
Verksamhetsberättelse 
för 

Lau Hembygdsförening  

2015-03-22--2016-03-20 

                                                        

http://www.lau.se/uploads/filer/kartor/vagen/v_60_2.jpg


Styrelsen för Lau Hembygdsförening avger härmed följande berättelse för 
verksamheten:

1. 

Söndagen den 22 mars 2015 höll Lau hembygdsförening sitt årsmöte i Lau 
bygdegård. Ett 50-tal medlemmar mötte upp. Stefan Haase hälsade 
välkomna och därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, räkenskaperna godkändes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Lotta Hanell avgick efter många år i 
styrelsen och avtackades med blommor och en saigkorg. Mika Pettersson 
invaldes som ny ledamot och han hälsades välkommen.

Styrelsen fick följande sammansättning: Valda på 2 år: Stefan Haase ordf, 
Birgitta Olsson sekr och Mika Pettersson ledamot. Kvarstår på 1 år: Börje 
Skogström vice ordf, Gunnar Mannervik kassör, Ulla-Britt Lindén ledamot 
och Anne-Marie Olsson Storm 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 och Gunnlög 
Pettersson Kauparve, samt Boen Lindström Hallsarve. Till kaffekommitté 
utsågs Gertrud och Robert Karlsson, Birgit Lundin och Rolf Ebbesson. Till 
förplägnadskommitté valdes Birgitta Olsson, Anne-Marie Olsson Storm, 
Lotta Hanell och Jorunn Alvengren. Till fagningskommitté valdes Börje 
Skogström, Christina och Christian Åkerblad och Andreas Tjerneld. 
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 50 kr för enskild och 100 kr 
per familj. Hembygdsföreningens ekonomi är god. Planerna för det 
kommande årets verksamhet gicks igenom. 

Efter årsmötesförhandlingarna spelade och sjöng Kjell Thomsson, Johnny 
Olsson och Björn Eriksson med smittande glädje och sköna rytmer. 
Därefter serverades kaffe med utsökta bakverk av årets kaffikommitté 
Marita och Mika Pettersson, Gunnlög Pettersson och Eddie Olsson. När 
kaffe var urdrucket och lotterierna försålda, höll Anders Wästlund och 
Stefan Haase ett föredrag med bilder om Laus historia sett genom dess 
vägar, från de äldsta stenåldersvägarna till de nästan nya skiftesvägarna, 
om uselt vägunderhåll och mödosam snökastning till dagens asfaltvägar 
och maskinella snöplogning. Hela det omfattande materialet finns utlagt på 
hemsidan. Som sista punkt för dagen hölls dragning på lotterierna, med 
många lyckliga vinnare som följd.



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.

Lau Hembygdsförening har 231 medlemmar. Men det skulle vara roligt om 
ännu fler vill vara 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.
Torsdagen den 23 april fagade föreningsmedlemmar lunden Kluckartäppu 
öster om kyrkan. Det var en vacker vårförmiddag, men blåsig. Jobbet var 
snart undanstökat och arbetsgänget kunde njuta av kaffe och kaka som 
Gittan ordnat. Ett par rastplatsbord ställdes 
ut, det är ett gott vårtecken! Gräsmattan 
har klippts under växtsäsongen av Börje 
Skogström och Stefan Haase. Stefan har 
som vanligt klappat några träd. 
Fågelholkarna har varit bebodda.

Hemlighuset har hållits fint av Lotta och 
Gittan, Eddie har tömt tunnorna, vilket får 
göras flera gånger, för nöden verkar vara 
stor hos besökarna vid Lau kyrka. Vår 
informationstavla är ännu i fint skick och 
har många läsare året runt! En engelsk och 
tysk informationstext sitter på baksidan till 
hjälp åt våra utländska besökare. 
Sockenmagasinet och likvagnsboden är 
också i gott skick. 

Föräldrakooperativa dagiset Bysen i Lau fd skola har önskat sig en 
grillplats nära bryan i Kluckartäppu. De är ofta där med barnen, särskilt på 
vinterhalvåret och det skulle vara mysigt att kunna grilla. Under våren 
ordnade hembygdsföreningen en sådan grillplats. Anne-Marie och Göran 



skaffade en cementring med grillgaller och grävde ner den en bit i marken 
och klädde den med kalksten. Eddie tog fram 4 lämpliga stockar att sitta på 
och dessa arrangerades så de blivit stadiga sittplatser. Så nu är det bara att 
ta fram grillkol och korvar och sätta igång!

Den 2 juli var det en enkel 
invigning av grillplatsen i 
Kluckartäppu för dem så 
arbetat med den. Mika hade 
satt upp ett lämpligt band att 
klippa av mellan två träd, dvs 
ett blått balsnöre. Anne-Marie 
var invigare och klippte av 
bandet till de församlades jubel. 
Därefter tändes kolet, 
närproducerat på Laus backar. 
Efter en stund var det varmt och korvar och köttbitar lades på gallret och 
ett trevligt os spred sig över lunden. Grillmaten intogs med förtjusning. 
Detta var en trivsam stund med ovanligt nog stilla väder.

Midsommarstången kläs alltid på kvällen före midsommarafton med början 
kl 6. Halv sex regnade det. Skulle det bli någon midsommarstång i år? 
Några tappra infann sig i regnjackor och stövlar. Men regnet upphörde 
efter hand och fler sockenboar kom med blomsterkorgar. Ett febrilt arbete 
vidtog med att klippa björkris till stången och till kransarna i förhoppning 
att hinna få det gjort innan det började regna igen. Men vädret höll sig. 
Både den stora kransen och de 6 småkransarna samt stången kläddes med 
stor frenesi och redan efter två 
timmar var alla delarna färdiga. 
Lotta hade sytt nya band till 
den stora kransen, som träddes 
på stången. Sedan genomfördes 
det stora lyftet: att resa stången. 
Också detta år gick det galant! 
Därefter hängde Börje och 
Mika upp de 6 småkransarna. 
Stången blev betydligt vacker! 
Efter lyckat arbete lät sig alla 
väl smaka av kaffe med dopp samt lite provsmakning av Gittans 
midsommardricka. Sist ställdes stolar ut i kyrkan, så den skulle vara klar 



när alla efter midsommarfirandet kom för att sjunga sommarpsalmer. Alla 
var glada för att det blev en midsommarstång i år också!

Kl 13.00 börjar alltid midsommarfirandet. Det småregnade, några enstaka 
människor kom, men snart kom det fler med regnkläder och paraplyer och 
När-Lau folkdanslag och musiker kom. Man undrade om firandet kunde 
genomföras i kyrkan i stället, men det skulle inte gå med så mycket folk. 
Regnet upphörde nästan, mikrofonerna monterades, folk slog sig ner på 
bänkar och medhavda stolar, somliga insvepta i filtar för att hålla värmen i 
det kalla vädret. Spelmännen spelade och folkdanslaget dansade och folk 
strömmade till, om inte i vanlig mängd, så ändå mycket bra med tanke på 
väderförhållandena. Man drack kaffe med dopp och smakade på 
gotlandsdrickan och trivdes trots vädret.

Efter folkdanslaget var det dans runt stången för stora och små under 
Annicis ledning och till Katarinas musik. I år var det för ovanlighetens 
skull med ett gäng glada 
tonåringar, annars brukar det 
mest vara småbarn och vuxna 
som gillar denna 
programpunkt. Efter 
glassutdelning var det Björns 
och Katarinas tur att spela 
silverbasharpa, en äldre typ av 
nyckelharpa med ett särskilt 
“Sound”, vilket är uppskattat av 
publiken. Sist framträdde 
Lauboar ur Brändus Sväinpälsar och spelade durspel och gitarr och sjöng 
sina trevliga låtar.

Sommarpsalmerna lockade ännu mer folk, så kyrkan blev nästan proppfull. 
Åsa spelade på orgeln och deltagarna sjöng kraftfullt så det ekade i valven. 
Emil ledde det hela och läste några korta ord mellan psalmerna, det var en 
bra musikstund i kyrkan. Kollekten som tas upp går till 
hembygdsföreningen och den täcker huvudsakligen kostnaderna för 
midsommarfirandet. Detta år blev det hela 5787 kr i kollekt! Därefter gick 
var och en hem till sitt eget midsommarfirande och då öppnade sig himlens 
portar!



Den 16 september var det dags 
att ta ner midsommarstången, 
trots att vädret ännu var ganska 
sommarlikt. Eddie hade som 
vanligt traktor med lastare, i 
vilken vi kedjade fast stången. 
Efter vissa vedermödor gick det 
att få upp den ur cementröret 
och köra iväg den för 
avklädning. Många kom och 
hjälpte till, det var en trevlig 
stund, fast lite vemodigt nu när sommaren så tydligt var slut. Stången och 
alla ringarna lades som vanligt in i sockenmagasinet i väntan på nästa 
sommar. Efteråt drack vi kaffe och pratade om sommarens begivenheter.

Gunnlög hade sett ut en hög, smal och tät serbisk gran i sin skog till årets 
adventsgran. Tisdagen före advent sattes den upp. Först diskuterade man 
om granen skulle kapas, den var mycket lång. Men man mätte med den 
långa ljusslingan och kom fram till att den passade perfekt mot granens 
storlek. Ljusslingans översta del sattes på plats medan granen låg på 
marken för så högt gick inte att nå med stege. Att resa den höga granen var 
ett tungt arbete, till slut kunde granen glida ner i cementröret som 
midsommarstången sitter i. Därefter justerades granen med kilar så den 
skulle står rakt, varefter ljusslingan sattes på plats. Provlysningen sattes på, 
och se! Allt fungerade. Det blev betydligt vackert! Då kom Gittan med 
kaffe med dopp, det var gott!
                                                
                    

5.
Traditionsenligt slogs gravfältet Bandeläins Täppu på måndagen en vecka 
efter midsommar. Några medlemmar samlades med röjsågstrimmer och 
gräsklippare, samt räfsor och skottkärra. Snart var slänten mot vägen, en 
bit av hagen och området nere vid gravarna slagna och fint räfsade. Vädret 
var nådigt, så arbetet gick bra. Det här är en av socknens mest välbesökta 
platser.                          

Traditionsenligt vårstädades området vid Lau Käldu på förmiddagen 1 maj. 
Arbetsamma föreningsmedlemmar samlades kl 9 med räfsor och verktyg. 
Robert var på plats långt tidigare för att få i ordning pumpanläggningen, så 
att bassängen kunde tömmas och rengöras. Solen sken och fåglarna 
kvittrade, det var en ljuvlig vårdag. Snabbt räfsades alla löv och kvistar 



ihop och bars till släpkärrorna. Trots att det inte såg ut att vara så mycket, 
blev kärrorna fullpackade. Med stort tålamod klippte och sågade Christina 
bort allt sly i sluttningen, vi vill att backanten skall vara synlig och inte 
igenvuxen. Robert, Börje och Göran skrubbade bassängen ren från alger, 
det blev nästan som en badbassäng! Ur näckrosdammen fiskades det upp 
alla döda vassblad mm, så att vattenytan blev ren och man kan se 
guldfiskarna. Efter väl utfört arbete bjöd Gertrud på smörgås och kakor, 
vilka avnjöts vid bordet under almen.

Under tre halva lördagar i april förnyades bandtunen vid Käldu. Den sattes 
upp för 20 år sedan, men nu hade den börjat bli dålig. Många störar hade 
murknat, en del trolar (gärdsel) likaså och de flesta bandarna hade gått 
sönder. I strålande vackert vårväder alla arbetsdagarna sattes tunen om av 
Rolf Lindström och föreningsmedlemmar. Nya störar hade köpts in och 
mängder av bandar hade Börje huggit och knutit ihop i buntar, som han 
lagt i näckrosdammen, så de inte skulle torka. Trolarna kunde till stor del 
återanvändas, men en del nytt virke hämtades från lagret på backarna.

Arbetet inleddes med att den 
gamla tunen revs och virket 
sorterades upp. De gamla 
störarna fick bli ved till 
bädbaljan, där bandarna skulle 
värmas, så att de blev så mjuka 
att de gick att knyta med. Sedan 
sattes det upp ny stör och 
arbetet med att bäda (värma) 
bandar, knyta i dem och lägga i 
trolar gick utmärkt. Det var 
mycken trevlig diskussion om detaljutförandet. Alla blev nöjda med 
resultatet och nu kan både Lauboar och hitresta njuta av den vackra tunen 
när de hämtar vatten vid Käldu. 
Det här är ett urgammalt 
hantverk som troligen 
härstammar från yngre 
stenåldern, när man började 
med jordbruk och man måste 
hägna in sina ägor. Detta var ett 
utmärkt tillfälle att få inblick i 
och pröva på hur man töinar = 
sätter upp en bandtun.



Måndagen före Lau Basar slår och fejar hembygdsföreningen och gör fint 
vid området runt och ovanför Lau Käldu, så det skall se riktigt vackert ut 
när det kommer 100-tals 
besökare till Lau och Basaren. 
Det trimmades och klipptes 
överallt, särskild möda lades 
ner på att göra backsluttningen 
fin. Det blev ett proppfullt lass 
med gräs och kvistar att köra 
bort. Dagen därefter klippte 
Stefan gräset. Så fin som i år 
har nog Käldu aldrig varit!

I oktober kalkades käldhuset 
om, eftersom tjärdroppar från förra årets nytjärade tak, hade blåst ner på 
väggarna. Tjärdropparna skrapades nu av och väggarna kalkades ånyo. Det 
större arbetet berörde näckrosdammen. Den kraftigt växande vassen 
kaveldun hade brett ut sig allt 
mer och måste dras bort. Börje 
hade vadarbyxor och fick 
därför gå ner i det kalla vattnet 
och lirka loss plantorna. Det 
blev ett helt lass med vass! 
Men alla rötterna gick inte att 
få bort, för de hade letat sig in i 
sprickor i berget. Resultatet 
blev ändå bra, men det kommer 
inte att vara för evigt! 

Lau Käldu är mycket välbesökt, en ständig ström av människor hämtar 
dagligen gott vatten vid källan. Den flerspråkiga infoskylten har varit 
uppskattad, det ser man på det upptrampade gräset framför! 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.

6.
Kulturstigen på Lausbackar har fortsatt många besökare året runt. 
Sockenbor och utifrån kommande tar en kortare eller längre promenad och 
njuter av det vackra landskapet och många äter matsäck och tittar ut över 
sjön. Stormen Gorm var inte nådig mot vissa tunar, särskilt längs södra 



sidan av Aurkväiar har tunen på vissa sträckor blåst ner. Det får bli vårens 
stora arbete att få tunarna i ordning igen. 

7.
Det stora arbetet med trimning och småröjning längs tunarna vid 
Gumbaldekväiar och hela Aurkväiar till skyltstället ända bort till 
skogshörnet utfördes av Bernt och Ulla Kolmodin och Sten och Anita 
Olsson. Stigen mellan skogshörnet och Godugnen och vidare till Käldu, 
samt slänten vid Godugnen trimmades av Börje och Stefan en höstdag. En 
annan höstdag finröjdes sluttningen kring Godugnen, nu är det riktigt 
vackert.

8.
Vägverket har trimmat runt socknens milstenar, men bara på en liten plätt 
runt ikring. Vi har gjort lite ordentligare trimningsarbeten på milstenarna 
vid Bandeläins Täppu, Alskogen och Fäie Lairu.

9.
Den 1 juli hölls den sedvanliga hembygdskvällen i bygdegården. Trots att 
det var en av sommarens finaste kvällar, kom c:a 40 personer för att lyssna 
på föredrag, dricka kaffe och umgås. Stefan hade satt ihop ett program med 
bildhjälp av Anders och vid visningen var Andrea Wästlund behjälplig med 
det tekniska, så allt fungerade perfekt. Stefan berättade om varför Lau 
kyrka ser ut som den gör och hur det var tänkt att kyrkan egentligen skulle 
ha sett ut. Likaså presenterade han kastal- och prästgårdsruinen och visade 
skisser, som Nette Lövgren hjälpt till med, på hur detta byggnadkomplex 
hade sett ut i sin glans dagar. Efter föredraget serverades kaffe med dopp 
som damerna ordnat och ett glatt sorl bredde ut sig mellan borden.

10.
På kvällen den 21 juli var det 
dags att ta en cykeltur i socken. 
Gunnar och Stefan hade i 
förväg satt ihop ett litet häfte 
med Masse Klintberg-bilder, 
text och kartor på sådant vi 
skulle se längs vägen. Turen 
var särskilt inriktad på de 
arbetartorp som kom till från 
omkring 1840 fram till förra 



sekelskiftet. Vi såg på Masses bilder på dem för drygt 100 år sedan och hur 
de ser ut idag. Bla såg vi det torp som Masse köpte in 1907, han var den 
förste sommar-Lauboen! Vi såg också hur öppet landskapet var på Masses 
tid och hur igenvuxet det är idag. Vi passerade Bogs forna gårdsplats under 
backarna och Daustäde nära skjutbanan och pratade om den stora hamn 
och handelsplats som legat där. Vi cyklade längs Strandvägen, passerade 
den gamla fiskeplatsen Nöigärde och tog oss bort till Gamla Badplatsen. 
Där intog vi matsäcken på stranden. Det var en trevlig men kall och blåsig 
tur med regnet hängande i luften. Trots det deltog nära 20 personer, vilket 
visar att man är intresserad av sin bygd.

11.
Den 1 augusti var det dags för den traditionella bussutflykten, något vi 
gjort varje sommar sedan hembygdsföreningen bildades 1994. Vädret var 
det bästa tänkbara med lagom sol och värme. Rolf Ebbesson körde oss 36 
Lauboar lugnt och tryggt som vanligt. Första besöksplatsen var Hallvede 
Musteri i Dalhem, där ägaren Peter Brennwald med sonen Martin visade 
deras ett år gamla mobila musteri, det största och snabbaste i Sverige. Här 
kan man lämna 50 kg äpplen och få 4 bag-in box-förpackningar med must. 
Förmiddagskaffet intogs i trädgården.

Sedan ställdes kosan till Gotlandståget. När vi kom så var vagnarna 
framkörda och ångloket tuffade fram och tillbaka. Det var massor av folk 
på stationsområdet och en 
jättekö till biljettluckan. 
Förväntan var stor och till sist 
kom alla ombord på ett fullsatt 
tåg. Så tuffade vi iväg genom 
landskapet, passerade 
Romavägen och Dalhemsån och 
kom efter ett tag fram till Tule 
station, där alla klev av. 
Tågbefälhavaren berättade på 
ett utmärkt sätt om Gotlands 
järnvägshistoria, innan det var dags för ombordstigning igen.

Tåget färdades vidare genom skogen och ut på Romaslätten, släppte av 
passagerare vid Kungsgårdens anhalt och fortsatte sedan till Roma. Där 
blev det ny avstigning och under tiden flyttade man loket. Så var det 
ombordstigning igen, både för oss gamla passagerare och nya, tåget blev 



fullständigt knökfullt. Nu var vi lite försenade och tåget drog iväg med full 
fart med härligt dunkande och skramlande. När vi kom tillbaka till 
Hesselby station i Dalhem, tog Lauboen och tågentusiasten Berni 
Gumauskas hand om oss och visade alla ännu icke restaurerade lok och 
vagnar. Det var enorma mängder som stod både i verkstäder och vagnhallar 
och även utomhus. Här finns det arbetsuppgifter för 100 år framåt trodde 
någon! Tågresan gav en härlig upplevelse fylld av nostalgi.

Nu var alla hungriga och Rolf körde oss till Hotell Dalhem, där en ljuvlig 
lunch väntade oss. Efter måltiden bar kosan iväg till Skolmuseet i Vänge. 
Konstnär Anders Thorlin tog 
emot och berättade om 
bakgrunden till detta originella 
museum med konstpark. Här 
finns enorma mängder med 
skulpturer och annat, vilka ger 
anledning till eftertanke och 
reflektion över tillvaron. Det 
medhavda kaffet dracks i den 
stämningsfulla trädgården. 
Därefter visade Stefan kort 
Vänge kyrka, innan det var dags för hemfärd efter en lyckad utflykt.

12.
Den 21 juli åkte Lasse, Johan och Oliver Ljunggren, Boen, Rolf och Curt 
Lindström, samt Robert Karlsson och Göran Lindén ut på Skarpholmen för 
att måla klart byggnaderna där ute. Det gjordes ett gott arbete under dagen 
och alla byggnader blev färdigmålade. Trevlig samvaro med korvgrillning 
mm tillhörde arbetsdagen. Några dagar senare åkte Robert och Börje ut och 
monterade den nya dörren på redskapsboden som Börje tillverkat. Nu är 
alla byggnaderna i gott skick.

Hembygdsföreningen slöt också det här året en 1-årig överenskommelse 
med Länsstyrelsen om att mot ersättning städa stränderna på Gräsholmen 
och Skarpholmen. Den 22 juli åkte Börje, Eddie och Gittan ut i Börje lilla 
båt, vilken är möjlig att dra upp på stranden, eftersom Gräsholmen saknar 
brygga. Vädret var gott med 20-gradig värme, sol från en klar himmel och 
nästan vindstilla! I fjol, som var första städåret, var det mycket skräp på 
framför allt Gräsholmen, men i år var det mindre. Skräpet samlades i 
spannar och sorterades i sopsäckar, som Börje sen åkte till tippen med. 
Holmarna blev fina och städarna fick en trevlig utflykt.



Lau hembygdsförening har tillsammans med Tutens fiskeläge ett 10-årigt 
avtal med förlängningsklausul med Länsstyrelsen där vi har nyttjanderätten 
till Skarpholmen. Avtalet innebär i korthet att vi disponerar byggnaderna 
och bryggan mot det att vi sköter dem och håller holmen i ordning. Vid 
åtgärder står Länsstyrelsen för materialkostnaderna och vi för arbetena. 
    
Föreningsmedlemmar kan övernatta i Skarpholmens jaktstuga efter den 
15:e juli. Det finns tre sängplatser med utrustning och köket är utrustat 
med behövliga husgeråd. Mat och vatten måste man ta med sig. Bokning 
skall ske hos Ulla-Britt eller Marguerite på Klippstugan på Ljugarn, de 
också talar om vad som gäller för övernattning på Skarpholmen. 

13.
Planerna på en bryggrestaurering på Storholmen i samarbete med 
Länsstyrelsen har under året varit vilande. Vår fyr Storholms-Annike lyser 
och blinkar som hon skall. Robert sköter om henne på bästa sätt. Han och 
Göran Storm har varit ute och bytt glödlampa och kollat nivåerna på 
batterierna, så att Annicke skulle vara i lysbart skick i vinter. 

14.
Strandboden vid Masarbods fiskeläge har underhållits av Tutens 
fiskelägesförening. Boden hyser en samling föremål från fiskeepoken och 
fungerar som förråd för fiskelägesföreningen. En inventarieförteckning 
med bilder på alla föremål i boden finns i en pärm. 

15.
I samband med underhållsarbeten i hamnen vid Tuten fixade Ljunggrens 
till stranden vid Badplatsen. Släken är borta och sandstranden har aldrig 
varit så jämn och fin som nu! Ett fantastiskt välgjort arbete! Nu kan 
badsäsongen börja!
Efter en idé av Burgsviksborna 
och Närkarna, som arbetar med 
att återställa sina badstränder, 
anskaffade 
hembygdsföreningen enkel 
utrustning för att ta hand om 
släke. Gunnar köpte in en grep 
och en kratta och brännmärkte 
dem så man skall veta ett de 
tillhör hembygdföreningen. 



Han tillverkade också en liten informationsskylt, där vi ber 
strandbesökarna att hjälpa till att samla ihop släken. Börje och Stefan 
grävde ner ett litet cementrör precis där man kommer ner till stranden och i 
röret ställdes redskapen och skylten sattes upp intill. Detta var tydligen 
tillräckligt för att det inte skulle flyta iland nån släke! Smedberg från 
Ekeby gjorde sandstranden fin till badsäsongen med sina maskiner. Robert 
har slagit parkeringsplatsen, Stefan har trimmat häststigen och allt har 
fungerat utmärkt. Tills hösten kom. Då vräkte ostliga vindar in enorma 
mängder med släke och alla arbeten som gjorts på stranden förstördes. Vi 
får se om vi förmår göra nånting åt detta. 

16.
När cykelloppet Gotland 360 kördes för 9:e gången andra helgen i 
september, hade man depå med eftermiddagskaffe i Lau. Detta populära 
cykellopp är ingen tävling, utan en social träff cykelentusiaster emellan. 
Stor vikt läggs ner på trevlig samvaro, god mat och kulturella och naturliga 
upplevelser. Cyklisterna 
startade på lördagen från Visby, 
cyklade från Visby till 
Hoburgen resp Lojsta och 
därifrån till Lau och sedan 
vidare till Ljugarn med 
övernattning där. På söndagen 
cyklade man till Fårösund och 
sedan till Visby.
Lau hembygdsförening hade 
blivit tillfrågade av 
organisatören Philip Willners i Norrlanda, om vi ville mot ersättning ordna 
kaffe/te/saft/vatten med lagda saffransbullar och kringlor till de omkring 
450 cyklisterna. Vi tackade ja till detta. Gittan organiserade bakning med 
många damer inblandade och sedan kaffekokning och servering på 
lördagen, där merparten av styrelsen med respektive deltog.
Cykelloppet och kaffedepån i Lau blev en succé! Från kl 12 till över 18 på 
kvällen kom cyklister i färgsprakande tävlingskläder och mer eller mindre 
kastade sig över bullfat och kringelbrickor. Alla var på strålande humör och 
det var skämt och skratt hela tiden, sällan har vi haft så roligt! Det var 
underbara människor från alla hörn av Sverige och från 8 andra länder som 
bjöd på sig själva. Philip Willners var själv med och cyklade. Denna 
upplevelse gav mersmak och vi är tillfrågade även för nästa år, så ställer vi 
nog upp igen.                                                               



17.
Redan 2014 började vingarna på Husarve kvarn att lossna och 2015 
ramlade två ner medan de andra två hängde kvar stormskadade. Nu var det 
inte vingarna i första hand som hade blivit dåliga, utan det var axeln som 
hade murknat. Husarve kvarn var den första kvarnen som 
hembygdsförening lät restaurera för 20 år sedan och då gjordes bla en ny 
axel. Tyvärr höll den inte längre än så här. 

Nu när vi inte har Arbetslaget längre som kan hjälpa oss, var goda råd dyra. 
För en restaurering utförd av en byggnadsfirma skulle bli för dyr för både 
föreningen och fastighetsägaren. Men nu löste detta sig på ett utmärkt sätt 
genom ett uppslag av Göran ”Hemman” Larsson! Han samlade 
medlemmarna i Lau bastuförening och de har tagit sig an arbetet som 
ideellt arbete, mot det att bastuföreningen får det belopp försäkringsbolaget 
är villig att betala ut. Materialkostnaderna kommer att delas mellan 
fastighetsägaren och hembygdsföreningen. På så vis får Husarve kvarn en 
ny axel och nya vingar, bygden får en prydlig kvarn och Lau bastuförening 
får en summa till underhåll av bastun i Lau! 
  

18.
Lördagen den 22 augusti begav sig ett gäng cyklister från föreningen på 
utflykt med matsäckskorg för att testa cykelvägen längs stranden. Det gick 
att cykla utmed kusten från Tuten till fågeltornet i söder. Men bitvis är det 
djupa traktorspår. Om man kan få dessa spår utjämnade och kanske några 
håligheter ifyllda kan det bli en trevlig och attraktiv cykelled. Vi hoppas på 
samarbete med berörda markägare. 
Det går också att ta sig med cykel norrut ända till Ljugarn. Men även där 
skulle några svårare passager på Alskogsidan kunna underlättas för 
cyklister. Sedan kan man cykla längs kusten från Ljugarn till När!

19.
Gunnar bjöd in arkeologen Samuel Rosander från Grötlingbo till Lau för 
att tillsammans med honom och Stefan se på fornlämningar. Samuel var 
intresserad av att göra några undersökningar i samband med sin 
vidareutbildning. Vi tittade på fornlämningar norr om kyrkan och på 
lämningarna efter den vikingatida-tidigmedeltida hamnen nedanför 
Botvide. Det visade sig att han var en mycket trevlig person och stor 
entusiast, som tyckte att Lau var mycket intressant. Om Samuel får 



tillstånd för undersökningar, kan dessa komma att utföras i år. Då får vi 
hjälpa till med arbetena. Förhoppningsvis kommer det fram resultat, som 
klargör en del av socknens rika historia.

20.
Sedan ett år tillbaka bor och arbetar Andrea och Chris Wästlund på 
Husarve där de utvecklar dataspel i sitt företag Superplupp AB. Vid en 
hembygdskväll i advent var det dags för Andrea att presentera 
verksamheten och ett 20-tal intresserade fick en livfull och engagerad 
redogörelse för spel och spelutveckling.

21.
Jacob Karlssons, Fäi-Jakås, grav, har skötts under säsongen av Evy 
Larsson.

22.
De 800 vykorten föredelade på 8 olika motiv från Lau som vi tryckte upp 
för två år sedan har sålt bra, särskilt motivet från midsommardansen i 
Kluckartäppu.  Produktionskostnaden på 2.438 kr är nu betald med råge. 
Men det finns ännu gott om vykort för kommande säsong. 
        

23.
Vår socken tilldrar sig som vanligt stort intresse och många besökare har 
under det gångna året besökt kyrkan, kulturstigen på Lausbackar, gravfältet 
Bandeläins Täppu, badstranden och inte minst Lau Käldu med sitt goda 
vatten.

24.
Lau hembygdsförenings hemsida på adress:  www.lau.se har Anders 
Wästlund som kunnig webmaster. Vår ambition är att hemsidan skall vara 
informativ, trevlig, vacker och aktuell. Under ”Året i Lau” talas det om vad 
som har skett i socknen och under ”Aktuellt” vad som kommer att ske. Det 
finns också en kalender, där alla evenemang i socknen skrivs in, kom ihåg 
att förse oss med uppgifter om dessa. Gå in på hemsidan och läs och se på 
bilderna och kom gärna med synpunkter till Anders, Gunnar eller Stefan! 
Många gör det redan, 2015 hade vår hemsida 10.200 besökare som gjorde 
sammanlagt 24.581 klick.

http://www.lau.se/


25.
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. Under året har 
hembygdsföreningen fått material efter Stig Larsson, som huvudsakligen 
rört den gamla Lauboken och Lau fotoklubb. Den som är intresserad av 
gamla handlingar kan komma till arkivet och läsa, det finns ett litet bord 
och två stolar och värmen är alltid på. Nyckel kan lånas av Gittan Olsson. 

26.
Ekonomi:  Årsmötet fastslog medlemsavgiften på 50 kr. Lau 
Hembygdsförening har haft en omsättning på 51510 kr. Föreningen har 
erhållit 6.000 kr från Länsstyrelsen för  strandstädning på Skarpholmen 
och Gräsholmem och 1402 kr för materialkostnader i samband med 
målningsarbeten på Skarpholmen. Lau hembygdsförening har god 
ekonomi. De pengar som finns på kontot är tänkta att huvudsakligen sparas 
för att användas till framtagning av en ny sockenbok, något som är väldigt 
dyrt. Hembygds-föreningen har efter Stig Larsson mottagit 
underlagsmaterialet till den gamla Lau-boken.   

Lau Hembygdsförening har en försäkring som täcker in all dess 
verksamhet med fullgott skydd. Föreningen har bankkonton i Sparbanken 
Gotland och i Swedbank. Vid betalning av medlemsavgiften, använd 
bankgiro 659-3925 till Sparbanken Gotland, var noga med att ange ditt 
namn och att det gäller Lau hembygdsförening

Till sist framför styrelsen ett varmt tack till föreningens bidragsgivare 
Länsstyrelsen och Göte Larsson. Vi vill också tacka alla enskilda som 
genom Lau Hembygdsförening arbetat för vår bygd.   

Lau den 20 mars 2016.

Stefan Haase            Birgitta Olsson             Gunnar Mannervik             Börje Skogström        
     Ordf Sekr                Kassör             Vice ordf
                                              

Mika Pettersson                         Ulla-Britt Lindén                      Anne-Marie Olsson Storm
     Ledamot                                      Ledamot                                           Ledamot              


