström, Tomas Karlsson och Lasse Nilsson. 23 medlemmar deltog i 
resan och kunde njuta av både Skarpholmen och Gräsholmen. Man vandrade runt på holmarna 
och några badade i det fina sommarvädret, medan andra åt medhavd matsäck på stranden.



                               
                                                                          13.

Planerna på en minneslund norr om Lau kyrka vid gården på kastalens västra sida har ännu 
inte kommit till förverkligande. Likaså har vi inte hunnit leta efter den medeltida brunnen till 
prästgården utanför kyrkogårdsmuren på norrsidan nära järngrindarna. Den skall vara täckt 
med en huggen stenskiva, men det är risk för att skivan är borta och att brunnen är fylld med 
sten. Hittar vi brunnen, får vi diskutera med antikvariska myndigheter om vi kan göra något 
spännande med den! 

Många av askarna runt kyrkogården har drabbats av askskottssjuka och är döende. Eddie och 
Stefan har sett över träden och markerat vilka som är i sämst skick och behöver tas bort. De 
gamla träden skulle kunna ersättas av lindar, som inte har några kända sjukdomar, dessutom 
finns det redan några lindar bland de gamla träden, så det skulle passa bra.  

                                                                     
         14.

Vår socken tilldrar sig som vanligt stort intresse och många besökare har under det gångna 
året besökt kyrkan, kulturstigen, Bandeläins Täppu, badstranden och inte minst Käldu. Stefan 
har guidat flera internationella grupper i främst kyrkan.  

                                                                           15.

Den traditionella Hembygdskvällen i bygdegården hölls detta år den 7 juli. Efter 
välkomsthälsningen visade Stefan bilder av Masse Klintberg och berättade. Stefan hade som 
en del av sitt jobb på museet gått igenom Masses alla bilder från Lau, ungefär 1150 stycken 
och gjort beskrivande texter till dem. För denna kväll hade han satt ihop bilderna från Masses 
3 främsta vänner med familjer, nämligen Jakob Karlssons (Fäi-Jakå), J O Larssons (på Göte 
Larssons part) och Hans Karlssons (på Tomas Karlssons part). Vi fick se de olika familjerna i 
livets dagliga arbeten på åkern, i släkdöien och på gården. Det var ett fullständigt annorlunda 
liv jämfört med vårat och det är bara 100 år sedan! 

Därefter serverades kaffe med dopp och med god tid för trivsamma samtal runt borden, vilket 
är en viktig del av kvällen. Som avslutning sjöngs det allsång. Med detta var en trevlig kväll 
till ända. 
                                                                          16.

Strandboden vid Masarbods fiskeläge har tjärstrukits av medlemmar i Tutens 
fiskelägesförening. Den behöver strykas i år igen. Vi fick efter eget val ta vara på fiskedon vid 
Martha Perssons, som fanns kvar efter hennes och maken Eriks fiskeliv. Mats Hallgren och 
Sven Melin hämtade dessa saker en kväll tillsammans med Stefan. 



                                   

Den 10 oktober ordnade föreningarna tillsammans de nya och de redan befintliga sakerna till 
en utställning av föremål från fiskeepoken i bakre halvan av boden, den främre delen av boden 
används till vinterförvaring av bojar mm. Dagens stora arbete var att numrera och fotografera 
av varje sak, samt beskriva vad sakerna var för något med en kort text. Stefan har sedan 
renskrivit texterna och satt ihop bilderna, vilka skall bli en förteckning som skall in i en pärm 
och förvaras i boden. Men det behövs ännu några kompletterande uppgifter till texterna, vilket 
får göras i vår, så pärmen är ännu inte klar. Inventeringsarbetet gjordes en dag med vackert 
höstväder och efter arbetet bjöd Ulla-Britt på en stor och god lunch, som vi intog vid ett av 
borden i fiskeläget. När vi blev klara blev det busväder, så vi hade tur! 
                                                                          

        17.

Jacob Karlssons, Fäi-Jakås, grav, har skötts under säsongen av Evy Larsson.                         
                   
                                                                         18.

Det är tradition att Lau hembygdsförening tänder en vårdkase på originalplatsen på Vardbjärg 
varje vinter. I år skedde detta evenemang på kvällen den 3 mars, vilket kunde genomföras 
trots den snöiga vintern. Det var nästan stilla och stjärnklart och kasen lockade ett 25-tal 
personer, till och med en närk!  Hembygdsföreningen bjöd på korv och dryck. Vi hoppas att 
ännu fler vill komma nästa år när det blir kase.

             19.
                     
Lau hembygdsförenings hemsida på adress:  www.lau.se sköts numera av Anders Wästlund på 
Husarve med Henrik Jansson som bollplank och Stefan som huvudtextskrivare. Anders har 
lagt ner ett omfattande arbete till att göra hemsidan informativ, trevlig, vacker och aktuell. 
Ännu återstår en del arbete och när det grundläggande är klart, skall hemsidan hela tiden 
hållas aktuell. Under just ”Aktuellt” talas om vad som har skett och kommer att ske. Ett 
omfattande bildmaterial över hembygdsföreningens aktiviteter håller på att läggas ut. 
Lauboarna är välkomna att mejla sådana bilder till Anders, anders@wastlund.biz , som man 
tycker är allmänt intressanta för socknen. Tanken är att vi på sikt skall få ett gemensamt 
bildarkiv här. Gå in på hemsidan och läs och se på bilderna och kom gärna med synpunkter till 
Anders eller Stefan.

mailto:anders@wastlund.biz
http://www.lau.se/


Lau hembygdsförening har också ett arkiv, vilket är inrymt i ett litet källarrum i före detta 
skolan. Här finns en mängd handlingar rörande socknen bevarade, bla inlagda i ett gammalt 
kassaskåp. Här finns till exempel Skifteskartan med tillhörande böcker. Den som är 
intresserad kan komma dit och läsa, det finns ett litet bord och två stolar och värmen är alltid 
på. Nyckel kan lånas av Gittan. 
                                                                          

       20.             

Projektet med Masse Klintbergs bildmaterial har kommit så långt, att själva genomgången av 
bilderna med beskrivande texter är gjorda, men själva bildkopieringen av originalglasplåtarna 
får vänta, tills frågan om ägoförhållandena till bilderna är löst. Under tiden planerar man på 
Gotlands Museum (Fornsalen) arbetet med hur hela detta stora material skall göras åtkomligt. 
Genomgången av bilderna har väckt en massa idéer, till exempel skulle man kunna sätta ihop 
Masses bilder och nyare bilder gård för gård som visar både byggnader, arbeten och 
människorna där och göra en fullständig ägolängd för varje fastighet. Det här är en början, vi 
får se hur det utvecklar sig. 
                                                           
                                                                         21.

Under en längre tid har vi diskuterat att vi borde samla in olika uppgifter om Lau. Bygden 
förändras fort och vi behöver ta vara på den kunskap som finns. Därför har det startats en 
studiecirkel, som träffas varannan onsdagskväll i skolan. Som första uppgift har vi börjat med 
att ta reda på alla namn i Lau. Alla åkrar, hagar, skogar, vätar, vägar mm hade namn. Med 
hjälp av kartor och böckerna från Laga skiftet, har vi fått en bra början på detta arbete. Vi 
tänker markera alla platser med namn på en karta, så man ser vad till exempel en åker heter 
och exakt dess utbredning. Det finns många spännande namn, som berättar om bygden. Tex 
namnet Fånggården/Fonngarden i dalen sydväst om Hallbjäns kvarn mot Hemmor. Sådana 
namn användes på var sida om ett smalt sund. Under stenåldern var Lau en ö. När landet 
höjde sig, var det här som vattenpassagen mellan Lausmyr och Lausviken var som smalast och 
namnet Fonngarden tillkom troligen då, det var på bronsåldern för över 3000 år sedan! Många 
namn har således levt mycket länge och vi får inte glömma bort dem nu!

                                                                       22.

Lau hembygdsförening har i samarbete med Omors krog ordnat med aftmat i fd skolan tre 
gånger under våren, två gånger under hösten och tre gånger blir det också denna vår. Det är 
alltid kl 19.00. Tanken är att lauboar skall kunna träffas, äta kvällsmat och prata en stund 
under enkla former. För att locka fler att komma, har Stefan efter maten visat lite bilder och 
berättat om olika länder som han besökt. Kostnaden för aftmaten är 80 kr per vuxen person. 
Aftmaten har lockat mellan 18 och 36 personer. Vi hoppas att ännu fler vill komma framöver!
  

        23. 
                                                                          
Ekonomi:  Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara 50 kr för enskild och 100 kr för 
familj. Lau Hembygdsförening har haft en omsättning på 40 650 kr. Föreningen har erhållit 
231120 kr i januari i år från Jordbruksverket för lagningen av tunarna på Laus Backar förra 
året.



Lau Hembygdsförening har en försäkring som täcker in all dess verksamhet med fullgott 
skydd. Föreningen har numera ett bankkonto i Sparbanken Gotland  och ett i Swedbank. Vid 
betalning av medlemsavgiften, använd föreningens nya bankgironummer: 659-3925 (det går 
också att sätta in pengarna direkt på vårt konto i Sparbanken Gotland 8055-6 4710 217-3). 
Var noga med att ange ditt namn.

Till sist framför styrelsen ett varmt tack till föreningens bidragsgivare Jordbruksverket och 
Lau Fruktodlarförening och Lau Fotoklubb, vilka två sistnämnda lämnat en gåva.                  
                               
Vi vill också tacka alla enskilda som genom Lau Hembygdsförening arbetat för vår bygd.   

Lau den 20 mars 2011.

Stefan Haase           Birgitta Olsson      Ulla-Britt Lindén      Börje Skogström
    Ordf                             Sekr   Kassör              Vice Ordf

               
Robert Karlsson Lotta Hanell Anna Jutehammar
     Ledamot   Ledamot        Ledamot


