
Verksamhetsberättelse för året 2015 Hembygdsföreningen Boda By 
 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av  

● Ordförande Martin Ulltin 

● Kassör Elin Gawell 

● Sekreterare  

Gudrun Zachrisson Ones  

● Informatör Hans Mathisson 
● Ledamot Hans Åhlberg 

 

Övriga förtroendeposter 

Revisorer 

● Jan-Anders Ihlman 

Revisorssuppleant 

● Christina Hällstrand 

Valberedningen har bestått av 

● Ture Ulltin 

● Anna Hertting 

● Ulf Söderström 
 

Styrelsen har haft 7 sammanträden under året 

Årsmötet hölls den 22/2 2015 

Fågelräkning 
11 – 12/4 2015 

Hembygdsföreningen hade av Janne Olsén, naturbevakare för 

Bullerö naturreservat (ca 900 öar), inbjudits att delta i 

räkning av sjöfågel under en helg i april, med övernattning på 

vandrarhemmet i ”Bullerö by”. Byn består av de gamla 

bostadshusen från skärkarlsepoken, varsamt renoverade så att 

den gamla byggnadskulturen har bevarats.  
 

Janne stod på bryggan och tog emot, när vi anlände med 

taxibåt från Stavsnäs. Krokus, scilla och påskliljor blommade 

i överflöd mellan hus och klippor. Runt hans köksbord fick 

vi en kunskapsrik introduktion med gediget text/bild-

material om de fågelarter vi skulle räkna. 

Räknandet av sjöfågel i Bulleröarkipelagen denna helg är 

anknutet till ”Östersjöprojektets” faktainsamling. 

”Östersjöprojektet” är ett mycket omfattande 

forskningsprojekt i samarbete mellan alla länder runt 

Östersjön. Bullerö bidrar med fågelräkning, 

vattenprovtagning och algbildningskontroll samt allmän 

övervakning. Själva sjöfågelräkningen skedde dels från 

Jannes bastanta båt dels från någon liten holme eller ödslig 

udde. Gråväder med tjocka bidrog till en kärv 

skönhetsupplevelse. Två arter av dykänder skulle räknas, 

ejder (guding o åda) och alfågel – samt dessutom grågås. 

Resultatet blev 112 ejdrar (80 guding, 32 åda), 27 alfågel,  

3 grågäss,  

vilket i jämförelse med tidigare år visar: 

 Att fågelgruppen dykänder mår mindre bra (ejder, 
svärta, vigg, knipa, alfågel).  

 Att antalet ejdrar tydligt minskat 
 Att det fortfarande råder stor obalans mellan 

guding och åda 
 

På kvällen knytis i Jannes lilla hus. Hasse och Martin bjöd på 

dragspel, gitarr och Evert Taube. 

Dagen därpå hann vi vandra över bullriga klippor, hagar och 

ängar och genom öns inre våtmarker, där svärdsliljan börjat 

sticka upp sina ljusgröna spjut – samt besöka muséet, Bruno 

Liljefors ateljé/jaktstuga. En mycket innehålls- och upplevelserik helg. 



 

Valborgsmässoafton 

Vi blev 44 vuxna och några barn som åt ärtsoppa 

tillsammans i Bystugan. Stämningen var på topp! 

Senare nere vid elden anslöt väldigt många. Det blev 

en fin brasa och många hjälpte till att mata den så alla 

grenar blev uppeldade. Vi sjöng vårsånger och det blev 

en härlig kör! 

 

 

 

 

 

 

 

Möja den 24/5 

med reguljär skärgårdsbåt Viberö. Ca 35 deltagare  

Söndagen den 24 maj 2015. 

 
Lunch på Wikströms Fisk 

En helt familjeägd restaurang. Familjen Wikström 

sköter allt – från att fiska fisken till att tillaga den och 

servera.  
 

Efter lunch besök på Roland Svensson-muséet med 

Britt Fogelström som guide. 

Muséet invigdes den 15 juni 2014. Roland Svenssons 

verk bevarades efter hans bortgång 2003 i hans gamla 

ateljé på Tornö. Allt är nu flyttat till det nybyggda 

museet, uppfört som en kopia av hans ateljé vid 

Ramsmora ångbåtsbrygga. 
 

Roland Svensson (1910-2003)  

Roland Svenssons måleri och författarskap, byggt på 

erfarenhet och kunskap, (bl.a. klassikern "Skärgårdsliv 

i gången tid") är värdefulla dokument över 

skärgårdsbornas tillvaro för inte så längesedan. Han 

tillhörde den generation av svenska konstnärer som 

med god konst till rimliga priser ville nå ut till så 

många som möjligt i samhället. Detta mål kunde han 

förverkliga genom främst sina litografier med motiv 

från Stockholms skärgård. Han finns representerad på 

många väggar även i Boda By. 



Oskar Fredriksborgs befästningsanläggning på Rindö 

lördag den 5 september 2015  

Guide ”Perra” Per-Åke Eriksson. 

 
Trots att evenemanget utlystes med kort varsel anmälde sig ca 

30 personer. Det var en solig och fin lördag. Vår guide, Perra, 

välkomnade i entrén till den stora fästningsanläggningen. 

Oscar-Fredriksborgs fästning ingår i Vaxholms fästning 

tillsammans med Vaxholms kastell, Fredriksborgs fästning 

och Rindö redutt. 

Litet bakgrund: 

Sedan gammalt skyddades Stockholm väl av sin skärgård, 

men det fanns två infartsleder vid Vaxholm där en fientlig 

flotta kunde tränga in. Genom att på 1500-talet börja spärra 

den djupare Oxdjupet med sten, tvingade man all sjötrafik att 

ta den smala, trånga leden förbi Vaxholms kastell. Efter drygt 

300 års arbete med att spärra Oxdjupet hade de moderna 

fartygen ökat så mycket i storlek att de inte längre kunde komma 

igenom det smala sundet vid Vaxholm. Man blev därför tvungen att 

börja plocka upp all sten ur Oxdjupet igen, så att sjötrafiken kunde 

komma fram. En segelled öppnats genom försänkningen. 

För att skydda inloppet uppfördes 1867-77 väster om sundet det då 

toppmoderna bergfortet Oscar-Fredriksborg. Fästningen består av det 

Nedre verket och det Övre verket, sammankopplade med en utsprängd 

förbindelsetunnel i berget, "Täckta gången", en av de första 

tunnelsprängningarna i riket och den första sprängningen i Sverige där 

nitroglycerin användes. 

Fästningen inleder ett nytt skede inom befästningskonsten. Förutom 

sprängningen in i berget är betongen som byggmaterial och pansar 

som fasadskydd nyheter inom fortifikationen. Fästningens låga profil, 

där endast det allra nödvändigaste är exponerat utåt, visar också den 

kommande utvecklingen inom fästningsbyggandet. 

Många förväxlar Oscar-Fredriksborg med Fredriksborgs fästning. 

Fredriksborgs fästning på andra sidan av sundet, på Värmdö, var 

framför allt inrättad för att försvara inloppet på längre håll och kunde 

inte påräknas i närförsvaret mot de moderna snabba fartygen. 

2002 blev Oscar-Fredriksborg byggnadsminne. 

 

Under Perras ledning besåg vi hela den omfattande anläggningen, 

inklusive den renoverade kraftstationen. När vi kommit så långt 

framgick det att Perra själv tillsammans med ytterligare tre pensionärer 

lagt mycket av sin tid de senaste åren på att sätta den gamla 

kraftstationen i stånd. Alla utom en var på plats. Den enorma 

nyrenoverade dieselmotorn startades. En märklig upplevelse för vår 

lilla grupp. 

Besöket avslutades med att Kerstin och Ture bjöd på kaffe och bullar 

på den vackra fästningsgården. 

 

Läs mer 

http://www.ksof.se 

 

http://www.ksof.se/


Midsommar 

Stången majades klockan 10. Alla barn som hjälpte till fick åka en  

traktortur när stången var klar. Klockan 15 började dans och lekar.  

Tack till Eva-Christina Söderman som ledde danslekarna. T 

rots det hemska vädret, låg temperatur och regn dansade alla  

kring stången.  På kvällen dans på logen till levande musik.  

 

Somrarna i Boda på 40–50-talen 
söndagen den 23 augusti 2015  
Monica och Gunnar Hörnsten, sommargäster på Boda på  

40–50-tal, berättade och visade bilder från somrarna i Boda.  

Fotografen Peter de Ru ställde ut bilder. 

Även annat material kring Bodas historia visades. 

 

Bouleturnering 

Söndagen 13/9  

En fin höstdag avgjordes Boda Boulemästerskap. 

Grillen var tänd liksom deltagarna. 

 

Musikquiz 

Boda Bystuga fredagen den 20/11 2015 

Vi umgicks och tävlade i musikfrågor till levande musik. 

 

 

Lucia 13/12 2015  

Luciatåg, glögg, kaffe, te, must, lussebullar, pepparkakor, ja allt  

som hör Luciadagen till. Vi sjöng julsånger, hade luciatåg med  

barn och umgicks under trevliga former.  

 

 

 

 
 

Boda den 25 januari 2016 

 

 

 

 

 ______________________   _______________________   _____________________  

  Elin Gawell Hans Åhlberg Hans Mathisson 

 

 

 _______________________    _____________________   

  Gudrun Zachrisson Ones Martin Ulltin 


