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Upplands-Brodagen på Histo-
riska museet i Stockholm i sön-
dags blev en stor publiksuccé.

Inte mindre än 200 personer
följde med gratisbussarna från
Upplands-Bro för att vara

med om det intressanta pro-
grammet.

Börje Sandån inledde med att
till diabilder berätta om Upp-
lands-Bro genom tiderna. Åhö-
rarna i den fullsatta hörsalen fick
först höra vilken stor betydelse
Almare-Stäket en gång hade i
Svensk storpolitik. Det var på den
tiden då ärkebiskoparna reside-
rade i S:t Eriks slott, beläget
på en holme vid infarten till
Uppsala.

Intriger om makten
Detta strategiska läge i kombi-

nation med att Stäket låg
centralt i förhållande till
övriga viktiga orter gjorde att
den som höll borgen lätt kunde
styra landet. Flera ärkebiskopar
blandade sig också

i storpolitiken.
Riksföreståndaren Sten Sture d ä

förlorade sin formella makt sedan
ärkebiskop Jacob Ulfsson in-
trigerat mot honom och vunnit
rådets stöd. Sten Sture återvann
dock regeringsmakten med hjälp av
allmogen. Vid ett möte 1502
utanför Näs kyrka (Kungsängen)
försonades Sten Sture och ärkebi-
skop Ulfsson.

1945 reste Stockholms-Näs hem-
bygdsförening en minnessten utan-
för kyrkan till minne av detta
möte.

Även nästa ärkebiskop, Gustav
Trolle, låg i fejd med riksföre-
ståndaren, nu Sten Sture d y. Vid
ett riksdagsmöte 1517 beslöts att
Stäkets slott skulle rivas så att inte
"inrikes förrädare" skulle ta sin
tillflykt dit.

Håtuna-leken
En annan historisk händelse som

inträffat inom Upplands

Bro kommuns nuvarande gränser är
Håtuna-leken. Kung Birger till-
fångatogs av sina bröder Erik och
Valdemar på Håtuna Kungsgård.

Exakt var den låg vet ingen.
Troliga platsen är Håtuna präst-
gård och Signhildsbergs herrgård.
Kung Birger tog senare en gruvlig
hämnd vid Nyköpings gästabud 1317,
då han lät sina bröder svälta ihjäl
i fängelset.

En plats i Upplands-Bro kom-
mun omnämns i Ynglingasagan,
författad av Snorre Sturlasson
(1171-1241). Han berättar att Oden
slog sig ned på en plats som benämns
Forn-Sigtuna. Denna plats anser en
del historiker ha legat vid
Signhildsberg i norra delen av
kommunen. Här finns i dag flera
fornlämningar.

Namnet Signhildsberg kommer av
att den gamla sagan om Habor och
Signhild utspelades här. En saga
om förbjuden kärlek och tragisk
död. Kungadottern Signhild skulle
ha bott på forn-Sigtuna kronogods.

Studiecirklar
Börje Sandén rekommenderade

slutligen de historiskt intresserade
att delta i hembygdsföreningarnas
arrangemang. De kommer bl a att
ordna studiecirklar och strövtåg
kring historiskt intressanta platser.

Utställningen om Upplands-Bro i
entréhallen på Historiska museet
visade i några montrar fynd som i
vanliga fall ligger nedpackade i
magasin.

Här fanns t ex kommunvapnet,
Ekhammargubben. En liten brons-
figur som hittades 1968 vid utgräv-
ningar av gravfält nära Ekham-
mars gård. Ett annat fynd som
rönte stort intresse var skall- och
benrester av en man som gått en
våldsam död till mötes någon gång
1.000 år före Kristus. Skallen var
nästan kluven och troligen dog
han i strid. Fyndet gjordes 1953
norr om Granhammars slott.

Från 40 nationer
På den del av utställningen som

behandlade nutid visades ett ry-
kande färskt förslag till områdes-
plan för Kungsängen. En plan
som politikerna ska ta ställning
till under våren. Här fanns även
en världskarta där man prickat i
de länder varifrån Upplands-Bros
invandrare kommer. Ungefär 40
nationaliteter finns representerade
i kommunen.

Den finska föreningen Kaleva
passade på tillfället att uppföra en
pjäs: Festtalet. Den handlade om

ger han slutligen upp och går
ut i stallet för att sko hästen.

Ett populärt inslag under
eftermiddagen var Kungsängens
kyrko- och ungdomskörs fram-
förande av visor och negro
spirituals i barocksalen.

Museidagen avslutades med
en mycket uppskattad upp-
visning av Kungsängens Folk-
dansgille.

Ett av målen med
Upplands-Brodagen var att
ge kommuninvånarna histo-
risk medvetenhet. De flesta
är inflyttade och känner inte
till mycket om sin nya hem-
bygds historia. Andra mål
är att stärka hemkänslan och
kanske dessutom träffa nya
vänner. För arrangemangen
svarade Upplands-Bro kom-
mun tillsammans med histo-
riska museet som en del av
hembygdsprojektet, vilket
också fått ekonomiskt stöd av
socialstyrelsen.

Kenneth Gehrman

EP Tisdagen den 18 april 1978
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Stor publiksuccé
för U-Brodagen på
Historiska museet

PS
Föredraget i hörsalen dubblerades med en lika stor publik
samtidigt som folkdanslaget och Kungsängenkören
framträdde i Medeltidssalen.    (Börje Sandéns kommentar)
svårigheterna att hålla festtal.
Något som huvudpersonen inte
förstått förrän han själv skulle
göra det. Han övar på talet med
en potatislår som podium. Efter
att ha blivit avbruten ideligen av
sin fru, grannfrun och drängen,
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