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och därmed också få en uppfattning om vad Upplands-Bro-bygden har att bjuda på när det gäller
lokalhistoria och rikshistoria 
så rekommenderar vi att du bläddra igenom nedanstående häften. 
 
* Rapporter från arkeologiska undersökningar och uppföljande historiska studier
   - Rösaring, Almarestäket, Fornsigtuna, den 4000 år gamla kultplatsen vid Draget
* Diskussioner kring historiska händelser som fått en annan tolkning på grund av 
   närgångna studier av försummade frågor.
  - Ex.vis Dalupproret 1743, Fornsigtuna, de bortglömda Hushållningsjournalerna från 1700-talet
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Längre artiklar publicerar vi sedan några år i tidskriften Kultur & Historia.(Hittills 6 nummer) 
Några enstaka artiklar finns på hemsidan, men ännu inte numren i sin helhet. 
Alla Nyhetsbrev och förekommande nummer i Kultur & Historia finns i UKF:s pärmar 
på biblioteken i Bro och Kungsängen.
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Ett kulturhistoriskt forskningsinstitut i Upplands-Bro

∗ Är du intresserad av kulturhistoria?

∗ Har du någon gång lekt med tanken att bli forskare?

∗ Nu har du chansen!

∗ Vi har startat Föreningen för Upplands Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut.

Föreningens syfte är att driva ett institut för kulturhistorisk
forskning.

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) skall fun-
gera som en katalysator och nyttiggöra fornforskningsintresserade
människors vilja att hjälpa till där så är möjligt. Genom fri-
villiga arbetsinsatser kan mycket forskningsarbete bedrivas som
annars inte skulle vara möjligt att utföra.

Ytterligare ett syfte är att sprida kunskap om rön från det
kulturhistoriska forskningsområdet och stimulera intresset för
forskning överhuvud taget.

Bakgrund

Upplands Bro är en kommun där intresset för det förgångna är
stort. Tre aktiva hembygdsföreningar borgar för detta. Därtill
uppmuntras intresset av kommunens ledning på olika sätt.
Hembygdsprojektet 1977 som bedrevs i samarbete mellan Historiska
museet och kulturnämnden är ett exempel. Projektet syftade bl a
till att kartlägga och belysa kommunens förflutna och vad som
fordom timat på kommunens mark.

En hembygdsbok "Det hände i Upplands Bro" gavs ut 1984 i
kommunens regi. Nyligen hade bygdespelet "Stöket vid Stäket"
premiär. Manuset, som skrivits av hembygdsforskaren Börje Sanden
(tillika författare av hembygdsboken), handlar om striden om
Stäks slott mellan Sten Sture och Gustav Trolle som fick sin
dramatiska upplösning vid Stockholms blodbad 1520.
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Under 1980-talet har omfattande arkeologiska undersökningar ägt
rum på Rösaring och Fornsigtuna - ett resultat av intimt sam-
arbete mellan Riksantikvarieämbetet och amatörarkeologer. Genom
att amatörarkeologerna ställer upp som frivillig arbetskraft på
sin semester har utgrävningar kunnat genomföras i en omfattning
som annars inte varit möjlig.

Då medlen för genomförandet av utvärdering av utgrävningar vid
Fornsigtuna tröt, startades på privat initiativ "Stiftelsen
Upplands Bro Fornforskning" med syftet att skaffa fram pengar till
laboratorietester etc.

I kölvattnet på alla dessa aktiviteter föddes iden att starta ett
kulturhistoriskt forskningsinstitut. Tanken är att modellen för
samarbete mellan professionella arkeologer och amatörarkeologer
skulle överföras även på forskningsområdet.

FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA
FORSKNINGSINSTITUT

Diskussionerna om att starta ett institut började i februari. Den
18 februari hölls ett första möte varvid en interimsstyrelse
tillsattes bestående av Curt H Dahlgren amatörforskare, Börje
Sanden hembygdsforskare och Siv Wikström arkeolog.

Interimsstyrelsen utarbetade ett konkret förslag till stadgar,
arbetsformer etc och den 23 mars 1987 kallade man till ett kon-
stituerande möte. De församlade beslöt att bilda föreningen. För-
slaget till stadgar antogs utan ändringar. Styrelsen fick följande
sammansättning:

Curt H Dahlgren, ordförande
civilekonom, ingenjör, amatörforskare med datorbakgrund

Börje Sandén, ledamot och institutschef
lärare, hembygdsforskare, kontaktperson Bro hembygdsförening

Siv Wikström, ledamot
arkeolog

Agneta Allerstav, ledamot
kontaktperson Stockholms Näs hembygdsförening, amatörarkeolog

Karl-Erik Mörk, ledamot
kontaktperson Stockholms läns hembygdsförbund

Tore Zander, ledamot
kontaktperson Håtuna Håbo-Tibble Hembygdsförening

Gunilla Stenström, suppleant
amatörarkeolog
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Arbetsformer

Det övergripande ansvaret för UKF verksamhet vilar på styrelsen.
Styrelsen har utsett en institutschef som har det operativa an-
svaret för UKF verksamhet.

Det praktiska forskningsarbetet kommer att bedrivas i projekt-
form. Innan ett projekt formellt startas utarbetas ett projekt-
förslag med kort beskrivning, tidplan för genomförandet etc.
Klartecken för start ges av institutschefen eller styrelsen.

VAD KAN ETT KULTURHISTORISKT FORSKNINGSINSTITUT UTRÄTTA?

Förutom amatörarkeologer bör även skolor vara intresserade av
institutets verksamhet. Där kan man få stöd och hjälp med
utformning och genomförande av diverse projektarbeten.

På Upplands Bro bibliotek finns ett stort outforskat material;
den s k Svenngårdska Samlingen. Att katalogisera den och tolka
handskriftsmaterialet är en angelägen uppgift som kommer att
utföras inom institutets ram.

På institutet har man den uttalade målsättningen att genom bidrag
från stiftelser etc skaffa fram erforderliga medel för att köpa
en kraftfull minidator med programvara för databas och
informationssökning. Med ett sådant verktyg som stöd i forsk-
ningsverksamheten bör även en del professionella forskare ha in-
tresse av ett samarbete med institutet. Anskaffning av en sådan
utrustning möjliggör genomförande av andra typer av forsknings-
projekt. Man skulle t ex kunna ge ortnamnsforskningen en helt ny
dimension genom möjligheten att sammanföra information från olika
källor och göra sökningar och sammanställningar och därigenom
lättare kunna hitta samband och strukturer som inte är uppenbara
vid studium av befintliga manuella register.

PROGRAM FÖR 1987

Ett informationsmöte hölls den 20 maj på hembygdsgården Klint i
Bro. Dit var människor som är intresserade av att delta
forskningsprojekt inbjudna.

Ett antal forskningsprojekt dras igång redan före sommaren. Ett
program för verksamheten hösten 87 - våren 88 är under
utarbetande och kommer att distribueras med det snaraste.
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Upplysningar om inst i tutet  - gula PR-häftet sänt t i l l  följande
institutioner, myndigheter o dyl

Länsstyrelsen i Stockholms län, länsantikvarien
Stiftelsen Stockholms läns Museums Erik Åström
Dialekt och Folkminnesarkivet i Uppsala
Ortnamnsarkivet i Uppsala
Sigtuna Museer
Sigtuna Hembygdsförening
Riksantikvarieämbetet, Björn Ambrosiani
dito, Margareta Biörnstads blivande chef
dito, Åke Hyenstrand
dito, David , Damell
dito, Lars Sjösvärd
dito, Anders Hedman
dito., Tidskriften Kulturminnesvård
Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet, Göran Burenhult
Stockholms läns hembygdsförbund
Riksförbundet för hembygdsvård
Göran Furulands ordf i Hembygdsförbundet
Jan-Bertil Schnell, Länsmuseibyrän
Upp lands  F o rnm inn es fö r en ing  och  hembygds fö rbund

Enköpingsposten
Uppsala Nya Tidning
DN Järfälla/Upplands-Bro
Svenska Dagbladet
Radio Stockholm

Tjänstemännen vid kommunala förvaltningar i Tibblehuset
Kulturnämndens tjänstemän
Vissa tjänstemän på skolkontoret
Kommunfullmäktiges ledamöter och suppleanter
Vissa privatpersoner
De flesta lärare i kommunens skolor.

Medlemmar i kommunens tre hembygdsföreningar.

Amatörarkeologerna
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1 9 8 7 - 0 6 - 1 8

Det är med stor tillfredsställelse vi noterar det ut-
bredda intresset för Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskninsinstitut. Via telefonsamtal samt genom anslutning
vid vårt informationsmöte den 20 maj har ett stort antal
människor uttryckt sin vilja att aktivt delta i
forskningsarbetet. Ett antal forskningsprojekt startar
redan före sommaren, se bilaga.

Programmet för verksamheten 1987/88 börjar ta form. Vi kommer
att ha ett möte i månaden. Mötet inleds med en föreläsning.
Därefter presenterar projektgrupperna aktuellt läge och
uppläggningen av fortsatt arbete diskuteras. Följande dagar
(tisdagar) för möten har fastställts:

1987-09-08 Introduktionsföreläsning samt metodikgenomgång.

1987-10-13 Uppland reser sig ur havet. Den geologiska
utvecklingen i vår bygd.

1987-11-10 Uppland befolkas. Utvecklingen under perioden
4 000 - 1 500 f.Kr.

1987-12-08 Samhällsorganisationen får fastare form. Perioden
500 f.Kr - 1 000 e.Kr.

1988-01-12 Kristendomen segrar. Perioden 1 000 - 1 500 e.Kr.

1988-02-09 Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas.
Perioden 1 500 - 1 900 e.Kr.

1988-03-08 Hur arbetar arkeologen?

1988-04-12 Från urgermanska till modern svenska. Språkets
utveckling.

1988-05-10 Vad finns i våra arkiv? Hur bedriver man
släktforskning?

I augusti återkommer vi med information om plats för dessa
möten. Vi kommer även att avisera mötena i det blå bladet som
ges ut av kommunen.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!
Väl mött till hösten igen.
Med vänlig hälsning
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Curt H Dahlgren  Ordförande

TelefonUPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA Postadress
FORSKNINGSINSTITUT

Postgiro

Upplands-Bro Kulturhistoriska Glimmerstigen 8 0758/702 45 27 58 94-4
Forskningsinstitut 196 33 KUNGSÄNGEN

Institutschef Börje Sanden Målarvägen 19 0758/405 15
197 00 BRO
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Bilaga t i l l  medlemsbrev 87-O6-20

Lista på forskningsprojekt som startats eller avses starta under sommaren.

* Svenngårdska samlingen
Projektledare Börje Sandän
Agneta Allerstav, Gunilla Stenström, Anna Grönvall, Gudrun Sandén

*    Ortnamnsarkivet
Jan-Christer Strahlert, Curt Dahlgren, Börje Sandén

• Hålvägarna vid Draget
Ingrid Ask
Roger och Östen Ehrstedt

• Dagböckerna frän Tibble
Gästgivaregård Börje Sandén, Anna
Grönvall

∗ Gårdshandlingar Börje Sanden, Marie-Louise Eriksson,
Gunilla Stenström

*     Allmogens bevär vid riksdagarna Börje Sandén, Anna Grönvall

* Provinsiallakar-rapporter.

Agneta Allerstav

∗  Håbo Häradsallmännings . arkiv
Johan Hedin, Lotta Brattström

• Jordbruksredskapen i Håtuna Håbo-Tlbbles
museum Johans Hedin, Lars Wennlund.

*        Intervju med Gustav Hasselgren om bl a elektriska föreningens tillkomst
Börje Sandén, Gustav Hasselgren

0lle Hedins bildarkiv/negativsamling
0lle Hedin, Börje Sandén

Provinsialläkardistriktet i Väst-Tibble
Börje Sandön

*    Texter för skyltning av fornminnen
Börje Sandén, på uppdrag av Kulturnämnden och Länsmuseibyrån

* Dataprogram för medlemregister och adressetiketter
Börje Sandén

* Gårdshandlingar Almare-Stäket Börje
Sandén, Irène och Johan Seth
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Handläggare Börje Sanden Bro 87-08-04

(progr87)

8

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT.

Institutet vänder sig främst till amatörer som vill ägna sig åt forskning om

Upplands-Bros historia och kultur. Institutet samarbetar med kulturnämnden. Ett

antal forskningsprojekt pågår. Förslag finns på fler. Anmäl ditt intresse till:

Curt Dahlgren, ordförande tel 70 245

Börje Sanden, chef för institutet tel 40 515

Siv Wikström, arkeolog tel 42 388

Anna Norberg, kulturnämnden tel 40 410

eller genom insättning av medlemsavgiften 50:- på pg 27 58 94-4

En KURS i forskningsmetodik och kommunens historiska utveckling avser att ge

forskare en grund att stå på vid de egna forskningarna. Intyg utfärdas efter

genomgången kurs. även andra intresserade inbjuds att följa föreläsningarna.

Plats: biblioteken i omväxlande Bro och Kungsängen med början i Bro

Tid: 2:a tisdagen i månaden kl 19.00

Antal gånger: 9

Varje föreläsning annonseras i Det händer i Upplands-Bro

1987-09-08 Introduktion och metodikgenomgång. BRO

Curt Dahlgren, Börje Sanden

1987-10-13 Upplands reser sig ur havet. KUNGSÄNGEN

Den geologiska utvecklingen i vår bygd.

Börje Sanden

1987-11-10 Uppland befolkas. BRO

Utvecklingen under perioden 4 000 - 1 500 f Kr. Börje

Sandån

1987-12-08 Samhällsorganisationen får fastare form. KUNGSÄNGEN

Perioden 500 f Kr - 1 500 e Kr.

Börje Sanden

1988-01-12 Kristendomen segrar. BRO

Perioden 1 000 - 1 500 e Kr.

Börje Sanden

1988-02-09 Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas. KUNGSÄNGEN

Perioden 1 500 - 1 900 e Kr

Curt Dahlgren

1988-03-08 Hur arbetar arkeologen? BRO

Med exempel från Rösaring och Fornsigtuna.

Siv Wikström

1988-04-12 Från urgermanska till modern svenska. KUNGSÄNGEN

Språkets utveckling.

Curt Dahlgren

1988-05-10 Vad finns i våra arkiv? Hur bedriver man BRO

släktforskning?
Agneta Allerstav

UPPLANDS—BRO KULTURHISTORISKA Postadress Telefon Postgiro
FORSKNINGSINSTITUT
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut ................................................................................................................ 27 58 94 - 4
Ordförande Curt H Dahlgren Glimmerstigen 8 0758/702 45 ........................................

196 33 KUNGSANGEN
Institutschef Börje Sanden Målarvägen 19 0758/405 15 ........................................

197 00 BRO
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                           AVSLUTADE/PÅGÅENDE PROJEKT för UKF våren 1988

AVSLUTADE:
* Framställning av karta över "olaglig handelsplats" söder om Signhildsberg

Ingrid Ask
* Provinsialläkar-rapporter och andra handlingar kring Väst-Tibble läkarstation

Agneta Allerstav, Börje Sandén
Handlingarna kopierade och insända t i l l  landsarkivet

∗   Intervju med Gustav Hasselgren om bl a elektriska föreningens tillkomst
Börje Sanden, Gudrun Sanden, Gustav Hasselgren
Tre intervjuer genomförda, 4 kassetter på 90 min
Ännu ej bearbetade och utskrivna

*    Texter för skyltning av fornminnen
Börje Sanden, på uppdrag av Kulturnämnden och Länsmuseibyrån
Avslutat

* Dataprogram för medlemsregister och adressetiketter
Börje Sanden.

* Dataprogram för utskr i f t  av inbetalningskort
Börje Sanden

PÅGÅENDE:
*   Skolans utveckling från 1950 (från storkommunens tillkomst)

Ruben Lindberg
*   Hålvägarna vid Draget

Ingrid Ask med familj
Roger och Östen Ehrstedt

∗   Svenngårdska samlingen
Projektledare Börje Sanden
Agneta Allerstav, Gunilla Stenström, Anna Grönvall, Gudrun Sanden

∗  Ortnamnsarkivet
Jan-Christer Strahlert, Curt Dahlgren, Börje Sanden
Inger och Håkan Norelius

*   Mordet vid Jungfrukrogen
Renskrift av handlingarna, ev. komplettering av handlingar
Claes-Göran Ericson

∗  Datorprogram för Svenngårdska samlingen
Börje Sanden, Inger och Håkan Norelius

∗  Videofilmning av det inre av Stäkets borgruin med fjärrstyrd TV-kamera
Curt Dahlgren, Börje Sanden, Mats Mogren, Raä Uppsala, David Damell Raä,
Vretmaskin

∗  Videofilmning om Upplands-Bros historia och sevärdheter
Samara Fredriksson, Börje Sanden, Einar Johansson, Per-Olov Karlsson

∗  Dagböckerna från Tibble Gästgivargård
Börje Sanden, Anna Grönvall
(vilande t i l l  sommaren)

∗  Gårdshandlingar Ådö
Marie-Louise Eriksson, Gunilla Stenström, Agneta Allerstav, Rolf Ingerby

* Gårdshandlingar Almare-Stäket Irene
och Johan Seth, Börje Sandén

∗  Vissa handlingar rörande länsmansbostället Sylta, nuvarande Ur f jä l l
Agneta Allerstav, Gudrun Sandén

                *    Allmogens bevär vid riksdagarna Anna Grönvall, Börje Sanden

FÖRESLAGNA PROJEKT (inga resultat redovisade)
* Håbo Häradsallmännings arkiv

Johan Hedin, Lotta Brattström
∗  Jordbruksredskapen i Håtuna Håbo-Tibbles museum

Johan Hedin, Lars Wennlund.
* 0lle Hedins bildarkiv/negativsamling

0lle Hedin, Börje Sanden

88-03-01 (proj02)
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Handläggare

_Curt H Dahlgren _____________________ Kungsängen 1988-06-29

Så har då vår första föreläsningssäsong avslutats. Intresset har
varit stort. Totalt har drygt åttio personer bevistat någon av
våra föreläsningar. Många har varit flitiga besökare. Det gör att
vi med tillförsikt planerar för en likadan föreläsningsserie med
start i september. Vi kommer som hitintills att förlägga
föreläsningarna till andra tisdagen varje månad. I slutet av
augusti får du ett program hemskickat i brevlådan.

Har du intresse av att spendera en del av sommaren på något
forsknings-projekt är du välkommen. Du kan välja på allt från
arkivforskning till uppmätning och kartering av hålvägar. Kontakta
Börje Sandén 0758/40515 för vidare information. Du är även välkommen
som medlem i föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut. Vi har idag 60 medlemmar.

Under hösten kommer vi att publicera resultatet från de projekt som
bedrivits hitintills i form av en årsbok. Mer information om detta
kommer senare.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er som i någon form deltagit i
eller bidragit till vår verksamhet och önska er en riktigt skön
sommar!

Med vänlig hälsning
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Curt H Dahlgren
ordförande

UPPLANDS—BRO KULTURHISTORISKA Postadress Telefon Postgiro
FORSKNINGSINSTITUT

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 27 58 94 - 4
Ordförande Curt H Dahlgren Glimmerstigen 8 0758/702 45

196 33 KUNGSANGEN

Institutschef Börje Sanden Målarvägen 19 0758/405 15
197 00 BRO
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Börje Sandén Bro 19888-08-30

MEDLEMSINFORMATION

∗    Betalande medlemmar är för t i l l fä l le t  63 stycken. Se bifogad medlemslista.

* Ett underjordiskt valv i  Stäkets borgruin undersöktes på försommaren med
fjärrstyrd TV-kamera, stäl ld till förfogande av vår sponsor AB Vretmaskin.

* Ins t i tu t e t  har f å t t  en inbjudan a t t  delta vid Riksantikvarieämbetets
metodkonferens i Gävle i s lu te t  av oktober. Tema: Den medeltida borgen.
Förutom a t t  presentera vårt material om Stäket i en skärmutställning har
vi erbjudits a t t  visa in s t i t u t e t s  verksamhet över huvud taget .  Mer
upplysningar vid fö r s t a  sammanträdet.

* Som framgår av ovanstående punkt har in t r e s se t  för medeltida borgar
ökat under de senaste åren. Här yppar sig nu en möjlighet till ny kunskap
om Stäket.  Den enda arkeologiska undersökning som hi t t i l l s  gjorts är  en
mindre sådan från 1870. För att planera eventuella undersökningar har en
arbetsgrupp skapats,  bestående av representanter  för
riksantikvarieämbetet,  länsantikvarieämbetet och UKF.

* Ett nyupptäckt hålvägssystem vid Båls ta-gränsen  har med hjälp av
avancerad mätutrustning från Geotronic AB i sommar blivit kartlagt genom
ins t i tu te t s  försorg. Vi har förhoppningar om att med samma mätutrustning
kunna kartlägga även ruinkullen vid Stäket.

•    Vi hoppas a t t  framåt årssk i f te t  kunna presentera den fö r s t a  boken i vår
skr if tser ie  som på olika s ä t t  skall beskriva och dokumentera in tressanta
sidor av Upplands-Bro. Dels vill  vi  göra en slags årsbok där
projektdeltagarna kan presentera sina under å r e t  gjorda
forskningsresultat .  Dels hoppas vi också a t t ,  när t iden är mogen, kunna
sammanställa visst  material till olika temaböcker. Jag föres tä l ler  mig a t t
många skulle vara in tresserade  av en antologi med texter som är av
betydelse för fö r s t åe l sen  av vår h istor ia .

Har du idéer kring skriftserien så hör av dig.
Vad vill  du läsa?
Har du själv funnit  något in t ressan t  som vi andra kan ha glädje av?

* Föreläsningskvällarna är också det forum där alla  medlemmar får  t i l l fä l le
a t t  t r ä f f a s .  Vi vill  a t t  kvällarna inte skall  bli  för långa och därmed
t rö t tande .  Siktet är  ins tä l l t  på a t t  den allmänna delen skall  vara  slut kl
21.00 och därför har vi ingen akademisk kvart.  Frågor och diskussioner i
direkt anslutning t i l l  föreläsningarna har varit  s t imulerande. F o r t sä t t  med
det!

Allmänna frågar kring ins t i tu te t s  verksamhet och projekt hoppas vi du tar
upp när det känns angeläget.  Vi har ju inga särskilda föreningsmöten
förutom årsmötet  så passa på efter föreläsningarnas s lu t .
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FÖRELÄSNINGSPROGRAM HÖSTEN 1988 - VÅREN 1989

Tisdag 20 september
Stäket I - Biskopsborgen och herrgården
Börje Sanden och Curt H Dahlgren inleder årets föreläsningsserie.
Kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen.

Tisdag 11 oktober
Herrgårdar i Upplands-Bro
Lars Sjöberg, Statens konstmuseer, berättar om högreståndsmiljöerna.
Kl 19.00 i biblioteket i Bro.

Tisdag 8 november
Människor i Upplands-Bro I: Jakob Mörk - en politiskt obekväm präst
Börje Sanden berättar om prästen som skrev romaner och politiska inlagor i
tidens debatt.
Kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen.

Tisdag 13 december
Bebyggelse under olika tider i Upplands-Bro
Bengt 0 H Johansson, Kulturmiljöavdelningen vid Riksantikvarieämbetet och f
länsantikvarien i Stockholms län berättar om våra byggnader genom tiderna. Kl
19.00 i biblioteket i Bro.

Tisdag 10 januari 1989
Människor i Upplands-Bro II: Jakob Mörk - en språklig nydanare
Torkel Stålmarck, docent i litteraturhistoria, berättar om kyrkoherden i
Bro som skrev vårt lands första roman.
Kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen.

Tisdag 14 februari
Stäket II - Borgens historia genom 400 år
Historikern Göran Dahlbäck, Stockholms universitet, ger vetenskapsmannens
syn på vårt intressanta fornminne.
Kl 19.00 i biblioteket i Bro.

Tisdag 14 mars
Människor i Upplands-Bro III: De fattiga och de rika, ett forskningsprogram
0lle Lundsjö, lärare vid Upplands-Bro gymnasium, berättar om befolkningen i
Upplands-Bro under 1700- och 1800-talen och forskningsprogrammet med detta
tema.
Kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen.

Tisdag 11 april
Ämne meddelas senare
Kl 19.00 i biblioteket i Bro

Tisdag 9 maj
Ämne meddelas senare
Kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen
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Handläggare

Curt H Dahlgren                       Kungsängen 1988-1-1-24

Ang Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts pågående aktiviteter

Så var det då dags för lite medlemsinformation igen. Bifogat finner du en
medlemsrapport från Börje Sandén. Som framgår av den har det hänt mycket
under hösten. Vi arbetar nu intensivt med att bli klara med boken. Som
medlem får du den utan extra kostnad.

Nästa föreläsning äger rum den 13 december kl 19.00 i biblioteket i Bro.
Föreläsare är Bengt 0 H Johansson. Han var till för ett år sedan vår
länsantikvarie och bosatt i Kungsängen. Nu är han chef för kulturmiljö-
avdelningen på Riksantikvarieämbetet. Dessförinnan har han varit chef på
Arkitekturmuseet. Han kommer att tala om människors bostäder från
allmogekulturen och framåt.

Bifogar inbetalningskort för medlemsavgiften 1989. Avgiften är oförändrat
50 kr.

Har du frågor kring det UKF håller på med eller förslag till vad vi borde
hålla på med så är du välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Curt H Dahlgren
ordförande

Bilaga
Medlemsinformation och inbetalningskort

UPPLANDS—BRO KULTURHISTORISKA Postadress Telefon Postgiro
FORSKNINGSINSTITUT
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut ..............................................................................................................27 58 94 - 4
Ordförande Curt H Dahlgren Glimmerstigen 8 0758/702 45 .......................................

196 33 KUNGSANGEN
Institutschef Börje Sanden Målarvägen 19 0758/405 15 .......................................

197 00 BRO
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MEDLEMSINFORMATION nov 1988

* Metodkonferensen i Gävle 1958-10-21/22
Vid RAÄ:s metodkonferens kring "Den medeltida borgen" i höstas fick vi från
inst i tutet  t i l l fä l le  att inför deltagare från RAÄ, tre universitet, ett 20-tal
länsmuseer, fem länsstyrelser, observatörer från nordiska länder m fl (113
personer) redogöra för Almarestäket-projektet. Förutom vårt anförande, som
var ett av ett dussintal under två dagar, visade vi en skärmutställning om
Almare-Stäket och inst i tutets verksamhet. Vi visade också Geodimetern som
Geotronics stä l l t  t i l l  förfogande. Göran Arrhän från Geotronics
demonstrerade. Vi hade också med oss den fjärrstyrda videokameran. En 10
min kortfilm om vår verksamhet visades under pauserna. Manuset t i l l  filmen
med tillägg för det som sades från talarstolen bilägges detta brev för din
kännedom.

* Arbetsgruppen kring Stäket
Från institutet deltar Curt och Börje. David Damell och Mats Magren kommer
från RAÄ och Gösta Magnusson och Jan Bert i l  Schnell från länsstyrelsen.
Vid första mötet beslöts att börja arbetet med en kartering av ruinholmen.
Med hjälp från Geotronics och Göran Arrhén gjordes en sådan, som
presenterades på metodkonferensen. Inst i tutet har sedan åtagit sig att ta
fram en så omfattande dokumentation av Stäket som möjligt. Historiska
handlingar, tidigare arkeologiska undersökningar, brev, bilder, artiklar,
tidningsskriverier läggs susccessivt in i en databas, som sedan kan ligga t i l l
grund för arkeologiska insatser på holmen.

Delar av detta material kommer att presenteras i vår kommande skriftserie
med början redan i den första boken.
Vi har också påbörjat förberedelser för marinarkelogiska undersökningar
(se nedan) kring Stäket. De startar under våren.

* Marinarkeologiska undersökningar i vattnen runt Upplands-Bro
Under hösten har en dykarklubb med arkeologiska intressen tagit kontakt
med oss. Den "sponsras" av LM och har nära kontakter med Sjöhistoriska
museet. Nyligen har inom LM DYK bildats en arbetsgrupp för de
marinarkeologiska delarna av Almarestäket projektet. Handledare är
intendenten vid Sjöhistoriska museet Carl Olof Cederlund. Närmare
upplysningar om marinarkeologin får du i nästa brev. Jag kan dock nämna
att man kommer att göra "horisontella" ekolodningar för att finna ev
pålspärrar och stenkistor. Själva namnet Stäket säger ju att här har
funnits stockar nedslagna för att spärra av sjöfarten i gamla tider för
att skydda de inre delarna av landet. Man planerar även flygobservationer.

Undersökning av Ryssgraven, Broholmen och övriga vatten runt Upplands-Bro
ingår i den framtida planeringen.

* Filmprojekt
Samara Braga, medlem i UKF, har under sommaren och hösten påbörjat
inspelningen av en videofilm om Upplands-Bro. Den avses bl i  uppdelad i sex
avsnitt om vardera 20 minuter. Samarbete har inletts med Vuxenskolan, som
står för den administrativa och organisatoriska delen. Börje Sandén står för
manus och Ralph Lundsten för musiksättning. Samara vi l l  göra en film med
konstnärliga förtecken. Den spelas in med system U-matic, som ger
betydligt bättre teknisk kvalité än VHS.
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   * Arkiv-projekten
Arbetet med gårdsarkivet för Ådö fortsätter, liksom genomgång av
arkivmaterialet kring provinsialläkarstationen i Västtibble (1860-början av
1900-talet), skolans utveckling efter 1950, diverse handlingar ur
kommunarkivet m.m.

* Skriftserien
Arbetet med vår skriftserie pågår som bäst. Uppsatser och dokument skrivs in
i datafiler. Håkan och Inger Norelius, medlemmar i UKF, framställer på sin
dator och med övrig hoplånad utrustning tryckfärdiga sidor. Boken beräknas
omfatta ca 200 sidor och bl a innehålla följande:
− Tolkade och renskrivna dokument ur Ådö-arkivet
- Et t  urval av h i t t i l l s  framtagna dokument och handlingar kring
  Stäket, med bilder och kartor
− Beskrivning och karta över det nyfunna hålvägssystemet vid Bålstagränsen
− Handlingarna kring några uppmärksammade avrättningar under 1700- och
1800-talen
− Handlingar Kring Sylta länsmansboställe, nuvarande Urf jäl l .

Har du idéer kring skriftserien så hör av dig!
Vad vi l l  du läsa?
Har du själv funnit något intressant, som vi kan få ta del av?

Föreläsningarna som varit
För dig som inte haft t i l l fä l le  att delta vid h i t t i l l s  hållna föreläsningar
kommer här en kort sammanfattning.
− Vi inledde med en presentation av Stäket vid vilken Curt redogjorde för de
undersökningar och förberedelser som ägt rum. Därefter berättade jag om
valda delar av Stäkets historia med koncentration t i l l  vad krönikor och
dokument hade att säga. Även några dikter och andra l i t terära
beskrivningar av Stäket framfördes. Göran Dahlbäck, som kommer att hålla
nästa föredrag om Stäket (29-02-14) hade vi äran att ha som åhörare. Vissa
frågeställningar formulerades, som vi hoppas att Göran Dahlhäck kommer att
närmare gå in på.
− Vid oktoberföreläsningen höll Lars Sjöberg ett mycket intressant och
engagerat föredrag om herrgårdar och herrgårdsmiljö i allmänhet. Med sin
kunskap om många av Upplands-Bros herrgårdar fick vi med oss hem nya
synpunkter på herrgårdarnas arkitektoniska utformning i vår bygd. (Glöm
inte Bengt O H Johanssons föredrag om våra bostäder från
allmogekulturen och framåt den 13 dec, Luciadagen).
− Senaste föreläsningen inleddes med visning av 10-minutersfilmen om
inst i tu tet  och Almarestäketprojektet. Därefter förberedde jag Torkel
Stålmarcks föredrag om Bro-prästen Jacob Mörks insats i
l i t teraturhistor ien genom att berätta om Mörks ordstrid med domkapitlet
för att få komma t i l l  ett rikare pastorat, något om den levnadsbeskrivning
som gjordes i Vetenskapsakademien efter hans död och framför al l t  den
intressanta utrikes politiska situation Sverige befann sig i och mot vilken
Mörk gick t i l l  storms under sin tid som präst i Bro; ett försök att förklara
den martyrstämpel som ibland satts på honom.

     * Kommande föreläsningar Se medföljande brev.

* övriga frågor kring föreningen och inst i tutet hoppas vi du tar upp vid våra
sammankomster eller vid kontakt med mig eller Curt. Vi har inga särskilda
föreningsmöten planerade förutom årsmötet.

Börje Sanden
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KORT BESKRIVNING av INSTITUTET och ALMARESTÄKET-projektet (manus till videofilmen)

BAKGRUND
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut bildades  för 1,5 år sedan. Det skedde i

kölvattnet på det s to ra  in t resse  som skapats hos en hembygdsintresserad allmänhet i samband
med de arkeologiska undersökningar som under 80- ta let  gjorts vid Rösaring och Fornsigtuna i
Upplands-Bro kommun.

Dessa undersökningar engagerade e t t  s to r t  antal amatörarkeologer, främst medlemmar från
olika hembygdsföreningar i Stockholms län och då särski l t  Upplands-Bro. Arbetet leddes av
arkeologer från RA4, av vilka David DamelI haft - och har - den ledande rollen.

Under de sammanlagt 7 somrar, som arkeologiska undersökningar bedrivits, har e t t  s t o r t
in t resse  för hembygden skapats och visats hos allmänheten. Detta in t resse  grundades emellertid
redan före de arkeologiska undersökningarna. Kommunens kulturnämnd s ta r tade  tillsammans
med Socialstyrelsen och Historiska museet det s.k Hembygdsprojektet, som pågick åren 1977-
1979, med bl a målsättningen att skapa en hemkänsla hos alla de, som under 70- talet  f ly t tade till
Upplands-Bro.

Hembygdsintresset fö r s t ä rk te s  ytter l igare genom tillkomsten av en kulturhistorisk karta
1982 och en hembygdsbok 1984, liksom av ett krönikespel (1987) om ärkebiskopsborgen Almare-
Stäket.

Krönikespelet skildrade inte bara den kända striden mellan Sten Sture d.y. och
ärkebiskopen Gustav Trolle utan visade också på den betydelse som mötena kring Stäket haft
för tillkometen en: den svenska riksdagen.

STIFTELSEN
Som en följd av allt detta bildades på privat ini t iat iv  - av en amatörarkeolog - S t i f te l sen
Upplands-Bro  Fornforskning med syfte att samla in pengar för att stödja arkeologisk
forskning och fyndbearbetning. Med sponsrade pengar från företag i kommunen kunde s t i f te l sen  i
år överlämna 73 000:- t i l l  RA4 att användas för kostnader i samband med Fornsigtuna-
grävningarna.

INSTITUTET
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut är också e t t  resu l ta t  av det stora in t resse t  för
hembygdsfrågor. En annan amatörarkeolog från grävningarna vid Fornsigtuna födde tanken på
organiserade studier kring hembygden. En synnerligen s to r  hembygdssamling med böcker och
arkivhandlingar finns sedan många år donerat till kommunens bibliotek. Här finns e t t  s t o r t
obearbetat material som på många s ä t t  kan belysa vår bygd. Ins t i tu te t  ser som en viktig uppgift
a t t  tolka och av trycket utge dessa och andra tillkommande handlingar.

Tanken bakom tillkomsten av ins t i tu te t  var att den fruktbara modell för samarbete mellan
professionella arkeologer och oss amatörer, som skapats genom de gångna årens undersökningar i
Upplands-Bro även skulle kunna överföras på forskningsområdet.

Genom a t t  medlemmarna representerar vitt skilda yrkes- och intresseområden har
ins t i tu te t  f å t t  en glädjande bred kompetens. Vi har yrkesfolk inom arkeologi, his toria,
ekonomi, lantmäter i ,  journalistik och film.

Och lärare,  ingenjörer, systemerare s i t t e r  inne med kunskaper som kommer ins t i tu te t  till
del. Vi har duktiga amatörer som lä r t  sig a t t  läsa gamla dokument och kommunens arkivarie
hjälper beredvilligt t i l l  med sökandet och dokumenterandet av vår bygds h is tor ia .

Ins t i tu te t  har bakom sig en förening med för närvarande e t t  drygt 60-tal medlemmar.
Verksamheten leds av styrelsen, där ordföranden och institutchefen har det omedelbara
ansvare t .  Studierna bedrivs i projektform. En sammanhållande faktor är de månatliga
sammankomsterna med föredrag kring aktuella ämnen, där vi strävar efter att belysa
förhållanden av sä rsk i l t  in t resse  för Upplands-Bro.

Genom en medlem har vi haft möJlighet att med en god videokamera dokumentera exempelvis
den arkeologiska utgrävningen vid Fornsigtuna

Kameran kan också visa hur olika projekt genomförs. Här ser v i t  e hur ett nyupptäckt
hålvägssystem blir kar terat  med hjälp av en geodimeter. Apparaturen har s t ä l l t s  t i l l
förfogande av före tage t  Geotronics som här tillsammans med vår kommuns egen lantmätare
under några helg- och semesterdagar, totalt 3 hela arbetsdagar, hunnit mäta in ca 700 punkter i
terrängen.

Geodimetern mäter på en och samma gång avstånd, höjd och vinkel och registrerar
ögonblickligen den mätta punktens alla aktuella värden. Med hjälp av dator och skrivare r i tas
sedan kartan ut automatiskt. Lägg särskilt märke till  hur snabbt detta omfattande arbete
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kunde u t fö ras  i en svår terräng med tät skog.

ALMARE-STÄKET PROJEKTET
Kring Almare-stäket finns många historiska dokument bevarade. Vi har gjort register över de av
oss kända dokumenten. Många har v i  i  såväl autentisk skrift som i populär översät tn ing.
Tidsscheman över händelser i Stäkets historia har t ag i t s  fram från 1430 till 1523. Arbetet
kompletteras under hand.

Med hjälp av Geodimeter 440 har en karta över ruinkullen tag i ts  fram. Geodimetern lagrar i
s i t t  dataminne alla de punkter som uppmätts, och med hjälp av särskilda dataprogram kan
många olika typer av kartor, profiler och terrängmodeller skapas efter önskemål.

Samtidigt med terränguppmätningen har med annan kodning t räd ,  murar, staket m.m mätts
in.

Vi har inlett samarbete med den marinarkeologiska sektionen inom LM DYK, en grupp som
särsk i l t  i n t r e s s e ra t  sig för polspärrar o d. Gruppen har bl a dokumenterat det s k
Byggningsgrundet utanför Birka.

Stäket spelade en utomordentligt central roll tiden 1450 - 1520. Stäkets historia är vissa tider
ingenting annat än Sverige histor ia.  Den svenska frihetskampen och tillkomsten av den
svenska riksdagen är knutna till ärkebiskoparnas agerande från s i t t  f as ta  hus S:t Eriks s lo t t ;
härifrån t i l l s a t t e s  och avsa t t e s  kungar.

Platsen hade - och har - en s t ra tegisk  betydelse på många s ä t t :  här korsar landsväg och
sjöväg varandra. Med sin framskjutna position i Mälaren låg Stäket bra till i förhållande
till  medeltidens huvudorter: Väs terås ,  Strängnäs, Arboga, Uppsala, Stockholm.

Arkeologiska undersökningar har egentligen aldrig gjorts vid Stäket. Den unge Oscar Montelius
fick Bror Emil Hildebrands uppdrag 1870 a t t  dokumentera vad som framkommit vid en olovlig
undersökning som några karlar tagit sig för på egen hand. En enkel kartskiss och en beskrivning
av det man fann då är praktiskt taget det enda som gjorts i arkeologisk väg.

Ins t i tu te t  kunde i våras göra en undersökning av ett av valven från 1870 med hjälp av en
fjärrstyrd TV-kamera. In s t i tu t e t s  sponsor i olika sammanhang Vretmaskin AE ställde upp med
sin apparatur för undersökning av avloppsledningar Avsikten var närmast att t e s t a  apparaturen.
Vi ville se om en TV-kamera även kunde användas för arkeologiska syften.

ANDRA PROJEKT
Ins t i tu te t  har inom sina led en person med tillgång til l  professionell videokamera. Ett av våra
projekt är a t t  göra e t t  antal videofilmer som skildrar Upplands-Bro. Då får vi god hjälp av en
privatflygare som s tä l le r  upp med flygplan.
− Förutom de nyss visade aktiviteterna och projekten arbetar vi med att lägga in alla våra
ortnamn i en databas, där även koordinater och höjder läggs in.
− Ett par grupper arbetar sig igenom gårdshandlingar, som renskrivs för senare publicering i
vår skr i f t ser ie
− En av våra medlemmar är lärare vid gymnasiet och l å t e r  där sina elever pröva på rena
forskningsuppgifter kring levnadsförhållandena i Upplands-Bro under 1700- och 1800-talen.
− En pensionerad rektor håller på a t t  dokumentera skolans utveckling alltsedan storkommunen
Upplands-Bro skapades.
− Intervjuer med gamla  ortsbor genomförs successivt
− Vi samlar gamla bilder  som sedan överlämnas ti l l  kulturnämndens bildarkiv.
− Ett flertal medlemmar i institutet har stor kompetens i datafrågor. Vi samarbetar härvidlag
med biblioteket.

SAMARBETE
− Institutet samarbetar nära med kulturnämnden i Upplands-Bro från vilken det mottager
kommunala anslag
− Bidrag f å s  också genom Studeiförbundet Vuxenskolan.
− I i n s t i t u t e t s  s ty r e l se  ingår ledamöter från kommunens tre hembygdsföreningar.  Institutet är
dock helt s jä lvs tändig t  gentemot hembygdsföreningarna.
− Ett samarbetsorgan i kulturfrågor finns sedan många år med kulturnämnden som drivande. Där
medverkar hembygdsföreningarna, St i f te lsen Upplands-Bro Fornforskning och In s t i tu te t .  Vår
s t ö r s t a  tillgång är: den ideella verksamheten och den individuella entusiasmen.

17



MEDLEMSINFORMATION februari 1989

Januariföreläsningen om Jacob Mörk av Torkel Stålmarck.

Vi började det nya året redan den 10 jan, ordinarie dag = 2:a tisdagen i
månaden. Kanske Kom starten l i te för snabbt efter helgerna. Flera har beklagat
att de missade Torkel Stålmarcks föredrag om Bro-prästen Jacob Mörk.

Det var en mycket intressant föreläsning om Mörks l i t terära betydelse. Han skrev
som bekant de första originalromanerna på svenskt språk. Den första, som
avslutades i Bro prästgård, följde mönster från Frankrike. Den andra, Thecla eller
Den Beprövade Trones Dygd, skrevs 1745-46 under Mörks tre första år som
kyrkoherde i Bro och Lossa församlingar. Romanen har inga förebilder från
utlandet. Mörk var invald i Vetenskapsakademien, som på denna tid även hade
vård om svenska språket.

Torkel Stålmarck är vår främsta kännare av Jacob Mörk, hans doktorsavhandling
om vår första romanförfattare korn 1974. Den finns att läsa på våra bibliotek.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TISDAGEN den 14 FEBRUARI biblioteket i BRO kl 19.00
ALMARESTÄKET - Borgens historia genom 400 år.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Göran Dahlbäck, Stockholms universitet, berättar om ärkebiskopsborgens
betydelse.
Stäket är särskilt intressant just nu mot bakgrund av det allmänna intresset för
medeltidsborgar, som tagit sig uttryck i den metodkonferens, som jag berättade
om i föregående brev. Jag tror också vi kan räkna med besök från den
marinarkeologiska gruppen LM Dyk, som kommer att börja sina dykningar i vår i
vattnen runt Stäket. De söker bl a efter rester av ev pålspärrar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TISDAGEN den 14 MARS biblioteket i KUNGSÄNGEN kl 19.00
DE FATTIGA OCH DE RIKA.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Olle Lundsjö, lärare vid gymnasiet i Kungsängen,
berättar om ett forskningsprogram om befolkningen i Upplands-Bro under 1700-
och 1800-talen.

Skriftserien
Vår första bok har b l iv i t  försenad på grund av datorhaveri. Haveriet hade dock
den nyttan med sig att vi is tä l let  få t t  möjlighet att skaffa en helt ny dator, på
vilken vi i fortsättningen helt på egen hand kan producera tryckfärdiga manus. Vår
sponsor Vretmaskin AB lånar mycket förmånligt ut pengar t i l l s  vi genom
försäljning av böcker kan betala igen summan. Bindata AB i Håtuna hjälper oss på
samma sätt med tryckkostnaderna liksom kulturnämnden. Vi har även löfte om att
få sälja boken på biblioteken. Inköpet av den förnämliga datorn med laserskrivare
möjliggörs genom en generös rabatt från datorföretaget Hewlett och Packard. Håll
tummarna och hjälp oss sedan sprida vår bok till alla som Kan ha intresse av en
fördjupad kunskap om vår bygd.

Medlemsavgiften
Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften 50:- på vårt pg 27 58 94-4

Vänliga hälsningar
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1    info89-2

Ytterligare två föreläsningar har vi nu avverkat.

I den fullsatta bibliotekslokalen i Bro redogjorde Göran Dahlbäck för alla medeltida källdokument
kring Almarestäket. Vi hade besökare från Almare-Stäkets hembygdsförening och från den
marinarkeologiska sektion vid LM DYK. När detta skrivs har gruppen just meddelat att
rekognoseringsdykningar redan påbörjats. Göran Dahlbäck kunde bekräfta vår optimistiska önskan om
att finna rester av förpålningar i vattnet runt Stäket. Nyligen har omfattande avspärrningar lokaliserats
kring biskopsborgen vid Stegeborg.

Nu senast i mars fick vi ta del av Olle Lundsjös forskningsprojekt kring Människor i Upplands-Bro.
Han inledde med en lägesrapport från 14/3 1808 och 14/3 1809 (föreläsning hölls 14/3!). Vi fick följa
det rikspolitiska skeendet i Finland detta ödesdigra år och se hur det kunde sättas i relation till
människor med förankring i Upplands-Bro, såväl herrarna på våra herrgårdar som soldater i
soldattorpen.
I den senare avdelningen redogjorde Olle för bl a statistiska upplysingar om vår kommun t e
frekvensen av torpare, fattighjon, statare, godsägare och bönder.

Han gav vidare tips om ännu outforskade arkiv, t e det Lantingshausenska som är mycket rikt. Här
finns en intressant forskningsuppgift för den som kan franska språket. Olles ambition är att försöka
använda Upplands-Bro material i det praktiska skolarbetet på gymnasiet. Vi tackar för initiativet;
samtidigt som eleverna får stimulansen att arbeta med något näraliggande får vi i Upplands-Bro ny
kunskap om vårt förflutna.

KOMMANDE TRÄFFAR.
Tisdagen 11 april kl 19.00 i biblioteket i Bro
Först håller vi årsmöte. Se bilagd kallelse.
Därefter (ca 19.30) redogör Börje Sandén för vårt eget forskningsläge; vad vi gjort och våra planer för
den närmaste framtiden liksom de på längre sikt.
Börje ger också en kort sammanfattning av innehållet i vår föreläsningsserie.
Välkomna på samtal och diskussion om vår verksamhet.

För allmänheten annonseras sammankomsten:
FRÅN ALMARESTÄKET TILL ÅDÖ.
VAD HÄNDER KRING VÅRA HISTORISKA PLATSER?
AKTUELL ÖVERSIKT AV BÖRJE SANDÉN.

Tisdagen 9 maj kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen.
Jan Helmer Gustavsson från riksantikvarieämbetet inleder med att berätta om sitt pågående
arbete/avhandling om kommunikationer i forna tider. I Upplands-Bro har vi som bekant en hel
provkarta med kommunikationsexempel: Draget med sina hålvägar och sjöförbindelse; Stäket,
Ryssgraven, Dalkarlsbacken. Med särskilt intresse vill vi ta del av hans syn på de nyfunna hålvägarna
vid Lillsjön/Kalmarsand. Jan inbjuder sedan till diskussion om frågor kring vägar.

För 1989 är nästan 80 medlemmar registrerade
Vill du vara med i år? Inbetalningskort för 1989 bifogat.

Vänliga hälsningar
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STUDIEUTFLYKT SÖNDAGEN  4 JUNI.

MÅL: NYFUNNA HÅLVÄGARNA VID KALMARSAND-DRAGET

TID: 10.00

SAMLING: PARKERINGEN VID BRO CENTRUM

SAMÅKNING: Ont om parkeringsplats - möjlighet att erbjuda bilplats för ej
bilburna.

Vid sammankomsten i maj talade Jan Helmer Gustavsson från Riksantikvarieämbetet om
FORNMINNESBEGREPPET HÅLVÄGAR. Ett entydigt svar på vår frågeställning Vad är
hålvägar? finns tydligen inte. Någon egentlig forskning har hittills inte ägt rum. Man brukar
säga att det handlar om ridvägar. Så är det säkerligen på många ställen, men mönstret tycks
inte alltid stämma.

Efter en livlig diskussion framkastades förslaget att vi borde göra ett studiebesök på platsen
och förutsättningslöst fundera över vad vi ser.

Två arkeologer från Raä har nu besökt platsen. Vi kan konstatera att det nyfunna vägsystemet
är det största i mellansverige; och i vissa avseenden jämförbart med det kända från Redvägs
härad i Västergötland.

Vi ser först på de nyfunna vägarna och förflyttar oss sedan någon km till de hålvägar som
beskrivits i hembygdsboken.

En annan gång avser vi att för jämförande studier besöka hålvägar vid Flottsund söder om
Uppsala och vid Dragby norr om Uppsala.

Välkomna

MEDLEMSINFORMATION  3  - MAJ 1989
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Under sommaren har hembygdsarbete pågått på olika sätt: ett flertal dykningar vid Stäket har
utförts av den marinarkeologiska sektionen inom sportdykarklubben LM-dyk, Agneta har som
vanligt bedrivit arkivstudier och har en tid kunnat använda sig av UKF:s portabla dator. Själv
har jag ägnat min tid åt installation och programskrivning av den nya databashanteraren. Efter
mycket besvär kunde vi först på sensommaren få ordning på typografiprogrammet och de
bokstavstyper som vi ville använda i den färdiga boken. Arbetsgrupper för ortnamnsdatabasen
och hålvägs-projektet har sammanträtt för att dra upp riktlinjerna för arbetet. Några intervjuer
med ortsbor har genomförts, liksom rekognoseringar vid några fornminnesplatser. Jag har
anledning förmoda att fler medlemmar har ägnat sommaren åt hembygdsstudier. Hör gärna av
dig och berätta.

VÅRA FÖRELÄSNINGAR
Tisd 17/10 Biblioteket i Kungsängen kl 19.00.
Lennart Karlsson. Sportdykaren som amatörarkeolog.

Tisd 14/11 Biblioteket i Bro kl 19.00.
Karl Erik Mörk. Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av det gemensamma kul-
turarvet?

Tema för höstens föreläsningar är frågor kring amatörers möjligheter att medverka vid olika
former av antikvarisk forskning. Föreläsarna har bägge lång erfarenhet inom sina områden -
marinarkeologi och markarkeologi. Tillsammans med UKF:s inriktning på arkivforskning kan
en betydande del av forskningsområdet belysas. Men kan vi verkligen göra något som den
professionella forskningen har glädje av, kan vi berika den? Kom med, deltag i diskussionen,
ge oss idéer och inspiration till arbetsuppgifter.

Lennart Karlsson, marinarkeologiska sektionen inom LM-dyk, och Karl Erik Mörk, Sveriges
representant i arkeologikommittén inom det Nordiska förbundet för Hembygdsarbete, NfH,
har bett mig vidarebefordra till er några frågeställningar som de vill ta upp och till behandling
och diskussion.

Lennart Karlsson
På vad sätt kan sportdykaren bidraga till den arkeologiska forskningen i stort?
Är kulturforskning alltför starkt inriktad på ren landarkeologi?
Är marinarkeologi enbart "marin"?
Kan sportdykaren som maritim amatörarkeolog fylla en lucka som kompletterar
landarkeologien?

"Under en lång och viktig period av människans historia har hav, sjöar och floder utgjort den
viktigaste transportvägen. Landskapet omkring måste ha präglats av detta förhållande.
Arkeologisk forskning i sådana områden måste följaktligen ha ett starkt maritimt inslag. Ett
intimare samarbete behövs mellan landarkeologen och hans 'maritima' kollega."

Lennart kommer att ge exempel på vad sportdykaren som amatörarkeolog har bidrigit med,
exempelvis från de märkliga fynden på Byggningsgrundet utanför Birka, om dykningar vid
pålspärrar, där de påbörjade undersökningarna vid Stäket utgör en del. Bl annat lämnar han en
delrapport från sommarens och höstens undersökning i den mindre kanalen vid Stäkets
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borgruin. Han kommer också att berätta och visa bilder från nyligen genomförda
undersökningar i Estland och Polen, ett exempel på amatörers internationella arbetsfält.

Lennart har i sin sportdykarklubb. LM DYK, bildat en marinarkeologisk sektion vars uppgift
är att, dels väcka och sprida intresset för marinarkeologi och därmed kulturforskning i stort,
dels ge sportdykaren ytterligare en dimension på sin hobby. Sportdykarklubben ingår i
samarbetsgruppen för Almarestäketprojektet i vilken finns representanter för
Riksantikvarieämbetet och länsantikvarien.

Karl Erik Mörk:
Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av det gemensamma kulturarvet i Norden?

Karl Erik är Sveriges representant i arkeologikommittén i det Nordiska förbundet för
Hembygdsarbete. Han berättar om amatörismens betydelse med utgångspunkt från det första i
Sverige genomförda utgrävningslägret, som arrangerats av NAU, Nordiskt Amatör
arkeologiskt Utgrävningsläger. Under 4 veckor grävde amatörer från de nordiska länderna vid
Granby i Vallentuna, Karl Eriks hemkommun. Utgrävningen skedde med stor upp-
märksamhet från massmedia. Ett hundratal besökande guidades varje dag runt området av
Karl Erik.

Av särskilt intresse för oss i Upplands-Bro är det faktum att Granbygrävningen är en
fortsättning och uppföljning av fem års amatörutgrävningar i Fornsigtuna.
I Signhildsberg/Fornsigtuna har en kungsgård undersökts i Granby är det en stormansgård.
Bägge är ett led i en pågående undersökning av levnads- och bebyggelseförhållanden under
vikingatiden, som Raä är sysselsatt med.

NfH, LM DYK och UKF är alla ett uttryck för ett vidgat arbetssätt som kompletterar den
professionella verksamheten. Med de snabba förändringarna och den ökade utbyggnings-
takten i det moderna samhället hinner inte statsmakterna med - och har inte heller råd - att ta
hela ansvaret för kulturminnesvården. Utan hembygdsrörelsen i alla dess former skulle
mycket förbli ogjort.

STUDIEBESÖK.
Internt för UKF kommer vi under hösten att besöka Riksarkivet, där Agneta Allerstav blir
vår ciceron. Det är det första arkivbesöket i en planerad serie där olika arkiv och bibliotek
skall besökas: landsarkivet i Uppsala, Antikvariskt Topografiskt Arkiv i historiska museet,
Nordiska Museets bibliotek, med nordens största samlingar av etnografisk litteratur m fl.
Deltagarantalet kommer att begränsas och vi räknar med en avgift av 25:-

Projektgruppen kring hålvägarna kommer under hösten att göra ett studiebesök vid
hålvägarna söder och norr om Uppsala - Flottsund och Dragby.

HJÄLP FRÅN MEDLEMMAR.
Vi kommer att behöva handräckningshjälp när boken skall tryckas. För att förbilliga boken
har vi möjlighet att själva vara med vid maskinerna hos Författares Bokmaskin på
Kungsholmen. Arbetet kan ske på kvällar och även under någon helg. När vi väl kommer till
skott kommer arbetet att kunna utföras på några dagar. Vi kan ännu inte bestämma
tidpunkten. Vi är glada om du som vill och kan stå till förfogande hör av dig så att vi kan
kontakta dig när det blir aktuellt. Boken - kommande böcker - blir ett mycket viktigt led i våra
möjligheter att bestrida omkostnader i vår verksamhet. Kommunens bidrag har minskat
avsevärt på grund av det kärva ekonomiska läget.
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MUSIKSOARÉ - ÅDÖ SLOTT
Projektgruppen som arbetar med Ådös gårdsarkiv - Agneta Allerstav, Gunilla Stenström och
Marie-Louise Eriksson - inbuder tillsammans med Upplands-Bros musiksällskaps
stråkorkester till en Musik-soaré på slottet. Sång av Åsa Allerstav. Musiken varvas med
berättelser ur Ådös historia fram till 1800-talet. Musiken är från 1700-talet med  bl a Mozart
och delar av Drottningholmsmusiken av Roman.
Söndagen 15 okt kl 14.00 - 16.00. Entré 50:- Se vidare annons i Vad händer i Upplands-Bro.

FÖRELÄSNINGSSERIE - MEDELTIDEN - Stockholms läns Hembygdsförbund.
Sju torsdagskvällar 5/10 t o m 23/11 kl 19.00 på Folkets Hus eller ABF-huset i Stockholm.
Avg 25:-/gång. Bokning kan(bör) ske på förbundets pg 15 59 19 - 4
Box 30193, 104 25 Stockholm. Tel 08/53 88 80

  5/10 MEDELTIDEN - introduktion. Michael Nordberg. Folkets hus. rum 300
12/10 MEDELTIDENS BEBYGGELSEHISTORIA - med tonvikt på Uppland. Sigge
Ramqvist, Folkets hus, rum 300
19/10 BEBYGGELSE OCH ODLING. Ulf Sporrong, Folkets hus rum 307
  2/11 STADSLIV UNDER MEDELTID. Göran Dahlbäck, Folkets hus, rum 307
  9/11 VARDAGSLIVETS MIRAKLER.  Janken Myrdal. ABF-huset, Katasalen
16/11 SENMEDELTIDENS VARDAG. Göran Tegnér. Folkets hus, rum 300
23/11 MEDELTIDENS KYRKOR. Ann-Chaterine Bonnier. ABF-huset, Katasalen

FÖRELÄSNING - BRO HEMBYGDSFÖRENING
Hembygdsgården Klint i Bro, tisd 10 okt
Föredrag av lantarbetarforskaren Curt Johansson, Avesta.
Upplands-Bro - lantarbetarkommunen.
1970 gjorde Curt Johansson en ingående studie kring Upplands Lantarbetarförbund. Större
delen av boken på 400 sidor handlar om Oscar Sjölander och den lantarbetarförening som han
organiserade i Kungsängen. Sjölander, som var folkskollärare och kantor i Kungsängen 1910
- 1928 bildade arbetarkommuner i Bro och Kungsängen. Han blev riksdagsman. Den lokala
fackföreningen i Kungsängen växte mycket snabbt till ett uppländskt förbund som
konkurrerade med Svenska lantarbetarförbundet. Några uppmärksammade skördestrejker på
10- och 20-talen leddes av Oscar Sjölander från Kungsängen.

Bro Förr och Nu.
Elever vid Broskolan har deltagit i ett projekt där man i bilder och dramatiserade episoder
skildrar Bro förr och nu. Intervjuer med gamla brobor presenteras. Alltsammans är
sammanfört till ett drygt 30 min långt bildspel som visas på stor filmduk. En utmärkt
framställning som hittills bara visats för en begränsad publik. Närmare upplysning om tid och
plats lämnas i Det händer i Upplands-Bro.

Vänliga hälsningar
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STUDIEBESÖK 1 - HÅLVÄGARNA söder och norr om Uppsala: Flottsund - Dragby. Den
aviserade uppföljningen av vårens studiebesök vid de nyfunna hålvägarna vid  Kalmarsand - Draget.
Dag:  söndagen 22 oktober.
Tid:  9.15
Plats:  Samling på parkering vid Bro Centrum
Färdmedel:  bil - samåkning, med möjlighet för dem som inte har bil att fylla

 upp lediga platser. SL-buss från Kungsängen kl 9.00.
Lunch:  medhavd, intages på lämplig plats och tidpunkt i Flottsundsområdet
Kaffe:  i Dragby-området

Det går också bra att ansluta vid parkering 300 m öster om Flottsundsbron - ca kl 10.00. Se bifogad
karta med registrerade hålvägar.

Efter Flottsund åker vi direkt till Dragby-området ca 1 mil norr om Uppsala, omedelbart intill E4:an
där den tangerar Björklingeån, 1 km NV ärentuna kyrka. Förutom intressanta hålvägar får vi också till-
fälle att se den hällkista som länge var Upplands enda. Den är inte igenlagd och ligger centralt i ett på
60-talet väl utgrävt och dokumenterat område.

Vid hemfärden rekommenderas ett besök vid Valsgärde invid Fyrisån 3 km norr om Gamla Uppsala.
Båtgravarna som undersöktes på 30-talet har tillsammans med fynden i Vendel gett oss begreppet
Vendeltid, en allmänt vedertagen tidsperiod före vikingatiden. Vid såväl Valsgärde som Vendel har
man funnit motsvarigheter till vårt kommunvapen, den s k Ekhammarsfiguren.

STUDIEBESÖK 2 - RIKSARKIVET
Dag: tisdagen 31 oktober
Tid: 18.00 (OBS tiden)
Plats: Fyrverkarbacken 13-17, invid Västerbrons norra landfäste
Avgift: 25:-
Antal: 20. OBS begränsat deltagarantal
Anmälan till Agneta Allerstav, tel 73 819, Börje Sandén, tel 40 515

Vi får dels en allmän visning av arkivlokalerna av Bodil Ulate-Sequra, dels kommer visst material
angående Upplands-Bro att plockas fram. Agneta är ansvarig för arrangemanget och kan ge närmare
upplysningar. Studiebesöken annonseras endast på annat sätt.

PÅMINNELSE - FÖRELÄSNINGARNA - se närmare i Medleminformation September.
tisdag 17 okt kl 19.00, Biblioteket i Kungsängen
Sportdykaren som amatörarkeolog. Lennart Karlsson

tisdag 11 nov kl 19.00 i Bro Bibliotek
Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av det gemensamma kulturarvet?
Karl Erik Mörk.

ÖVRIGT
Curt Dahlgren och Anders Walldén har engagerat sig i räddningsaktionen för den gamla handelsboden
vid Högnäs. Ett renoveringsprogram med finansieringplan har framtagits, hyresgäster har värvats, man
planerar att bilda Stiftelsen Tibble Bygdecentrum, som sedan kan fungera som plattform för
framtagande av lösningar och förvaltning av övriga hus i nybyggnadsområdet.

Vänliga hälsningar
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Vad som varit
Två föreläsningar och två studieutflykter har genomförts under hösten.
Dessutom har ett antal medlemmar följt hembygdsförbundets intressanta föreläsningsserie i Stockholm
om medeltiden.

Lennart Karlsson och Karl-Erik Mörk lade från sina respektive utgångspunkter fram idéer och tankar
om hur amatörer / fritidsforskare kan ge bidrag till hembygdsforskningen.

Vi var fyra stycken som studerade hålvägarna norr och söder om Uppsala. Eftersom forskningen om
hålvägar närmast kan sägas ligga i träda, befinner vi oss i en mycket gynnsam situation; vi kan här
göra en insats genom vårt hålvägsprojekt. Det finns således all anledning att återkomma. Är du
intresserad av att delta i projektet bör du höra av dig till Inger Norelius som är ansvarig för det, tel
0758-44 786.

Studiebesöket på Riksarkivet gav verkligen mersmak. Vi försöker ordna ett besök på Krigsarkivet
under vårterminen.

Projektgrupp Ådö lockade ca 120 åhörare förutom Närradion till slottet, där vi mellan musikstyckena
fick höra vad gruppen funnit vid genomgången av gårdsarkivet. Nya upptäckter kunde redovisas; en
liten del presenteras i den nu annonserade boken. I ett kommande nummer av bokserien blir temat Ådö
gårdsarkiv.

Boken
Som du kan se av det bifogade materialet börjar vi närma oss själva tryckning av boken. Vi har lyckats
engagera Tomasz Pydzik i Bro som bidrar med ett 30-tal teckningar. Han hjälper oss också med layout
av de tryckfärdiga sidorna som vi alltså framställer hemma i Bro. Av provtrycket i foldern kan du se
flertalet av de artiklar som boken innehåller.

Vi hoppas på din hjälp vid spridningen av information om boken. Lämna medföljande foldrar till
vänner och bekanta. Inkomsterna från vår bokproduktion kommer att bilda den ekonomiska
grundvalen för vårt fortsatta arbete. Om du inte arbetar aktivt med hembygdsforskning kan du ändå
göra en betydelsefull insats genom att hjälpa till att sprida vår inkomstbringande verksamhet. Vi skall
dessutom börja med avbetalningen av vår dator-utrustning. Det skulle också kännas skönt om vi i
framtiden kunde ge ersättning för omkostnader i det ideella arbetet.

Vattenvägars land
Nils-Erik Landells bok Vattenvägars land finns sedan en tid på biblioteken i Bro och Kungsängen. På
ett drygt tio-tal sidor berättar han om Ådö, Rösaring, Draget, Fornsigtuna och ödebyn Tuna på
Lennartsnäshalvön.

Sigtunaforskningen
Forskning och undersökningar i Sigtuna och Fornsigtuna har under de senast åren tagit fart efter flera
års stillastående. De senaste rönen finns i en skrift som heter "AVSTAMP - för en ny
Sigtunaforskning" i vilken 18 forskare redogör för olika aspekter på ämnet. Den finns - om inte på
biblioteken - i Sigtuna Museum.

God Jul och Gott Nytt År
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VAD HÄNDER UNDER VÅREN?
En sammanställning i kronologisk ordning av aktiviteter av intresse för UKF-medlemmarna.
Det är inte bara fråga om UKF-arrangemang.

13 feb, tisd kl 19.00 Om ortnamn i vår bygd. Karin Calissendorff, f d arkivarie vid
Ortnamnsarkivet i Uppsala, redogör för våra ortnamns betydelse.
Arr. Bro hembygdsförening, Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro

14 feb, ond kl 19.30 Historisk afton. Medeltid. Börje Sandén berättar med särskild
hänsyn till lokala förhållanden.
Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening, Tjusta skola

20 feb, tisd kl 18.00 Studiebesök på Krigsarkivet, Banérgatan 64, Gärdet. Lars Eriksson
på arkivet visar handlingar av intresse för oss i Upplands-Bro. Begränsat deltagarantal. Avgift 20-30
kr. Tid bokad för ytterligare en visning om fler än 18 anmäler sig.
Arr. UKF. Se närmare anvisningar nedan.

13 mars, tisd kl 19.00 Kartan och verkligheten. Om kartan och verkligheten inte stämmer
överens, vad gäller då? Margareta Elg, redaktionschef för den nya nationalatlasen och Mats Halling,
kartograf på Esselte, berättar om detta och andra kartografiska frågor.
Arr. Bro hembygdsförening, Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro.

25 mars, sön kl 15.00 Herrgårdskonsert på Brogård, Bro. Carl och Birgitta Reuterskiöld
visar de restaurerade lokalerna. Brogårdshistoria. Musik från 1700-talet, bl a Bellman sjungen av
manskvartetten Bro d'River Boys, cembalomusik, blåsarensemble från Musikskolan och Upplands-Bro
Musiksällskap m.m. Avgift ca 40:- Begränsat deltagarantal. Anmälan till Börje Sandén, 40 515.
Arr. UKF och Upplands-Bro Musiksällskap. Se närmare anvisningar nedan.

19 april, tors kl 19.00 Studiebesök på Kommunarkivet i kommunalhuset, Kungsängen.
Kommunarkivarie Kjell Stensson visar. Begränsat deltagarantal.
Arr. UKF. Se närmare anvisningar nedan.

24 april, tisd kl 19.00 Runstenar i Bro och Låssa. Vi städar upp runt dem och får höra om
deras historia av Börje Sandén.
Arr. Bro hembygdsförening. Samling (med bilar,?) vid Klint, Prästvägen 8, Bro

13 maj, sön kl 11-14. Det nya lantbruksmuseet visas. Hembygdsgården. Kungsängen.
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening.

UKF-ARBETET
Tryckningen av "Vad hände egentligen? Första boken" (drygt 200 sidor) beräknas ske vid kommande
månadsskifte. Du kan bekvämt beställa boken med bilagda inbetalningskort. Som betalande medlem
för 1990 får du ett (1) ex för 100:-. Övriga ex kostar 150:-
Temat är som bekant Almarestäket och Stockholms blodbad,
20 artiklar som omfattar halva boken. I övrigt handlar det om
Avrättningar i Bro,
Prästen och provinsialläkaren berättar om förhållandena 1865
Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895
Ådö i slutet av 1700-talet
Nyupptäckta hålvägarna vid Lillsjön/Draget
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Projektverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
UKF:s stadgar
Bok om Aschanéus
UKF har åtagit sig ett beställningsarbete; renskrivning, redigering och tryckning av en bok om
Aschanéus' antikvariska verksamhet. Det är resultatet av en grundforskning som pågått i decennier
som vi vill hjälpa till trycket. Aschanéus var uppväxt på Aske i Håtuna. Det är hans topografiskt-
antikvariska skrifter som bl a ligger till grund för Fornsigtunaforskningen. Aschanéus utsågs till
"riksantikvarie" 1630.

Danska? - latin?
För en kommande bok i skriftserien Vad hände egentligen? skulle jag vilja ha hjälp av någon som kan
tolka danska, gärna i kombination med 1200-talslatin. Ett tema blir nämligen Fornsigtuna med en
presentation av texter som belyser dess tillkomst. Det är den ursprungliga versionen av sagan om
Habor och Signhild jag vill åt. Jag har tillgång till två danska översättningar, 1856 och 1911, av den
danske krönikören Saxo Grammaticus' danska krönika. De skiljer sig åt ganska mycket i ordvalet och
omfånget. En direkt översättning till svenska från latin skulle vara synnerligen värdefull, men man kan
komma ganska långt med en adekvat översättning från de två danska versionerna. Kan du själv hjälpa
till eller vet du någon utanför våra led som skulle kunna bistå?

UKF-ARRANGEMANG
Krigsarkivet tisdagen 20 febr kl 18.00 - 20.30.
Lars Eriksson på arkivet tar fram material som berör Upplands-Bro; Upplands regemente, Sigtuna
kompani och skvadron. Dessutom kommer intressant kartmaterial att vara tillgängligt. Det finns
många kartor från 1600- och 1700-talen. Listor för utskrivning av soldater finns från 1620-talet. De
uppställdes av prästerna och omfattar alla män över 15 år. Här finns en unik möjlighet att forska i
bygdens befolkning. Dessutom finns mycket kompletta soldatrullor och generalmönsterrullor. Vi
hoppas du har frågor, personliga och allmängiltiga. De kan hjälpa till att ge en rikhaltig belysning till
våra förhållanden. Deltagarantalet är maximerat till 18. Vi har förhandsbokat ytterligare en kväll, som
vi kan ta till om det behövs. Varje visning har ett fast pris; ditt pris blir beroende på antalet deltagare.
Anmälan tas emot av Jan-Christer Strahlert 0758/732 77 och Börje Sandén 0758/405 15.

Kommunarkivet torsdagen 19 april kl 19.00. Tibblehuset.
Kommunarkivarie är Kjell Stensson. Det är en angelägen uppgift för UKF att få igång forskning i
kommunens eget arkiv. Låter det inte spännande? Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan till Börje
Sandén, 40 515.

Herrgårdskonsert på Brogård, söndagen 25 mars kl 15.00.
Brogårds gårdsarkiv innehåller även handlingar för Lejondal och Ådö. Här finns mycket att forska i.
Vissa perioder dominerade Brogård hela bygden. Två salonger har under senaste året restaurerats till
sitt ursprungliga skick, vad gäller färgsättning och dekorationer. Huset, uppfört 1888, ritades av H T
Holmgren, Uppsala universitets arkitekt. Egendomen har inköpts av KF. Den arrenderas av Carl
Reutersköld, som är uppväxt på Brogård. Gårdshistoria. Musiken utgörs bl a av en Bellmanssvit för
manskvartett och blåsensemble. Cembalo får vi lyssna till både ensam och tillsammans med
instrument. Inbjudna är medlemmar i UKF, UMS och Bro hembygdsförening. Avgift ca 40:-.
Begränsat deltagarantal.
Anmälan till Börje Sandén, 40 515.

ÖVRIGT
Glädjande och stimulerande för den fortsatta forskningen i Upplands-Bro är de resultat och den
uppmärksamhet som ägnats Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Kerstin Bjelkeman, Bro,
initiativtagare och ansvarig, har lyckats samla in över 300 000:- för vetenskaplig bearbetning av främst
arkeologiska undersökningar i kommunen. Hon har för sin verksamhet fått en särskild utmärkelse av
Riksantikvarieämbetet och även erhållit kommunens kulturstipendium.

Vänliga hälsningar
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Genomförda sammankomster
Besöket på Krigsarkivet leddes mycket kunnigt och inspirerande av arkivarien Lars Eriksson
som plockat fram dokument och kartor av särskilt intresse för Upplands-Bro.
   Herrgårdskonserten på Brogård var startskottet för vårt projekt kring dess gårdsarkiv.
Ledare för projektet är Lennart Danielsson. Carl Reuterskiöld berättade om byggnaden som
just blivit 100 år, och är ett av landets yngsta "slott"; endast Lejondal och Tjoleholm utanför
Göteborg är yngre. Brogård byggdes samtidigt och med samma arkitekt som Uppsala
universitet, H T Holmgren.
   Till medlemsmötet infann sig närmare 20-talet medlemmar. Vi gick igenom forskningsläget
för de flesta pågående projekt. Ett särskilt mötet för projektledarna kommer att äga rum torsd
10 maj och ett nytt allmänt medlemsmöte är fastställt till onsdagen 30 maj. Se nedan
angående tid och plats.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN? - Första boken
Boken finns nu att köpa/hämta på biblioteken i Upplands-Bro. Under några hektiska dagar
samlades ett antal medlemmar på Författares Bokmaskin på Kungsholmen för att plocka ihop
sidor, limbinda, skära och packa 1500 böcker.
   Läs boken, kom med synpunkter på hur serien på bästa skall utformas för att bli intressant
för en bredare allmänhet; boken - och de kommande - är vår främsta inkomstkälla; med
överskottet skall vi betala våra skulder, skaffa ny materiel och om möjligt erbjuda ersättning
för utlägg i samband med forskning.
   Om du har svårigheter att komma till något bibliotek i Upplands-Bro för att hämta boken
ber jag dig höra av dig till mig, så att vi kan få över den till dig på något sätt. Om du betalar in
30:- extra på vårt postgiro kan vi skicka boken till dig. Som medlem får du köpa 1 ex för
100:- (+ medlemsavgift 75:-) Om du vill utnyttja din medlemsrabatt bör du sätta in beloppet
på vårt postgiro (27 58 94-4); Du får då per brev ett undertecknat presentkort vilket gäller som
betalning på biblioteken. Du kan också köpa ditt exemplar vid någon av våra sammankomster.
Grundpriset är 150:-. Vi kommer också att kunna erbjuda boken handbunden och med hårda
pärmar. Priset är ännu inte fastställt men det torde röra sig om 300:- till 350:-. Om intresse
finns för en "lyxutgåva" kan vi låta binda en sådan.

Kommande aktiviteter
19 april, tors kl 19.00 Studiebesök på Kommunarkivet. Kommunarkivarien Kjell
Stensson har dukat upp ett "smörgåsbord" med exempel på handlingar av intresse. Vi får
ställa frågor och sedan gå ned i själva arkivet, vilket tyvärr är mycket trångt. Kanske du kan
finna något intressant att närmare forska kring? Alla är välkomna.

24 april, tisd kl 19.00 Runstenar i Bro och Låssa. Bro hembygdsförening inbjuder att
hjälpa till att städa upp kring dem. Börje Sandén berättar om deras historia. Samling vid
hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro.

26 april, tors kl 19.00 UKF:s Årsmöte på biblioteket i Bro. Offentligt möte från kl
19.30, då historieforskaren Kaj Janzon från Stockholms universitet talar över ämnet Varför
historia? - något om historielösheten i samhället och om den lokalhistoriska
forskningens ökande betydelse.

MEDLEMSINFORMATION  2  -  APRIL 1990
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10 maj, tors kl 19.00 Projektledarmöte. Vi diskuterar våra projekt och planerar det
kommande medlemsmötet. Hembygdsgården i Kungsängen.

30 maj, ons kl 19.00 Medlemsmötet. Projekt och andra gemensamma angelägenhe-
ter diskuteras. Kungsängens bibliotek.

UKF-arbetet
Ortnamnsprojektet. UKF har nu fått materialet om Upplands-Bro från Ortnamnsarkivet i
Uppsala, ca 6000 kort med namnuppteckningar. Projektgruppen har börjat inskrivningen av
uppgifterna i dator för att få erfarenhet av problem som kan uppkomma. När vi fått fram
anvisningar och lämplig struktur behöver vi hjälp från alla tänkbara håll för inskrivnings-
arbetet. Har du dator kan du göra en betydelsefull insats. Erfarenheterna från vårt arbete kan
förhoppningsvis bli till nytta för Ortnamnsarkivet vid en kommande datorisering av det totala
materialet.

Almarestäket-, hålvägs- och Ådöprojekten m fl fortsätter. Mer upplysningar lämnas vid mötet
30 maj.

Stockholms universitet har till UKF "lånat ut" en forskare, Kaj Janzon, för 10 veckors
forskning kring säteribildningen i bl a Bro härad under 1600-talet. Han kommer att bedriva
grundforskning som skall leda fram till en s.k. sockenrekonstruktion. Den kan ge oss en
sannare bild av de enskilda gårdarnas namn och storlek än den man vanligen kan läsa ut ur de
s k jordeböckerna. I höst kommer Kaj att börja ett flerårigt forskningsprojekt inom
universitets ram, där förhoppningsvis Upplands-Bros historia under 1600-talet kommer att
ytterligare berikas.

Årsmötet
Efter årsmötet, 19.30, kan du lyssna till Kaj Janzons föredrag om historielösheten och
betydelsen av lokalhistorisk forskning. Se ovan.
Verksamhetsberättelsen lämnas vid mötet. Om du inte kan komma då finns överblivna
exemplar att tillgå vid kommande träffar.

Medlemsavgift
Förra årsmötet rekommenderade att medlemsavgiften borde höjas till 75:-. Inbetalningskort
sändes med i förra utskicket. För dem som inte förnyat sitt medlemskap skickar vi med ett
nytt inbetalningskort och hoppas att du fortfarande vill var med, om inte annat så för att stödja
oss ekonomiskt. De kommunala bidragen tycks minska för varje år.

Vänliga hälsningar
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ÅRSMÖTET 1990
Till betalande medlemmar 1990 (87 st) bifogas årsmötesprotokoll, förvaltningsberättelse och
ekonomisk redogörelse.
     Efter årsmötesförhandlingarna höll Kaj Janzon från Stockholms universitet ett mycket intressant
föredrag över ämnet Varför historia? - något om historielösheten i samhället och om den
lokalhistoriska forskningens ökande betydelse.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1990
Ordförande Curt H Dahlgren 0758 70 245
Sekreterare Inger Norelius 44 786
Kassör Börje Sandén 40 515
Ledamöter Lotta Hedin 43 256

Siv Wikström 42 388
Håkan Norelius 44 786
Karl Erik Mörk 0762 74 558

Suppleant Anders Walldén 0758 74 229
Revisorer Stig Sundblad

Lennart Danielsson
Rev.suppl. Iréne Seth

Axel Karlsson

FÖRSTA BOKEN
Första boken har mottagits med entusiasm av dem som haft möjlighet att läsa den. Ca 300 ex är sålda.
Eftersom den av ekonomiska skäl inte säljs genom bokhandeln måste vi själva marknadsföra den; här
ber vi dig göra en insats. Boken finns att köpa på biblioteken i Upplands-Bro och i bokbussen.
   Såväl boken som UKF har rönt positivt gensvar i Populär Arkeologi, Ledungen och Riksförbundets
tidskrift Bygd och Natur.
   Boken finns nu också i ett begränsat antal trådbundna ex med hårda pärmar. Fler framställs allt efter
behov. Beställ genom biblioteken eller hos Börje Sandén, 40 515. Böckerna är handbundna av
bokbindare Bertil Sandén.
Priser:
Huvudupplagan 150:-
Biblioteksbindning 300:-
Linneband med läderrygg och hörn 450:-
För leverans med post tillkommer 30:-       UKF:s postgiro 27 58 94-4

EKONOMI
UKF har av kulturnämnden fått 10 000:- i anslag för verksamheten.
För vår verksamhet är vi i synnerligen stort behov av inkomster från bokförsäljningen. Den är vår
huvudinkomstkälla.

FRÅN UKF-ARBETET
   Ruben Lindberg är färdig med arbetet om skolans utveckling under storkommunen
Upplands-Bros tid från 1950. Han fortsätter nu med en genomgång av den tidigare
skolhistorien inom Upplands-Bro.
   Ca 3000 ortnamnskort är nu inskrivna i datorfiler. Inskrivningsarbetet är uppdelat på flera
händer, Håkan Norelius arbetar med att ta fram ett program med vilket man skall kunna
bearbeta uppgifterna.

MEDLEMSINFORMATION  3   -  JUNI 1990
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   Ett jordeboksregister över Bro, Låssa och Håbo-Tibble är överfört i databas. Arbete pågår
med inskrivning av de övriga socknarna. Även registret över lantmäterikartor skrivs in i
databaser. I skrivande stund är Bro och Låssa färdiga.
   När det gäller tolkning och renskrivning av gårdshandlingar arbetar Agneta Allerstav
oförtrutet vidare. Nu är hon engagerad även i Brogårds-projektet, för vilket Lennart
Danielsson åtagit sig ledarskapet. Ådö-arbetet kommer förhoppningsvis att redovisas vid en
förnyad herrgårdskonsert på Ådö under senhösten.
   Curt Dahlgren leder ett projekt som avser att kartlägga framväxten av skilda
samhällsfunktioner kring Tibbe gästgivargård.
   Under hösten avser Ingrid Ask att komplettera karteringen av hålvägssystemet vid Draget-
Lillsjön. Vi kan då bl a ta fram en s.k. terrängmodell av området. I senaste numret av Populär
Arkeologi finns en artikel om vårt hålvägsprojekt. Där finns också en beskrivning av UKF:s
arbete.
   Curt Dahlgren gör textfiler av Göran Strömbäcks handskrivna manus om Aschanéus
allteftersom slutrevideringen levereras. Totalt rör det sig om 1800 manussidor.
   Kaj Janzons forskningsarbete kring säteribildningen har bl a resulterat i en komplett
utsädeslängd för 1627. Här kan vi finna alla gårdars utsäde mätt i tunnor jämte namnen på
brukarna. Jordeboken ur Upplands handlingar för 1634 gällande Bro härad finns också.
Dessutom har vi fått ett omfattande material kring våra soldattorp. Kajs arbete med Upplands-
Bro fortsätter trots att "anställningstiden" hos UKF utgått.
   Vid sidan av forskningen kring godsbildningen i Upplands-Bro avser Kaj att mera kon-kret
belysa bebyggelseutvecklingen i någon utvald by/socken. Här finns utrymme för medlemmars
medverkan i olika delprojekt.

KOMMANDE PROGRAM OCH AKTIVITETER
   På medlemsmötet framkom önskemål om att vi borde ordna en kurs i läsning av gamla
handstilar. Styrelsen undersöker möjligheterna, praktiska och ekonomiska, för en sådan kurs.
   En studieutflykt till labyrinten och fornminnesområdet vid Anunds hög i Badelunda utanför
Västerås planeras. Där får vi guidning av John Kraft, vår främste kännare av labyrinter.
Badelunda-labyrinten är av samma storlek som vår egen på Rösaring. Den ligger som bekant
också i ett synnerligen intressant fornlämningsområde.
  Ett besök på Antikvariskt Topografiskt Arkiv (ATA) för studium av handlingar som hör till
vår bygd står också på programmet. Det blir en uppföljning av våra tidigare lyckade besök på
Riksarkivet och Krigsarkivet. På ATA arkiveras alla handlingar gårdsvis i vilka
Riksantikvarieämbetet varit inblandat. I anslutning till ATA ligger Vitterhetsakademiens
bibliotek, vars läsesal har många värdefulla uppslagsverk och skriftserier.
   Ådö-projektet kommer att redovisas vid en herrgårdskonsert på slottet.
   Vi hoppas kunna ordna en guidad tur till utgrävningarna i Birka innan dessa upphör för
året. Bevaka annonseringen i början av hösten.
   Vi vill också vara med och presentera oss och Upplands-Bro ur kulturhistorisk synvinkel
vid Upplands-Bro mässan i september.
   Närmare detaljer och ytterligare programpunkter presenterar vi i nästa medlemsbrev.
   Uppmärksamma också hembygdsföreningarnas och kulturnämndens utbud när det
presenteras i höst.

AVSLUTNING
Hjälp till att sälja boken!
Hör av dig om du har möjlighet att hjälpa till i något projekt.
Trevlig sommar

Vänliga hälsningar
För UKF - Börje Sandén, 0758/40 515
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Ur hösten program

Lördag-söndag 8-9/9
UPPLANDS-BRO MÄSSAN
Gymnasiets sporthall
Invigning lörd 8/9 kl 11.00
Öppettider för allmänheten: lör 8/9 10-18,  sön 9/9 10-16
UKF:s monter, nr 21
- kortfilm på video om vår verksamhet
- demonstration av datorprogram med ortsuppgifter för hela kommunen
- visning och utskrift av enskilda orter från 1535 till 1875
- försäljning av UKF:s bok Vad hände egentligen?
- presentation av kommande verksamhet
- vad gör UKF?
- några Upplands-Bro konstnärer visar verk i vår monter

Söndag 23 september kl 10.00 - återfärd ca 15.00
UTFLYKT TILL ANUNDSHÖG - i Badelunda nära Västerås
- Guidning av John Kraft, Västerås, kl 11
- Anundshög,
- skeppssättningar,
- labyrint med forntida fruktbarhetsdyrkan
- lunchkorg medtages
- kaffe erbjuds i hembygdsgården, ca kl 13
- utbyte av erfarenheter med en aktiv hembygdsförening
- samling med bilar vid Bro Centrum för samåkning kl 10.00

Tisdagen 9 oktober Bro bibliotek kl 19.00
INGVAR DEN VITTFARNE OCH ANDRA VIKINGATIDA UTLANDSFARARE
Mats Larsson, Lund, berättar om Ingvarståget - det enda historiskt belagda vikingatåget. I slutet av
september återkommer han från en resa i Georgien där han följt Ingvar i spåren. Vi har flera s.k.
Ingvarstenar i våra bygder, bl a vid Håtuna kyrka. Det är tämligen nya rön kring en svårlöst gåta som
Mats Larsson fört fram i sina artiklar och böcker.

Torsdag (obs ej tisdag) 8 november
STUDIEBESÖK PÅ ANTIKVARISK-TOPOGRAFISKA ARKIVET, ATA
I Riksantikvarieämbetets lokaler Storgatan 41. invid Historiska museet.
Här lagras antikvariska handlingar, tidningsurklipp, bilder m.m. under enskilda gårdars namn. Du får
tillfälle att titta närmare på just din orts handlingar.
I direkt anslutning till ATA ligger Vitterhetsakademiens bibliotek, vars läsesal vi disponerar efter kl
19.00.

December - datum lämnas senare
FÖRENINGSMÖTE - RAPPORTER FRÅN PROJEKTGRUPPERNA
Närmare upplysningar lämnas i Oktobermeddelandet.

BIRKA
För utfärden till Birka får vi David Damell som ledare. Den genomförs i början på sommaren 1991; då
har man haft vintern på sig för utvärdering. Vill du åka dit redan nu så anordnar Raä regelbundna turer
dit, grävningar pågår till 22 september.

MEDLEMSINFORMATION   4-  SEPTEMBER 1990
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BAKGRUND till utflykten och föredraget
Badelunda - Anunds hög
Alla känner vi Rösaring med sin labyrint och processionsväg. John Kraft är den främsta kännaren av
labyrinter. I många år har han studerat dessa på ort och ställe. Vid sitt besök på hembygdsgården Klint
för några år sedan fick vi vår egen labyrint inplacerad i ett större sammanhang - den är i vissa
avseenden en av de främsta i landet. John Kraft har i en engelskspråkig tidskrift om labyrinter skrivit
om bl a Sanda-labyrinten som den benämns i litteraturen.
     Och vi minns naturligtvis de arkeologiska undersökningarna i början av 80-talet, som visade på den
unika processionsvägen som leder in i högen intill labyrinten.
     En lika stor labyrint finns på Badelundaåsen i anslutning till det mycket kända
fornlämningsområdet kring Anunds hög. Hela området presenterades av Badelunda hembygdsförening
i en förnämlig 50-sidig skrift 1989. John Kraft och medlemmar ur föreningen tar emot oss och visar
oss runt i en av landets stora sevärdheter.
     Hur kan det ha gått till när labyrinterna användes på riktigt? Ingen kan bättre än John Kraft berätta
om vad fruktbarhetsdyrkan stod för i forntiden och vad den står för i ännu levande traditioner världen
runt.
     Två orter med så förnämliga labyrinter och fornminnen har många gemensamma intressen och
problem att dryfta och kan dra lärdom av varandras erfarenheter. Vi ser fram mot en givande dag i
Badelunda.

För kännedom: ett flertal skyltar med bild och text har nu blivit placerade i Rösaringsområdet. De har
tagits fram av Länsmuseibyrån och satts på plats av kommunen.
Det finns ett uttalat intresse hos tjänstemän inom Raä att få undersöka den plana kullen i änden på
processionsvägen. Är det en gravhög -eller ?

Ingvar den vittfarne
I hembygdsboken blev inte de senaste forskningarna kring de s.k. Ingvarstenarna beaktade. Dessa
stenar - ett 30-tal i Mälarområdet - berättar om ett historiskt belagt vikingatåg, utförligt skildrat i en
isländsk saga. Mats Larsson har nyligen sammanfattat sina
forskningsresultat i en bok, Ett ödesdigert vikingatåg, Atlantis 1990.
     Ingvarståget är "ett specialfall" ur den akademiska avhandling som Mats Larsson försvarade i Lund
så sent som 28 maj 1990. Den finns i bokform under titeln Runstenar och utlandsfärder, Acta
archeologica Lundensia 8:18. Ett forskarteam från Lund åker om några veckor till Georgien; det är i
den georgiska krönikan från 1040-talet man kan finna lösningen på problemet: Vart for Ingvar?
     Mats berättar även om vikingars utlandsfärder i allmänhet, inklusive "Anund" och "Ingerun" från
ristningarna i resp Håtuna och Kungsängen. Det är ett synnerligen aktuellt och intressant föredrag vi
har att se fram emot.

FRÅGA
Vi är i starkt behov av en mindre kopiator. Känner du till någon begagnad men ändå fungerande som
UKF kunde få förvärva?

ALLMÄNT
- Sprid kunskap om vår bok Vad hände egentligen? Vi måste sälja många fler exemplar.
- Bevaka hembygdsföreningarnas aktiviteter i Det händer i Upplands-Bro. Kommunens annonsblad
utkommer var 14:e dag.
- UKF har vid ett möte med Riksförbundets kommitté för lokalhistorisk forskning fått presentera sitt
arbete, framförallt gällande den datortekniska sidan; vi har också blivit inbjudna att senare i höst
berätta om vår verksamhet vid en kursdag anordnad av Lokalhistoriska sällskapet i norra
Södermanland.

Vänliga hälsningar
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PÅMINNELSE om

INTRESSANT OCH AKTUELLT FÖREDRAG

Tisdagen 9 oktober Bro bibliotek kl 19.00
INGVAR DEN VITTFARNE - OCH ANDRA VIKINGATIDA UTLANDSFARARE
Mats Larsson, Lund, berättar bl.a. om Ingvarståget - det enda historiskt belagda vikingatåget.
Mats har nu återkommit från sin resa i Georgien där han följt Ingvar i spåren.

Vi har flera s.k. Ingvarstenar i våra bygder, bl a vid Håtuna kyrka, Varpsund och Ekilla. Det är
tämligen nya rön kring en svårlöst gåta som Mats Larsson fört fram i sina artiklar och böcker.

Mats berättar också om andra vikingatida utlandsfarare från Upplands-Bro.

I hembygdsboken blev inte de senaste forskningarna kring de s.k. Ingvarstenarna beaktade. Dessa
stenar - ett 30-tal i Mälarområdet - berättar om ett historiskt belagt vikingatåg, utförligt skildrat i
en isländsk saga. Mats Larsson har nyligen sammanfattat sina forskningsresultat i en bok, Ett
ödesdigert vikingatåg, Atlantis 1990.

Ingvarståget är "ett specialfall" ur den akademiska avhandling som Mats Larsson försvarade i
Lund så sent som 28 maj 1990. Den finns i bokform under titeln Runstenar och utlandsfärder,
Acta archeologica Lundensia 8:18.

Ett forskarteam från Lund har nyss återkommit från Georgien; det är i den georgiska krönikan
från 1040-talet man kan finna lösningen på problemet: Vart for Ingvar?

Ingen inträdesavgift för dig som betalt medlemsavgiften 1990. (75:-)
Övriga 20:-

Torsdag (obs ej tisdag) 8 november
STUDIEBESÖK PÅ ANTIKVARISK-TOPOGRAFISKA ARKIVET,
ATA i Riksantikvarieämbetets lokaler Storgatan 41. invid Historiska museet.
Här lagras antikvariska handlingar, tidningsurklipp, bilder m.m. under enskilda gårdars namn. Du
får tillfälle att titta närmare på just din orts handlingar.
I direkt anslutning till ATA ligger Vitterhetsakademiens bibliotek, vars läsesal vi disponerar efter
kl 19.00.

Vårt deltagande i Upplands-Bro Mässan var framgångsrikt. Många kom till vår monter. Vi sålde
ca 100 böcker.

MEDLEMSINFORMATION  5   - OKTOBER 1990
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Torsdagen 8 november, kl (16.00)17.30 - 19.00.  OBS - ändrad tid
STUDIEBEÖK PÅ ANTIKVARISK-TOPOGRAFISKA ARKIVET, ATA
Riksantikvarieämbetets(Raä) lokaler Storgatan 41, invid Historiska museet.
     I arkivet förvaras handlingar för enskilda gårdar i mappar för varje socken. Teckningar och
kartor som har samband med handlingarna är mikrofotograferade, bilder finns i särskilt register.
     Efter en kort presentation av arkivets organisation (kl 18.00) får du tillfälle att närmare se på
just den gård som du är intresserad av.
     På grund av säkerhetsbestämmelser larmas Raä efter kl 19.00. Om du vill ha mer tid för
enskilda studier kan du komma redan kl 16.00, då kvällsöppethållandet börjar (torsdagar).

Vitterhetsakademins bibliotek och läsesal, som ligger i direkt anslutning till ATA, är öppen
samma tid. Det blir inte tid för organiserat studiebesök där denna gång, men du har tillgång till
bokkatalogen och ett stort referensbibliotek i läsesalen.
     På nedre vestibulens golv - innanför vakten - har Raä en jättekarta med landets 1700
riksintressanta kulturmiljöområden. Kartan kan studeras med hjälp av en "luppförsedd" vagn, på
vilken också finns beskrivning av områdena. Vilka objekt i Upplands-Bro har valts ut?
     Där har också ordnats en liten utställning av Lantmäterikartorna och skiftesreformerna genom
tiderna (från Omberg/Tåkern området)
     Kom i god tid så att vi kan börja visningen av ATA prick 18.00.
Parkering
Det går bra att ställa bilen på Raä parkeringsplats utanför entrén om du begär parkeringstillstånd
(+ avgift?!) i vakten innanför entrén. Men tänk på de invecklade framkörningsvägarna på
Östermalm. Du har lättare åtkomlig parkering mitt i Narvavägen strax ovanför Djurgårdsbron; det
finns gångväg till vänster om Historiska museets entré.

Tisdagen 13 nov kl. 19.00, Kungsängens bibliotek
PROJEKTLEDARMÖTE.
Du som arbetar inom något projekt kallas till ett möte för summering av det hittills genomförda
arbetet. Det är en förberedelse för föreningsmötet tisd 27 november dit medlemmar och övriga
intresserade inbjuds.

Tisdagen 27 nov. kl. 19.00, Kungsängens bibliotek
FÖRENINGSMÖTE
Pågående projekt redovisas, frågor kring verksamheten diskuteras, summering av höstens
aktiviteter, idéer för framtiden, bl.a. innehållet i bok 2 av Vad hände egentligen?

Bifogad detta brev är den aktuella medlemslistan: 95

Med vänlig hälsning

MEDLEMSINFORMATION  6   - NOV. 1990
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Läsning av gamla handstilar - KURS
I början av 1991 anordnar UKF och Vuxenskolan en studiecirkel i handskriftsläsning. För att komma
åt innehållet i många av handlingarna i våra gårdsarkiv måste man känna till den ålderdomliga
skrivstilen som användes före 1800-talet.
Som lärare har vi lyckats engagera Christoffer von Warnstedt, specialist på såväl Riksarkivets som
Krigsarkivets material.
Arbetsmaterialet blir i första hand dokument med anknytning till Upplands-Bro.
Åtta (8) sammankomster är planerade enligt nedanstående schema:
1. Inledning, Tolkning av bokstäver och handstilar.

Träning, olika tidsperioder
2. Tema SLOTTSHANDLINGAR. Almarestäket. Olika tidsperioder
3. Tema GÅRDSHANDLINGAR. ex Ådö, Brogård, Lejondal
4. Tema REGEMENTSHANDLINGAR. Rullor, utskrivningar, syneprotokoll,

biografica m.m
5. Tema LANDSKAPSHANDLINGAR. Företrädesvis Uppland. Från mitten

av 1500-talet till början av 1600-talet. Repetition, träning av bokstäver och
skrivstil

6. Tema KYRKOARKIVALIER. Dop- vigsel- begravning- och
husförhörslängder.
Sockenstämmoprotokoll.

7. Tema JURIDISKT MATERIAL. Saköreslängder, domböcker.
8. Sammanfattning - repetition

Reservation för ändringar
Om intresse finns gör vi en fortsättning under hösten 1991

DAG: Onsdagar 6/2,13/2,20/2,6/3,13/3,20/3,27/3,3/4 är bokade
TID. 19.00
PLATS: Dagcentralen i Kungsängens centrum
Start: onsd 91-02-06 klockan 19.00
Anmälan: Börje Sandén, 0758/40 515, Jan-Christer Strahlert, 0758/73 277

Vuxenskolan 0758/197 40
Uppehåll under sportlovsveckan och ev vid andra tillfällen beroende på deltagarnas önskemål.

STUDEIBESÖK OCH FÖRELÄSNINGAR
Tisdagen 29 januari kl 18.00
Studiebesök på Genealogiska föreningen, Arkivgatan 3, Riddarholmen
Arkiv, bibliotek och samlingar visas
Anmälan till Jan-Christer Strahlert, 0758-73277

Tisdagen 19 februari, kl 19.00. Kungsängens bibliotek
Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material.
Jan-Christer Strahlert går igenom olika slags källmaterial, principer för källkritik samt arbetssätt.
Exempel visas med Overhead-bilder. Jan-Christer har mångårig erfarenhet av föreläsningar i ämnet
runtom i landet.
Övriga programpunkter för våren kommer i nästa medlemsinformation. Vi räknar bl a med en utflykt
till Birka med David Damell som guide i början på sommaren. Ev försöker vi ordna en (ång?)båt från
Kungsängen.

MEDLEMSINFORMATION - NYÅRET 1991
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HÄNT I UKF
Upplands-Bro Företagarmässa
Vi kunde notera stort intresse för vår monter. Under lördagen och söndagen var den ständigt
bemannad med 4-5 medlemmar, och vi hade full sysselsättning med bokförsäljning och demonstration
av framförallt den nya databasen med de ca 550 ortnamn som finns registrerade i jordeböckerna och
lantmäteriverkets förteckning över gamla kartor.
  Genom Bindata AB, som stod för kostnaden, hade vi även fått låna en stor bildskärm för visning av
önskade socknar/orter. Dessutom hade vi tagit dit vår skrivare så att den som ville kunde få med sig
hem data om orten;
- jordeböckerna för perioden 1535 - 1875 med storlek (mantal), namnformer och brukningsform:
skatte-, frälse-, krono-, kyrkojord.
- lantmäterikartornas innehåll, årtal, författare, aktnummer och om kartan finns i avbildning hos oss.
- successivt införs: intressanta upplysningar om orterna, fornminnesnummer, koordinater för orten i
rikets kartverk, riksantikvarieämbetets (ATA) registernoteringar m.m.
- Tomasz Pydzik hade gjort några tavlor av illustrationer i Vad hände egentligen? En av dem såldes,
kanske har han ännu några kvar.
- Vi sålde också ett antal bokpaket till företagare; att ge bort som presenter till anställda.
Programmen som visades jämte andra möjligheter till datoranvändning i lokalhistorisk forskning
presenterades vid en kursdag anordnad av Lokalhistoriska sällskapet i Norra Södermanland.

Utfärden till Anundshög och labyrinten i Badelunda
Det var snålblåst och småregn när en tapper skara visades runt av John Kraft, Sverige- specialist på
labyrinter, i ett av landets stora fornminnesområden: de stora skeppsättningarna, den volymmässigt
största gravhögen(?) i landet, den hotade men välbevarade labyrinten och andra traditionella
fornminnen uppe på Badelundaåsen; en direkt parallell till Rösaring, där vi dock kan ståta med den
hittills enda kända processionsvägen.
  Ett mycket värdefullt utbytande av erfarenheter ägde under några timmar rum tillsammans med
styrelse och medlemmar i den synnerligen aktiva och driftiga hembygdsföreningen i Badelunda.

Ingvar den vittfarne
Ca 60 åhörare mötte upp i Bro bibliotek när Matts G. Larsson höll sitt synnerligen aktuella och
intressanta föredrag om sin i maj försvarade avhandling om Runstenar och utlandsfärder. Hans teorier
och upptäckter beträffande de hittills outredda frågorna om vart Ingvar egentligen for, har han också
presenterat i en populärt skriven bok, Ett ödesdigert vikingatåg. Hans medförda exemplar av böckerna
tog snabbt slut, men de finns att köpa hos Almqvist & Wiksell. Den senare boken bör vid det här laget
finnas också på biblioteken. I boken finns också en modern översättning av Sagan om Ingvar den
vittfarne. Närmaste Invarstenar finns vid Håtuna kyrka, Ekilla kvarn och Varpsund.
  Matts visade bilder från resor i Georgien och av den av honom funna runinskriften i Hagia Sofia i
Istambul

Studiebesök på ATA - Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv
Först fick vi en allmän genomgång av arkivets uppbyggnad och tillblivelse. Vi fick ta del av sökmedel
i form av kortregister, arkivförteckningar, handskriftskatalog samt det datorutskrivna registret över
ritningar (kopia av det kompletta materialet gällande Upplands-Bro fick vi med oss och det är nu
registrerat i vår ortnamnsdatabas). Därefter var alla 'våra' topografiska dossierer framlagda i läsesalen,
liksom pärmarna med bilder.
  Dossiererna är grundmaterial för kulturminnesvårdens fysiska objekt, dvs fasta fornlämningar och
byggnadsverk, och arkiverade på varje bebyggelseenhet. De omfattar nu bortåt 300 hyllmeter.
  För den som är närmare intresserad av ATA kan vi plocka fram en fotostatkopia av en artikel i
riksantikvarieämbetets tidning Kulturminnesvård 1980:6. (med anledning av 100-års jubileet)
  I den stora utställningen i foajén över landets kulturhistoriska miljöer av riksintresse kunde vi
konstatera att det äldsta statliga vägbygget vid Dalkarlsbacken/Ryssgraven var skyddat. En
järnvägstunnel genom vägsystemet torde vara otänkbar. Jag tror också järnvägsbyggarna får svårt att
våldföra sig på miljön kring Almarestäket. Det finns dock annan lösning som bekant.
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HÄNT I BYGDEN
Johan Hedin, Norränge, Håtuna,
har fått mottaga kulturnämndens stipendium för sina mångåriga insatser för hembygdsrörelsen. Man
har bl a annat tänkt på  jordbruksmuseet i Frötunamagasinet, på vilket han lagt ner mycket arbete.
Johan besitter genom sin livslånga verksamhet i Håtuna och Upplands-Bro en väldig fond av person-
och sakkunskap som han delar med sig av. För närvarande är han sysselsatt med en historik över
Håtuna brandkår. (den gamla brandbilen har placerats i nya brandstationen) Johan var under många år
brandchef för borgarbrandkåren i Upplands-Bro. Han driver en av de få kvarvarande gårdarna med
boskapshållning, en nog så betydelsefull hembygdsgärning.

Lilla Ullevi
Kring Lilla Ullevis gamla bytomt SV om Skällsta industriområde i Bro har arkeologiska
undersökningar visat på en kontinuerlig bosättning från järnålderstiden. Man drog de nya vägarna vid
sidan om kända gravar men hamnade i stället på boplatser. Detta är ett känt fenomen inte minst från
motorvägsbygget i Håbo. Den uppmärksammade bosättningen vid Pollista har rekonstruerats i full
skala och kan beses i Smedby i Upplands Väsby! Husen är byggda av väldiga ekplankor, taken lagda
med råghalm och vissa väggar av lera och kogödsel. Enda eftergiften för modernt material är en
brandsäker matta under takhalmen. Värt att se invid fornlämningsområdet strax bakom Smedby gård.

FRÅN VÅRA FORSKAR-PROJEKT
Ett litet smakprov. I Brogårds-arkivet har gruppen bland mycket annat funnit en häradsrättsdom från
1800-talets början angående Norrboda mjöl- och sågkvarn. Sedan gammalt hade fälten utanför
Högbytorp varit översvämmade under våren så att en kvarn kunde drivas. Översvämningarna var så
märkliga att de finns inritade på en häradskarta från 1600-talets slut (Se karta i hembygdsboken).
Kring sekelskiftet 1800 anlades dammar för att kunna driva kvarnarna även andra årstider. Men det
blev till skada för markägarna både ovanför och nedanför dammen. Många intressanta aspekter på
hembygden finns med i det 50 sidor långa handskrivna dokumentet.
  Många dokument kring manufakturverket vid Lejondal har också hittats och är föremål för
renskrivning.

ENSKILDA INITIATIV
Alltfler blir medvetna om att UKF finns och hör av sig; inte bara med frågor utan också med
värdefulla upplysningar och ibland med skrifter. Under sommaren har vi fått kontakt med ättlingar till
den anonyme författaren (Lambert Wahlberg) som jag citerar flera gånger i hembygdsboken. Hans
syster lever och har kompletterat bilden av livet i soldaten Hådells stuga, sedan mer än 50 år nu en
jordhög. Hennes egen levernesbskrivning avslöjar hur soldaten Hådell blev mormon. Rekognosering
med gamla kartor i handen har lett oss till Kranskojan i Håbo-Tibble där omvändelsen skedde. Bengt
Hammarlund, Vällingby, släkforskar och har försett oss med upplysningar och bouppteckningar för
personer i Håtuna.
Sten Littmarck, Spånga, har gett oss kopia på en intressant bygdeskildring från 30-talet, gällande
Håtuna. Som prästson hade han nära tillgång till befolkningsstatistik och vi får bl a veta vilka yrken
som representerades i hela Håtuna. Torsten Johnsson, Helsingborg, var trädgårdsmästare vid
Fosfatbolagets försöksodlingar i Kevan, Håtuna och i en uppsats beskriver verksamheten bland 2500
äppelträd, 200 päron- och 300 plommonträd.
  Skildringar av detta slag från vår bygd är alltid intressanta; tillsammans med bandade och/eller
antecknade intervjuer får vi en allt fylligare bild av det gamla samhället, som för de flesta av oss nu
verksamma är "historia". Holger Ängeskog, Kungsängen, har tagit initiativ till samtal med äldre
Kungsängenbor. Johan Hedin har ställt ett antal äldre bandintervjuer till vårt förfogande. Vi hoppas på
att fler intervjuer skall komma till stånd av såväl Holger och hans hustru som andra. Välkomna att
utöka kunskapsbanken.

LITTERATUR
Vänliga människor skänker litteratur till fromma för vår verksamhet.
- Svensk medeltidsforskning - en forskningsöversikt, Humanistiskt-Samhällsvtenskaplig
forskningsrådet, HSFR.
- I Heliga Birgittas trakter, "exempel på lokalhistorisk forskning på akademisk nivå". HSFR.
- Sancte Eriks gård - Den nationella samlingens födslovåndor. Fabian Månssons "klassiska" verk om
Almarestäket.
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- Meddelanden från Svenska Forskningsinstitutet i Istambul. Matts Larsson artikel om runklotter i
Hagia Sofia.
- Petum optium - tobakens historia i Sverige av Walter Loeve.
- "at förse Riket med beständige och prydlige Byggnader" - Byggnadsstyrelsen och dess föregångare.
- Vattenvägars land, Nils-Erik Landell (rapporterad för något år sedan)
- Markernas visdom, Nils-Erik Landell. Bägge behandlar företeelser i Upplands-Bro.
Ett litet urval av annan aktuell litteratur att rekommendera till läsning:
- Ingvar den vittfarne, Ett ödesdigert vikingatåg (Atlantis), samt
- Runstenar och vikingafärder, Almqvist & Wiksell. Bägge av Matts G. Larsson.
Till debatten om "Svearikets vagga" finns två böcker av Lars Gahrn
- Sveariket i källor och historieskrivning (Almqvist & Wiksell)
- Bland svear och götar

Kommande böcker
Under våren kommer vi att få tillgång till ett par nya hembygdsböcker. Det är Stiftelsen Upplands-Bro
Fornforskning - ej att förväxla med UKF - som står för boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia.
Det är resultaten av fem  somrars arkeologiska undersökningar som nu presenteras. Boken kommer att
finnas till försäljning i kommunens bibliotek.
  Upplands-Bro - kulturhistoriska miljöer är den andra boken som kommer under våren. På uppdrag
av kommunen har Gabriele Prenzlau-Enander vid Stockholms läns museum skrivit den första och
grundläggande delen i ett kulturmiljöprogram för Upplands-Bro. Boken vill dels väcka intresse hos
allmänheten för de många värdefulla kulturmiljöerna i kommunen, dels utgöra ett underlag för den
kommunala planeringen. Den kommer också att finnas till försäljning på biblioteken.
  Beträffande vår egen bok Vad hände egentligen? - Andra boken kommer den att läggas upp efter
samma mönster som den första. Temat hämtas liksom i Första boken inom ett område där en
rikshistorisk händelse kopplas till händelser i vår bygd. Det är den s k Stora Daldansen, ibland kallad
Stora Ofreden, som kommer att behandlas.
  Det handlar med andra ord om det sista stora folkupproret, då regering och riksdag skulle ställas till
svars för det självpåtagna kriget mot Ryssland 1741-42; ett krig som slutade så snöpligt att Ryssland
bestämde vem skulle vara tronföljare i Sverige.
  Det var i upprorsmännens högkvarter på Tibble Gästgivargård som man slutligen i skrift formulerade
sin krav. Nära nog samtliga dalasocknars namn finns med som undertecknare av dokumentet som i sex
punkter preciserar kraven; de 4500 dalkarlarna hade förvisso uttryckt sig lite svävande när de drog mot
huvudstaden för "runka perukerna på herrarna".
  Två militära aktioner ägde också rum i vår bygd: försöket att stoppa dalkarlarna vid Stäket, och
upprensningsaktionen på Norra Björkfjärden strax utanför Rösaring. Då hade huvudstyrkans
okupation av Stockholm kvävts i blod och flottan anföll med kanoner de kvarvarande upprorsmän på
Mälaren.
  Att sedan prästen i Bro, Jakob Mörk, kände sig föranlåten att i skrift gå till storms mot tidens
korruption med de mutade riksdagsmännen ger oss inte mindre anledningen att ta upp detta tema i vår
bok.
  Inför 250-årsminnet 1993 kan det kanske vara av intresse att påminna om den olyckligaste
utrikespolitiska situation som Sverige någonsin befunnit sig i; en situation som - förklarligt nog -
behandlas mycket kortfattat i de vanliga historieböckerna.
  Bakgrunden finns tecknad i Det hände i Upplands-Bro, 1984. Nu kommer vi att mer ingående
presentera händelser och dokument.

Övrigt
Vi behöver sälja många fler böcker för att utgivningen skall gå ihop ekonomiskt. Hjälp oss gärna att
sprida information om boken och vår verksamhet. Den har bemötts välvilligt i Släkthistoriskt Forum
90:4, där den presenteras under rubriken "Imponerande om Upplands-Bro"
Institutet har nu gratis fått ytterligare två bärbara datorer. Har du forskningsuppgifter och vill skriva
direkt i datafil underlättar det betydligt en publicering i vår skriftserie. Hör av dig.

Gott nytt hembygdsår
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FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK
Tisdagen 19 mars, kl 19.00, Biblioteket Bro Centrum
Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble Gästgivargård?
"Stora Daldansen - Lilla ofreden" belyst ur lokalhistorisk synvinkel. Börje Sandén berättar om
den politiska bakgrunden i allmänhet och Tibble-dokumentet i synnerhet.
  1993 är det jämnt 250 år sedan en av våra allvarligaste politiska kriser fick sin dramatiska
upplösning med massakern på Gustav Adolfs torg. Vad hände på Norra Björkfjärden dagen
efter? Hur reagerade kyrkoherde Jakob Mörk i Bro? En intruduktion till temat i kommande
Vad hände egentligen? - Andra boken.

Tisdagen 16 april, kl 19.30 (19.00 årsmöte), Biblioteket i Kungsängen
Arkeologens respektive språkforskarens syn på våra rötter.
Curt H Dahlgren redogör bl a för åsikter som Colin Renfrew presenterar i sin
uppmärksammade bok Arkeologi och språk.

Söndagen 2 juni kl 9.00 - ca 15.00
Båtfärd till Björkö från Kungsängen.
David Damell från Riksantikvarieämbetet visar oss resultaten från de arkeologiska
undersökningarna som nu är inne på sitt andra år.
Planerna på ångbåtsfärd med musik har måst skrinläggas - det blir alldeles för dyrt. Vi har
chartrat en mindre båt för 50 personer. Den utgår från trakten av småbåtshamnen nära
Kungsängens station.
Medlemmar i UKF jämte anhöriga kan boka plats senast 6 maj genom insättning av 150:- på
UKF:s postgiro 27 58 94-4. Ev kvarvarande platser erbjuds sedan till övriga intresserade.
   Gångtiden är högst 2 timmar. Ta själv med förtäring. Cafeteria finns visserligen på Björkö,
men vi vill nog börja visningen så snart vi kommer dit.

Det finns också andra möjligheter att ta sig till Björkö. Reguljära turer går dagligen fr o m 11
maj från Stadshuset kl 10.
HSB-föreningarna i Kungsängen har chartrat en båt för ca 100 pers för i första hand sina
medlemmar. Båten går från Kungsängen 28 april.
Enligt Enköpingsposten planerar Ena-bolaget regelbundna turer från Kalmarsand.

HÄNT I UKF
Till kursen i läsning av gamla handstilar anmälde sig närmare 40 personer. Vi tvingades sätta
gränsen vid 30, förhoppningsvis kan vi få en ny kurs till hösten.

Vårt studiebesök på Genealogiska föreningen i Riksarkivets gamla lokaler på Riddarholmen
genomfördes planenligt. Till hösten blir det fler studiebesök på arkiv i Stockholm.

Jan-Christer Strahlert, UKF och Genealogiska föreningen, höll ett intressant föredrag om hur
man kan släktforska ända ned på 1500-talet, trots frånvaron av traditionella kyrkböcker. En
skriftlig dokumentation av föredraget kommer att biläggas en kommande
medlemsinformation.

MEDLEMSINFORMATION  2 - MARS 1991
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HÄNT I BYGDEN
Den sjunkna runstenslasten vid Biskops-Arnö.
1991-02-16 försökte Dyksport från Uppsala lokalisera den år 1870 sjunkna pråmen, som
påstås varit lastad med runstenar och andra fornminnen. Man hade bådat upp såväl TV
(Vetenskapens värld) som tidningspressen; med var också Björn Ambrosiani (Raä). Nu
hoppades man kunna finna platsen för att sedan i sommar försöka lyfta stenarna.
   Ett 20-tal dykare tog upp en mängd hål i isen med jämna mellanrum, varefter man sondade.
En verklig dykning genomfördes också men sikten var alltför dålig för att ge något resultat.
Sedan dess har man varit på en plats närmare stranden och funnit en stensamling, troligen
samma som en dykgrupp under ledning av Kjell-Ove Matsson, Ramnäs, sökte och fann på
liknande sätt under åren 1979-86. Hans rapport till Raä låg bl a till grund för den nu gjorda
undersökningen. Av den framgår det att undersökningarna "i modern tid" började redan före
1932, då en utförlig artikel om saken skrevs i Stockholms-Tidningen.
   Historien om pråmen och dess last skildrades sedan av Jan Fridegård i boken Blå dragonen
sedan han först skrivit om den i tidningen Vi. Inför sin avflyttning från Biskops-Arnö till
Signhildsberg 1870 ville baronen och majoren H.H. von Essen ta med sig en del fornminnen
som han låtit tillverka och troligen också ett antal äkta, som privatpersoner på den tiden kunde
förvärva.
   Detta med konstgjorda fornminnen är inte så ovanligt i 1800-talets slotts- och
herrgårdsparker; vi har sådana bl a på Granhammar och Önsta. Att för privata önskemål flytta
runstenar gick för sig ännu på 1910-talet. Stenarna vid Bro prästgård och Säbyholmsskolan
fick flyttas till sina nuvarande platser med myndigheternas tillstånd.
   Hur det egentligen gick till när pråmen sjönk är det olika bud om. Enligt en uppgift skulle
den ha sjunkit när von Essen av dåvarande antikvarisk myndighet beordrades att återställa
stenar som han hämtat på olika ställen runt Mälaren; innan det skedde skulle han ha gjort
kopior av dem.
   En annan uppgift säger att pråmen sänktes med flit av dem som inte ville att stenarna skulle
hamna i Signhildsberg. En tredje upplysning lämnades redan 1932 av en 66-årig sockenbo
vars fader var med och lastade pråmen vid färjeläget (invid nuvarande vägbanken över till
ön). I så fall kan man undra om det ändå inte fanns äkta stenar i lasten; varför skulle man
hindra en transport av kopior? Leif Malm som leder de nuvarande bärgningsförsöken
meddelar att det faktiskt saknas ett antal runstenar i Håbotrakten jämfört med den inventering
som gjordes på 1750-talet.
   Kjell-Ove Matsson som dykt både i vattnet och i arkiven har bl a fått veta av legendariska
Run-Janne, riksantikvarie under många år, att denne personligen simmat och dykt efter
pråmlasten; intresset för att bringa klarhet är stort hos ansvariga myndigheter.
   Vi får hoppas att intresset finns kvar till sommaren och att vi ska kunna ta bort frågetecknen
kring saken i en kommande upplaga av hembygdsboken. Många fler intressanta turer kring
historien om runstenslasten har UKF fått ta del genom Kjell-Ove. En närmare presentation
kanske vi kan få i nästa bok av Vad hände egentligen?

UKF:S ÅRSMÖTE
- tisd 16 april kl 19.00 i Kungsängens bibliotek.
Årsmötet följs ca 19.30 av ett föredrag över ämnet "Arkeologens resp. språkhistorikerns syn
på vår rötter", vid vilket Curt H Dahlgren redogör för de teorier som Colin Renfrew framför i
sin uppmärksammade bok Arkeologi och språk.

Särskild kallelse med verksamhetsberättelse kommer att sändas till förra årets medlemmar och
nytillkomna för i år, liksom en aktuell medlemsförteckning.

41



3       info91-2

STOCKHOLMS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND
- ÅRSMÖTE i Kungsängen. Ekhammarskolans aula lörd 23 mars kl.10.00. I år står Upplands-
Bro som värd. Alla intresserade är välkomna att följa förhandlingarna och det program som
hembygdsintressenterna i kommunen presenterar. Lokala arrangörer är de tre
hembygdsföreningarna, kulturnämnden, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning och
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF). Kommunala Musikskolan bjuder på
musik.
Några hållpunkter:
10.10 - 10.45 Upplands-Bro presenteras. Bibbi Andersson, Börje Sandén
Därefter förhandlingar, Diplomutdelning, Lunch
ca 14.30 Hembygdsverksamheten i Upplands-Bro presenteras av de olika föreningarna.
16.00 Eftermiddagskaffe i Hembygdsgården, visning för intresserade.

I pauser under dagen kommer UKF att demonstrera datorprogram, framförallt registren över
jordeböckerna och lantmäterikartorna. Såväl vår egen som hembygdsföreningarnas
skärmutställningar finns på plats.

PROJEKT OCH FORSKNINGSVERKSAMHET
Brogårdsarkivet - Kvarnarna vid Norrboda
Brogårdsgruppen meddelar att den såg- och mjölkvarn som fanns i början av 1800-talet och
vars drift orsakade allvarliga översvämningar vid Norrboda, också lämnat spår efter sig i
naturen. En fördämningsvall 500 m in i skogen öster om Högbytorp vittnar om denna
kontroversiella anläggning i Bro.

Intervjuer
Holger Ängeskog har intervjuat ytterligare ett par personer i Kungsängenområdet om
förhållandena i gamla tider. Anders Bokvist, 1906, kom till Kungsängen 1930, och har varit
aktiv i hembygdsföreningen sedan den bildades 1946. Elsa Nykvist, 1916, som bott i
Kungsängen sedan 1920, kan berätta om hembygdsgården från den tid då den var en av
socknens fattigstugor.

Sten Littmarck har förmedlat kontakten med Anna-Greta Cambraeus/Wijkström. Hon var
lärarinna i Tjusta 1932-1943 och har skickat oss ett band med en förtjusande skildring av en
lärarinnas arbetsförhållanden. Tillsammans med en skriftlig redogörelse har vi här fått ett
mycket värdefullt inslag i nästa bok Vad hände egentligen? som bl a blir en åminnelse av
folkskolans 150 år i vårt land. 1842 kom lagen som bestämde att det skulle vara minst en
skola i varje socken. Som tidigare meddelats håller förre rektorn Ruben Lindberg på med
skriva vår kommuns skolhistoria.

Uppsatser och annat
Från Kaj Janzon, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, har vi fått en uppsats
benämnd "Bondenöd i krigets skugga". Den handlar främst om de första soldat-
utskrivningarna under 1600-talet, således från tiden innan det mer kända indelningsverkets
tillkomst under Karl XI:s tid. Vi har också fått soldatlistor från vissa utskrivningar.
   John Kraft, Västerås, har skickat sin uppsats "Dalarnas äldsta indelning - från hedniskt
kultförbund till kristen sockenindelning". Han arbetar också med nya synpunkter på Upplands
äldsta territoriella indelning.
   Sten Florgård , Stockholm, har ägnat lång tid åt forskningar kring vårdkaslinjerna i våra
trakter. Två uppsatser "Ett hypotetiskt vårdkassystem utmed farleden Almarestäket.Sigtuna-
Uppsala" och "Farleden Tälje-Björkfjärden-Ullfjärden-Uppsala med en hypotetisk
vårdkaslinje"
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   Sten Littmarck har försett oss med "Håtunaleken - Ballad för soli och blandad kör med
piano eller orkester" av August Körling, fader till den mer kände Felix Körling.
Pianopartituret omfatt 71 sidor.
   Ullabritt Ottosson, Bålsta, har i sin egen släktforskning funnit material ang. Vallby i Håbo-
Tibble, och som vi fått kopior av.
   Anders Högmer, Göteborg, har sänt oss sin uppsats "Uppsalar och Uppsala öd - vårt första
domänverk?" Den ingår i den anrika tidskriften Götiska minnen och är ett inslag i debatten
kring den Svenska riksbildingen, där frågan om Birkas och Uppsalas geografiska belägenhet
varit föremål för diskussion. Se litteraturförteckningen i föregående medlemsinformation, där
Lars Gahrns böcker i ämnet omnämns. TV-serien som senaste året behandlat det
kontroversiella ämnet fälldes nyligen i radionämnden.

HEMBYGDSFÖRENINGARNAS AKTIVITETER (urval)
Se i "Det händer i Upplands-Bro för aktuella uppgifter

Ons 20 mars kl 19.00. Kommunhuset i Bålsta. Håbo härads hembygdsförening
BISKOPS-ARNÖ FÖRR OCH NU.
Rektor Birgitta Östlund visar bilder och berättar om slottets och öns historia.
Tisd 23 april 19.00. Bro hembygdsförening
VI VÅRDAR VÅRA RUNSTENAR, samling med bil vid hembygdsgården Klint. Börje
Sandén berättar om stenarnas historia.
Tisd 21 maj kl 19.00. Bro hembygdsförening
FINNS DET HÄLLRISTNINGAR I BRO? Samling med cykel vid hembygdsgården Klint kl
19.00.
Lörd 25 Maj 12-16. Håtuna Håbo-Tibble.
BYGDENS DAG - Tjusta by
Bygdens föreningar visar sina aktiviteter.
Musikskolan, Håbo-Tibble dansare

MEDLEMSAVGIFT
På grund av datorbyte kunde inte årets inbetalningskort förses med avsändare. Följande pg/bg
nummer har vi ingen namnuppgift på.
35 03 19-6911, 36 31 44-7, 466 41 56-9, 26 12 33-3705, 11 06 03-7896, 11 71 89-1, 42 02
17-0652, 33 11 07-7150, 42 10 12-0390, en utan nummer.
Vårt postgironummer: 27 58 94-4.

Dessutom kan inbetalningar ha gjorts som vi aldrig fått meddelande om från Postgirot.
Postverket har meddelat att flera säckar med talonger felaktigt makulerats under februari. I
nästa brev kommer en aktuell medlemslista, skulle du inte finas med då, ber jag dig höra av
dit till mig, 0758/40515.

HEMBYGDSLITTERATUR
UKF har etablerat ett visst samarbete med Hembygdsförlaget i Enköping. Förlagets första bok
"Vägar till forntiden" är en mycket fin bok rikligt försedd med färgbilder. Den beskriver
dagsutflykter i Bålsta och Enköpingsområdet. Boken kostar 230:- har hårda pärmar och
omfattar ca 100 sidor. Vi kan förmedla försäljningen. Vill du få den på post kostar den 250:-.
Postgiro 27 58 94-4.

43



1    info91-3

STUDIEBESÖK - Arkeologiska undersökningarna på Björkö
Söndagen 2 juni kl 9.00 - ca 15.00
Båtfärd från stenkajen nära småbåtshamnen i Kungsängen.
David Damell från Riksantikvarieämbetet guidar och visar oss resultaten från undersökningarna som
nu är inne på sitt andra år.
Högst 50 pers, 150:-, anmälan till Börje Sandén, tel 40 515
Ta själv med förtäring att inmundigas på båten; vi använder all tid på Björkö till studier.
Du som redan betalt resan får särskild bekräftelse ca 1 vecka före.
När du läser detta har kvarvarande biljetter annonserats i Det händer i Upplands-Bro. Ring därför 40
515 innan pengar sätts in på pg 27 58 94-4

Birkabladet - Birkagrävningen 1990 - 1994 meddelar i 1/91 att kännedomen om Hjalmar Stolpes
grävningar 1872-79 förbättrats avsevärt när man 1990 fann hans rapporter i "fel" akademi;
Vetenskapsakademien i stället för Vitterhetsakademien, dit de borde skickats.
  Med hjälp av flygbilder har nu också Stolpes långa schakt tvärs över Svarta jorden identifierats. Från
Stolpes släkt har man dessutom fått hittills okända fotografier av Björkö från 1890-talet.
  Arkeologerna lovar en spännande fortsättning på grävningarna
  I Historiska museets Birka-utställning följs de nya grävningsresultaten upp; där visas också förra
årets timslånga TV-film från Vetandets värld.

ÖVRIGA HEMBYGDSAKTIVITETER I UPPLANDS-BRO
Tisd 21 maj kl 19.00 - BRO HEMBYGDSFÖRENING
FINNS DET HÄLLRISTNINGAR I BRO?.
Samling med cykel vid hembygdsgården Klint.
    Vid Bro hembygdsförenings utflykt i april fann man oväntat något som liknar en skeppsristning
invid en skålgropshäll i centrala Bro. På intilliggande hällar upptäcktes också några nya grupper av
skålgropar.
     I senaste numret av Populär Arkeologi 91:1 berättas hur hembygdsföreningen i Husby-Långhundra
förra året fann sex skeppsristningar, de första öster om Uppsala.
Lördagen 25 kl 12 - 16. FÖRENINGARNA I HÅTUNA, HÅBO-TIBBLE
BYGDENS DAG - Tjusta by
Bygdens föreningar visar sina aktiviteter. Musikskolan. Håbo-Tibble dansare.
Ett traditionellt mycket välbesökt arrangemang.
Söndagen 26 maj - eftermiddag. UPPLANDS-BRO MUSIKSÄLLSKAP
Musik pick-nick vid ALMARESTÄKETS borgruin
Upplands-Bro Musikkår och dess sextett, Järfälla manskör, Bro d'River Boys.
Kl 14.30 sjunger Thomas Fridén till ackompanjemang av blåsorkestern Sten Stures Ballad, varefter
Börje Sandén berättar om Sten Sture och hans förhållande till ärkebiskopsborgen.

HÄNT I UKF
UKF:s ÅRSMÖTE - nya styrelsen
Som ny ledamot i styrelsen invaldes Jan-Christer Strahlert. Karl-Erik Mörk omvaldes på tre år.
Övriga i styrelsen har ännu ett eller flera år kvar.
Curt H Dahlgren, ordförande; Inger Norelius, sekreterare, Börje Sandén, kassör och
verkställande, Lotta Hedin, Siv Wikström, Håkan Norelius, Anders Walldén.

MEDLEMSINFORMATION  3   - MAJ 1991
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Erövrare eller invandrare - vilka spred språket?
Årsmötet avslutades med att Curt H Dahlgren höll ett intressant föredrag om de åsikter som Colin
Renfrew presenterar i sin uppmärksammade bok Språk och arkeologi. Colin som är engelsk arkeolog
har gett sig in på språkforskarnas område och tycker sig ha sett andra drivkrafter för språkens
utbredning över jorden än vad man hittills allmänt ansett.
     Det skulle således inte vara ryttarfolken från Asien som med krigiska medel - och relativt snabbt -
fört språk och kultur vidare, utan i stället den odlande bonden som så sakteliga (18 km/25 år!) fört sin
kultur och språk framåt. Allt skulle dessutom ha börjat flera årtusenden tidigare och dessutom på en
annan plats än vad språkforskarna anser, nämligen i Anatolien, dvs nuvarande Turkiet.
Frågeställningarna har tagits upp i såväl Forskning och Framsteg (Eskil Block) som Fakta (Inge
Damm). Sista ordet torde inte vara sagt på länge; det handlar ju om den europeiska identiteten.
     Handskriftskursen genomfördes planenligt. Vid åtta sammankomster träffades i genomsnitt 24
deltagare för att studera såväl den äldre handskriften (före ca år 1800) som frågeställningar kring
olika typer av dokument. Ledare var Christopher von Warnstedt. Planer på en ny kurs, kanske med
mer inriktning på släktforskning, och en fortsättning, finns; Vuxenskolan arrangerar ev till hösten.
     Stockholms läns hembygdsförsbunds årsmöte ägde rum i Ekhammarskolan.
Hembygdsföreningarna, UKF, Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning och Kulturnämnden gav en
bred presentation av hembygdsverksamheten i Upplands-Bro inför 120-talet delegater från länet.
Skärmutställningar visades, UKF visade dessutom sin videofilm om UKF och databaser kring våra
ortnamn.
     En följd av årsmötet blir en artikel om UKF i länsförbundets tidskrift LEDUNGEN.
     Tibble gästgivargård. Vid mitt föredrag om händelserna på gästgivargården 19 juni 1743 kunde
jag också meddela vad Eddy Wiborg funnit om händelserna på samma plats den 19 mars 1809. Eddy
har själv skrivit en artikel i senaste numret av Aktuellt i Upplands-Bro. Även då använde upprorsmän
Tibble gästgivargård som huvudkvarter, varvid revolutionsprogram skrevs.
    Georg Adlersparre marscherade med västra armén från Karlstad till Stockholm för att rätta till de
politiska missförhållanden som uppkommit genom konung Gustav IV Adolfs motstånd mot
Napoleon. Denne och den ryske tzaren hade kort tid förut dragit den kommande gränsen mellan
Ryssland och Danmark vid Motala ström! När armén kom till Tibble hade emellertid redan kungen
blivit arresterad och något inbördes krig blev det aldrig. Men Finland förlorades, som bekant, och vi
tog Napoleons marskalk Bernadotte till tronföljare.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN?
Utdrag ur recensioner gällande boken Vad hände egentligen?
Släkt och hävd 1991:1 Genealogiska föreningen, Riksförening för släktforskning
Hans Gillingstam.
"Boken måste betraktas som ett välkommet bidrag till den populariserande litteraturen och bör
särskilt i fråga om Almarestäkets historia vara av intresse även för läsare utanför Bro ...
 ... Bokens proveniens från amatörforskare har givetvis medfört, att vissa detaljer inte är så korrekta
som en fackhistoriker skulle önska, men det rör sig då inte om alltför väsentliga ting"
Släkthistoriskt Forum 1990:4 Jan Appelquist
"Imponerande om Upplands-Bro.
 ... är ett imponerade resultat av institutets första knappa tre år.
 ... Boken är ett mycket gott exempel på vad man kan åstadkomma med ganska små  medel. Den är
något för andra att ta efter."
Bygd och Natur Riksförbundet för hembygdsvård 1990:3, Mats Rolén
Ur artikeln "Lokalhistoria á la Upplands-Bro"
 "... Jag tycker att Börje Sandén och hans medhjälpare har åstadkommit en mycket intressant bok.
Den ger ett vederhäftigt intryck, utan att vara svårtillgänglig. Till det positiva intrycket bidrar en ren
och klar lay-out och suggestiva, tecknade illustrationer. Det är fantastiskt att se vad man kan uträtta
med en dator och sk desk-top teknik - och stort ideellt arbete"
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ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGSRAPPORTER - Upplands-Bro
Nyborg - fornlämning 190
Några nyupptäckta gravar rapporteras, men av större intresse är fyndet av en tegelugnsruin. Som
tidigare meddelats har ett tegelbruk från 1700-talet upptäckts i trakten av Ådö. Vi har således två
fler än dem som markerats på Turistkartans kulturhistoriska del.
Skällsta - fornlämning 257
På det blivande industriområdet har 31 schakt undersökts. I några av dem har man funnit
boplatsanläggningar från 220 - 780 e.Kr, romersk järnålder och vendeltid.
  Rapporterna finns hos UKF och på biblioteken för närmare studium.

HEMBYGDSLITTERATUR
Boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia är nu tryckt och kommer att snarast distribueras. Den
finns liksom UKF:s bok att köpa på biblioteken. Pris är 225:- Vid postleverans tillkommer
postförskottsavgift. Beställes hos Upplands-Bro bibliotek, Box 34, 196 21 Kungsängen.

UKF säljer Hembygdsförlagets bok Vägar till forntiden. Den beskrevs närmare i förra
medlemsinformationen. Sätt in 250:- på vårt postgiro 27 58 94-4 så får du den utan ytterligare
portokostnad.

Järfälla har nu fått en ny hembygdsbok JÄRFÄLLA - kulturhistoriska miljöer. Den är, som
framgår av namnet, inte en total beskrivning av kommunen. Vissa värdefulla miljöer har lyfts
fram. En motsvarande bok om Upplands-Bro har kommunen beställt av Stockholms läns
museum. Den torde vara färdig till hösten.

AMATÖRARKEOLOGER - med Nordiska förbundet för hembygdsarbete inbuder till
1. Amatörarkeologiskt utgrävningsläger på Adelsö i Mälaren

8-12 juli, 15-19 juli 1991
2. Medeltidsarkeologi på Biskops-Arnö

17-21 juni, 24-28 juni 1991
3. Stenaldersutgravning i Halden - med Sverige på tre sider.

1-12 juli 1991
4. Resa till Tallin

5-9 augusti 1991
Anmälan till och upplysningar av Karl-Erik Mörk, Allévägen 25, 186 00 Vallentuna, Rune
Engström, Eklångsvägen 10, 121 65 Johanneshov

ARKEOLOGI-dagen - söndagen 1 september 1991 - fjärde året i följd
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, länsmuseer och Statens historiska museum kommer att
ordna visningar på olika utgrävningsplatser. Listan på evenemang meddelas under sommaren.

KULTURHUSENS DAG - ÖPPET HUS söndagen 22 september 1991
Temat är "Personliga hus". Sverige deltar för fjärde året i följd i Europarådets arrangemang.
  Kanske öppnas något "personligt" hus i din närhet - se annonsering.

MEDLEMSAVGIFT
Det finns för närvarande 111 registrerade medlemmar i UKF. Tyvärr är några ännu anonyma för
oss. 466 41 56-9, 331107-7150, 421012-0390, 692121-7, nummerlös, 440114-2916.

Vänliga hälsningar
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FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK - UKF
HANDSKRIFTSTOLKNING
Studiecirkel kring våra gamla handskrifter och dokument. Vid förra årets kurs kunde inte alla beredas
plats. Deltagare har efterlyst en fortsättning.
   Lars Bergström, Kungsängen, hjälper oss att läsa några intressanta rättegångshandlingar från början
av 1800-talet. Deltagarna får sedan pröva sin kunskap på egna dokument. Jan-Christer Strahlert
hjälper oss med 1500-talsskriften. Agneta Allerstav arbetar på liknande sätt med gårdshandlingar från
Ådö och Brogård. Studiecirkeln blir såldes både en introduktion av 16/1700-tals skriften och en
fortsättning för dem som vill. Antalet träffar bestämmer vi efter hand. Nedanstående tider är inbokade
på Dagcentralen vid Torget i Kungsängen.
Tid: 19.00; torsdagar  10/10, 17/10, 24/10, 4/11, 14/11, 21/11, 28/11
Lokal: Dagcentralen i Kungsängen
Start: 10/10
Anmälan till Börje Sandén, tel 40 515

Tisdagen 22 oktober kl 19.00, Bro bibliotek
SIGTUNA - KUNGSGÅRD OCH STAD REDAN FRÅN BÖRJAN.
Sten Tesch, chef för Sigtuna museer, redogör för forskningen kring Sigtuna
med särskild tonvikt på de senaste årens betydande arkeologiska undersökningar. Tillsammans med
pågående undersökningar på Björkö och de nyligen publicerade resultaten från
Fornsigtunagrävningarna har historien kring vår statsbildning kommit i ett nytt ljus.
Till våren har vi visst hopp om att Björn Ambrosiani får tid för en motsvarande föreläsning om
Birkaforskningen genom tiderna.

STUDIEBESÖK PÅ NORDISKA MUSEETS BIBLIOTEK/BILDARKIV
Besöket är tänkt att genomföras en torsdag under november; närmare upplysningar i nästa information.

ANDRA HEMBYGDSAKTIVITETER I BYGDEN

HÅTUNA HÅBO-TIBBLE socknars hembygdsförening
Sönd 22 sept kl 12-16
ÖPPET HUS på Lövsta, KULTURHUSENS DAG
Programblock 14-15: Rolf Hultman, Sven-Olof Nyberg m fl berättar om Lövsta
Tidigare ägarfamiljer är inbjudna.

Sönd 29 sept, Håtuna kyrka kl 18.00
MINNENS I HÅTUNALEKEN?
I år är det på dagen 685 år sedan kung Birger blev tillfångatagen av sina bröder på sin kungsgård i
Håtuna.
SCARAMELLA-kören under ledning av Måns Tegner gör medeltida musik.
Börje Sandén läser ur rimkrönikan och berättar om bakgrunden till Håtunaleken och dennas inverkan
på historiens förlopp.

BRO HEMBYGDSFÖRENING
Tisd 15/10 kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästgårdsvägen
BONDEÅRET PÅ BROGÅRD - på 1950-talet
En 30 min lång film av framlidne inspektoren Gunnar Eriksson visas.
Hustrun Anna-Lisa, f.d. bokhållare på Brogård, har skrivit en beledsagande text. En arbetsgrupp har
bearbetat materialet. Ledare är Eric Weinberg, Låssa.

MEDLEMSINFORMATION 4 - SEPTEMBER 1991
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HÅBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING
Sönd 20/10 samling vid busstationen i Bålsta kl 11.30.

eller vid bilparkeringen norr om Rösaring, vägen förbi Låssa kyrka
BILUTFLYKT TILL RÖSARING
Börje Sandén guidar. Vi följer processionsvägen i hela dess längd, funderar över om kullen längst i
söder är en grav eller en scen för kultiska handlingar, tar del av forskningen kring Upplands största
labyrint. Året 1991 firas i Storbritanien som "labyrintår". Vid Rösaring finns också tydliga
fornstrandvallar från ishavens tid. Kläd dig efter väderleken; ta med förtäring.

HÄNT - HÄNDER
Björköresan
Vår båtresa till Björkö i början av juni med David Damell som guide blev mycket lyckad. De 50
deltagarna hade utmärkt väder under vistelsen på ön. David tog oss med runt hela anläggningen och vi
fick - som vanligt när David guidar - en utmärkt beskrivning av den stora anläggningen. Än så länge
finns inte så mycket mer att säga om de senaste utgrävningsresultaten än att Birka verkligen ser ut att
vara "en anlagd stad" i likhet med Sigtuna och vissa andra nordiska vikingasamhällen. Under
båtfärden berättade omväxlande David och Börje om platser vi passerade.

DAVID DAMELL
Tyvärr lämnar David Damell sin tjänst vid Raä i höst för att bli landsantikvarie och museiman i
Örebro. Jag säger "tyvärr" eftersom vi rimligtvis inte kan begära att få ta hans tjänster i anspråk lika
mycket i fortsättningen. Många lärde känna David när han tog sig an undersökningen av
processionsvägen vid Rösaring 1981-82; därefter följde fem somrars grävningar vid Fornsigtuna.
Mycket arbete har David lagt ned på den fina boken om Fornsigtuna, som jag hoppas alla intresserade
skaffar. Den kostar 225:- och finns att köpa på biblioteken.

Genom Davids engagemang för - och med - amatörerna har han banat väg för en arkeologisk
undersökningsverksamhet vid sidan om den traditionellt professionella, som vi hoppas och tror har
varit till gagn för forskningen som helhet. Under alla förhållanden har vi ytterst David att tacka för en
berikad forskningsverksamhet i Upplands-Bro. Våra fornminnen har med Davids hjälp gett Upplands-
Bro en plats på kartan.

Tack David - och lycka till på ditt nya verksamhetsområde. Vi hoppas på återseende vid våra fina
fornminnen.

1991 - LABYRINTÅR
Labyrintforskningen har ett centrum i Storbritanien. Där producerar man med viss regelbundet en
tidskrift, Caerdroia (Troja). Labyrinter är årets turisttema i Storbritannien. Det är särskilt den 300-åriga
häcklabyrinten i Hampton Court som ligger till grund för firandet. England har endast ett fåtal
bevarade riktigt gamla labyrinter i "Rösaringsstil"; de engelska gjordes nämligen av torv och inte sten
som här i norden. Tidskriften har publicerat flera artiklar kring Rösaring.
     I samband med det engelska labyrintåret hölls den andra internationella konferensen kring
labyrintfrågor med 120-talet delegater från Alaska, USA, Canada, Tyskland, Sverige m fl. 1991 har
blivit ett rekordår för labyrintintresserade meddelar John Kraft, som är vårt lands auktoritet när det
gäller labyrinter.

FRUKTBARHETSDYRKAN
   Det är inte bara John Krafts intresse för Rösaring som är betydelsefullt för Upplands största labyrint;
forskningen kring fruktbarhetskulten, med vilken labyrinterna sammankopplas, har på de senast åren
fått förnyad aktualitet på flera sätt:
   1. 1987 utgavs ett nytryck av James Frazers 100-åriga gigantiska inventering av fruktbarhetskult
världen över. Religionshistorikern Åke Hultkrantz säger i företalet: "Inget annat arbete har i så hög
grad påverkat och inspirerat en bredare religionshistoriskt, folkloristiskt och litterärt intresserad
läsekrets." Bokens titel "Den gyllene grenen" hänsyftar på misteln och utgavs i sin förkortade version
på svenska 1925. (ca 900 sidor)
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   2. 1991 har Nils-Arvid Bringéus publicerat en uttömmande artikel om hithörande frågor, där hela
den internationella och svenska debatten kring fruktbarhetskulten analyseras. Även han framhåller den
nytändning som skett för de 100-åriga teorierna. UKF har bett Ebbe Schön att närmare presentera
probelmatiken; Ebbe är intresserad av frågorna och har gett oss ett halvt löfte om en föreläsning;
tidpunkten är inte fastställd.

   3. Upplands-Bro har anknytning till fruktbaretskulten också på annat sätt. Ortnamnen Härnevi och
Ullevi har sedan seklets början förknippats med den kvinnliga och manliga fruktbarhetskulten kring
Härn och Ull. Ortnamnsforskningen på Jöran Sahlgrens tid förringade emellertid denna teori. Vid
Ortnamnssällskapets 50-årsjubileum 1985 togs frågan upp på nytt av Lars Hellberg vid en offentlig
föreläsning vid Uppsala universitet. Här placerades återigen Härnevi och Ullevi i centrum.
   Till detta skall läggas John Krafts påvisade koppling mellan labyrinter och ortnamn på många
ställen, i framförallt Mälardalen.

   4. Hittills enda kända forntida kultväg finns som bekant vid Rösaring. Fruktbarhetsgudar har påståtts
också vara "vagngudar". Är det för en fruktbarhetsgud som processionsvägen anlades på 800-talet?

   Intresset för en arkeologisk undersökning av den plana jordkullen vid processionsvägens sydliga
ända finns inte bara hos oss i Upplands-Bro. David Damell har framhållit vikten av en undersökning
av kullen.  Är det en grav - eller ?

BÄRGNINGEN AV RUNSTENSLASTEN VID BISKOPS-ARNÖ
29 juni var det dags för upptagning av den sjunkna runstenslasten vid Biskops-Arnö. Förhistorien
redogjorde jag för i mars-numret. Bärgningen övervakades av representanter för
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, Sjöhistoriska museet och tidigare dykare på platsen. Lyftet
direktsändes i Upplands Radio och filmades av Vetenskapens värld (TV). Lokalpressen bevakade
naturligtvis händelsen. Artikel har stått i tidningen Land. Leif Malm, Grillby, har varit drivande för att
undersökningen skulle komma till stånd.
   Vraket efter pråmen hade tidigare under våren lokaliserats och dykare hade konstaterat att
runstensliknande stenar fanns i det. Det var emellertid inga riktiga runstenar, mera liknande
grindstolpar av samma slag som står vid infartsvägen mot Biskops-Arnö. Hans Henrik von Essen sägs
vara upphovsmannen till stenarna. Han flyttade 1870 till Signhildsberg och ville då ta med sig stenar
som han låtit bearbeta på olika sätt. Pråmen skulle ha sjunkit och det är troligen dessa stenar som nu
påträffats. Alla togs inte upp nu i somras.
   von Essen har rest ett flertal stenar med inskriptioner på Biskops-Arnö. Han anlade också tre
"skeppssättningar" i parken söder om huvudbyggnaden. Kanske hade han för avsikt att även pryda
parken vid Signhildsberg på liknande sätt. Där placerade han emellertid några äkta runstenar, varav
åtminstone två blev flyttade från Biskops-Arnö; den ena hade han köpt på Vaksala torg i Uppsala. Han
avled ett par år efter flytten till Signhildsberg och några "nya" resta stenar blev aldrig utplacerade i
parken.

DYKUNDERSÖKNING VID BROHOLMEN
Kjell-Ove Matsson har under många år undersökt farvattnen bl a runt Upplands-Bro. Sommaren 1990
fick han intressanta ekoljudsobservationer vid trakten av Broholmen mellan Vallbyvik och Sigtuna.
Ända sedan Aschanéus topografiska beskrivning från 1612 har ön hetat Broholmen; via denna holme
skulle en fast broförbindelse ha funnits enligt gamla uppgifter. I dem ingick också påståenden om
stenkistor förknippade med bron. Indikationerna tycktes visa på just dessa stenkistor.
   Vid flera tillfällen under försommaren undersökte Kjell-Ove området med hjälp av Finn
Hultgren, Sigtuna hembygdsförening och Per Söderberg från Geologiska institutionen vid
Stockholms universitet. De förmenta stenkistorna visade sig vara två stora stenblock. Bottnen
var i övrigt jämn. Det som först tolkats som pålrader var sänkta trädstubbar (färska!). Bottnen
består av mycket lös sedimentavlagring. Med tanke på landhöjningen sedan medeltiden och
det nuvarande vattendjupet på 5 m måste det anses för uteslutet att det funnits en bro
förknippad med stenkistor.
   Rapporten med ekolodsdiagram och slutsatser av undersökningen har Kjell-Ove tillställt
riksantikvarieämbetet.
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ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN VID SKÄLLSTA I BRO
Frågan om vem som skall få göra de fortsatta arkeologiska undersökningarna vid Skällsta
industriområde - dvs platsen för Ullevi gamla bytomt -  är ännu inte avgjord. Efter
anbudsförfarande gav kommunen uppdraget åt Arkeologi Konsult AB, varvid
Riksantikvarieämbetet överklagade. Ärendet ligger för avgörande hos regeringen.
Arkeologi Konsult är ett företag med anknytning till Uppsala universitet.
  Farhågorna för att rapporterna inte skulle bli offentliga handlingar avfärdas av Roger
Blidmo, chef för företaget.

LITTERATUR
Boken om Fornsigtuna finns sedan i början av sommaren att köpa på biblioteken. Den kostar
225:- och har utgivits av Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Det är en mycket fin bok,
lättläst med många illustrationer. Titeln är "Fornsigtuna - en kungsgårds historia"

Under sommaren har också boken "Upplands-Bro - kulturhistoriska miljöer" blivit klar. Den
är ett beställningsarbete från kommunen hos Stockholms läns museum. Författare är Gabriele
Prenzlau-Enander. Den kostar 150:- och finns att köpa på biblioteken. I förordet sägs bl a att
boken är "ett led i arbetet med att markera våra särskilt värdefulla kulturmiljöer i det
kommunala planeringsarbetet. Boken är rikt illustrerad med nya och gamla bilder.

"Tinget i Bro" är en C-uppsats av Malte Andreasson. Den läggs officiellt fram under hösten
vid ett seminarium vid historiska institutionen vid Stockholms universitet. Malte Andreasson
har gått igenom och renskrivit ett stort antal domstolshandlingar som finns i Svenngårdska
samlingen.

Under årens lopp har Agneta Allerstav tolkat och renskrivit ett stort antal gårdshandlingar,
främst från Ådö. De finns att studera på biblioteket.

SOMMARENS AMATÖRARKEOLOGI
Denna sommar påbörjades en flerårig undersökningsverksamhet i medeltidsarkeologi vid
Biskops-Arnö. Nya rön kring den gamla biskopsgårdens utseende har framkommit.
Från utgrävningslägret på Adelsö har meddelats att man funnit ett båthus från vikingatiden.
Förhoppningsvis kommer undersökningarna att fortsätta nästa år.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsinformationen från UKF sänds förutom till "betalande" medlemmar också till
föreningar, institutioner och enskilda personer med vilka vi har utbytesinformation. Dessutom
skickar vi då och då vår information till andra personer som kan tänkas vara intresserade av
vår verksamhet och som vid något tillfälle deltagit i våra aktiviteter.
   Utskick och tryck har emellertid blivit en ganska kostsam post för oss. Om du vill förvissa
dig om att få information om vad som händer på hembygdsfronten i våra trakter är jag glad
om du sätter in medlemsavgiften 75:- på vårt postgiro 27 58 94 - 4.
   I dagens läge, när anslag från kommunen bara minskar, blir vi ännu mer beroende av
medlemsavgifterna och vår bokförsäljning, vilken i praktiken är vår enda inkomstkälla.

Hjälp oss sprida information om vår verksamhet.
Köp Första boken med bl a 20-talet artiklar om Almarestäket. Den kostar 150:- och finns på
biblioteken.

Vänliga hälsningar
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FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK - UKF

Tisd 26/11 kl 19.00. Biblioteket i Kungsängen.
STOCKHOLMS UTVECKLING TILL HUVUDSTAD UNDER 15- OCH 1600-TALEN.
Lars Ericson, arkivarie vid Krigsarkivet, berättar om de politiska, sociala och militära
förhållandena. Det var först under 1500-talet som Stockholm blev en verklig huvudstad med
central förvaltning. Vi får höra synpunkter ur Lars Ericsons doktorsavhandling 1988 med
titeln "Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637.
Lars Ericson är en mycket engagerande föredragshållare. Några känner honom från vårt
studiebesök på krigsarkivet. Medlemmar utan avgift. Övriga 20:-

Tors 5/12 kl 18.00 - 20.00. Nordiska Museet.
STUDIEBESÖK PÅ NORDISKA MUSEETS BIBLIOTEK OCH ARKIV.
Biblioteket är Europas största etnologiska bibliotek. Arkivet har 1 milj. bilder. Material med
anknytning till Upplands-Bro kommer att tas fram.
Begränsat deltagarantal. Anmälan till Börje Sandén 0758-40515. Avgift 20:-

AKTIVITETER - EJ ARRANGERADE AV UKF
Torsd 21 november, kl 19.30. Hembygdsgården i Kungsängen
Bellmansafton.
Sten Apelgren sjunger Bellman och Börje Sandén kåserar kring händelser i Upplands-Bro
under Bellmans tid. Kaffeservering. Stockholms-Näs hembygdsförening

HÄNT - HÄNDER I BYGDEN
Lövsta
Inför Kulturhusens dag, 22 september, hade Håtuna och Håbo-Tibble hembygdsförening tagit
tillfället i akt att rekapitulera räddningsaktionen av Lövsta. Sven Munke, som motionerade i
riksdagen i frågan berättade om riksdagens behandling av Lövsta. Dessförinnan redogjorde
Sven-Olof Nyberg och Rolf Hultman för enskilda initiativ och allt uppoffrande arbete som
lagts - och läggs - ned för att restaurera byggnaderna. Genom att påpassligt engagera Sveriges
television vid inspelningen av TV-serien Tre kärlekar fick man en del av reparationsarbetena
betalda.
   UKF har dokumenterat räddningsarbetet så som det framställdes vid tillfället och ett
sammandrag av detta samt texten till riksdagsmotionen är inlagda i databasen om orterna i
Upplands-Bro. Det är nu en stiftelse med många intressenter som driver verksamheten, som
främst består i uthyrning av lokalerna för kurser och privata fester.
   Vid renovering av källaren hittades ett förkolnat prov i taket i det s.k. Trollska valvet.
C-14 datering för ett par månader sedan ger året 1350 +- 80 år. Lövstas äldsta delar är således
i paritet med våra kyrkor.
   Gustav Vasa förvärvade under sin livstid ett avsevärt antal gods som går under
benämningen Gustav I:s arv och eget. Godsinnehavet omfattade till slut nära 5000 gårdar i
hela landet, varav Lövsta framstår som det nära nog enda kungen själv fick i arv efter sin
fader. Denne hade visserligen skänkt Lövsta till Sko kloster 1513, men i 1531 års jordebok
står Lövsta som det enda namngivna godset bland det mycket begränsade antalet gårdar som
Gustav Vasa verkligen ärvde efter sin far. Dessa uppgifter lämnar Ulf Söderberg i sin
avhandling som ingår i Studier till Det medeltida Sverige, 1977.

MEDLEMSINFORMATION  5 -  NOV. 1991
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Håtunaleken
Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening firade "685-årsminnet" av Håtunaleken med en välbesökt
högtid i Håtuna kyrka exakt på årsdagen 29 september. Scaramella-kören från Stockholm
framförde medeltida musik för röster och instrument. Som avslutning på mitt anförande om
Håtunaleken läste jag i nyöversättning det berömda frihetsbrevet från 1319. Det finns i boken
Röster från svensk medeltid, som för övrigt innehåller andra texter med nära anknytning till
personer och händelser i vår bygd.

Brogård
Det var ett fullsatt Klint som följde Eric Weinbergs presentation av framlidne Gunnar Erikssons
till videoband överförda smalfilm från 1950-talet om "Bondeåret på Brogård". Makan Anna-Lisa
Eriksson har i skrift kommenterat och beskrivit personer och arbetsmoment. Framställningen
kompletterades under kvällen av flera av dem som var med på filmen. Till Bro
hembygdsföreningen har också överlämnats några hundra diabilder från 1970/80-talet.

Handskriftstolkningen
Elva deltagare i fortsättningskursen arbetar framgångsrikt med den svåra tyska handstilen som var
allenarådande ända in på 1800-talet. Det är bra; vi behöver flera som kan läsa våra många gamla
handlingar. Ännu svårare är "årliga räntan" från 1500-talet; här deklareras alla skattlagda gårdar -
viktiga handlingar för beskrivningen av bygden. Nästan alla bevarade tabeller i Kammararkivet
över Näs (Kungsängen) finns redan tolkade i Svenngårdska samlingen. Vi vill med dem som hjälp
komma åt andra delar av kommunen på samma sätt.

Rösaring igen!
1986 genomfördes en märklig undersökning kring labyrinten vid Rösaring. Resultatet har nyligen
publicerats av Dan Mattsson i boken Jordstrålning, hälsa och forntida vetande. Med hjälp av
slagruta fann man bl a 64 in- och utgående "kraftlinjer" från labyrintens centrum. Undersökningar
har också gjorts vid andra befintliga, borttagna och nykonstruerade labyrinter. Genom att
sammanställa "fragment" av kraftlinjer från dessa anser sig Dan Mattsson ha funnit ett "mönster"
av samma slag som i det stora rosettfönster i Notre Dame i Paris. Det var undersökningen av en
labyrint utanför Nyköping som vi kunde bevittna i ett av Dag Stålsjös program för några år sedan.
   Slagrutans verkningssätt beskrivs i en ny "vetenskap" som kallas geobiologi. Redan 1857
förklarade emellertid franska vetenskapsakademien "att slagrutans rörelser kan inte tillskrivas
några fysikaliska krafter, utan är psykiska inflytelser från slagrutemannen". För somliga personer
gör slagrutan inga som helst utslag. Experimenten vid Rösaring bevittnades av ett antal Upplands-
Bro bor. En vecka senare hade jag själv skaffat mig en "modern" slagruta av pianotråd. Jag kände
också ett flertal av kraftlinjerna uppe vid labyrinten, men slagrutan gav inga som helst utslag vid
parkeringsplatsen nedanför eller hemma på gårdstomten. De in- och utgående kraftlinjerna finns
fortfarande markerade på respektive in- och utsida av staketet runt labyrinten.
   Dan Mattsson har gjort liknande undersökningar och iakttagelser av kraftlinjer vid andra typer
av fornminnen såsom skeppssättningar, treuddar, fornborgar, hällkistor m.m. Boken omfattar
närmare 200 sidor och är utgiven av Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening 1991.
ISBN 91-970972-2-5.

Birkagrävningar - historik
I senaste numret av Fornvännen (Tidskr för antikvarisk forskning 91/3) lämnar Eva Hyenstrand
den första utförliga historiken över grävningarna på Björkö, alltifrån Messenius beskrivning 1612
i sin bok om de äldsta städerna i Sverige över de nyligen funna rapporterna från Hjalmar Stolpes
omfattande grävningar 1871-1895 till 1987 års undersökning av stadsvallen.
   När Hjalmar Stolpes släkting förra året överlämnade manuskripten till de officiella rapporterna
förstod man att det trots allt måste finnas rapporter av Stolpes hand. Dessa återfanns i
Vetenskapsakademiens arkiv och ej i Vitterhetsakademien, dit de borde lämnats. Med hjälp av
dessa rapporter och Stolpes dagböcker har Eva Hyenstrand kunnat sätta upp en noggrann
kronologi över Stolpes grävningar.
   När Hjalmar Stolpe kom till Björkö första gången var det för att leta efter bärnsten! Han var
ju inte egentligen inte arkeolog trots att han kom att arbete som sådan i trettio år. Han
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avslutade i stället sin karriär som intendent och professor vid Riksmuseet sedan han några år
tidigare fått den arbetsuppgift han strävat efter hela livet, nämligen posten som föreståndare
för Riksmuseets etnografiska avdelning.

Spännande fynd i Birka
Vid årets grävningar tvingades man på grund av försommarens ymniga regnande att delvis välja
en annan grävningsyta än den tänkta. Man hamnade då i ett av Hjalmar Stolpes igenlagda schakt.
Hittills har man inte återfunnit de platser han grävde i på grund av bristfälliga metoder för exakt
lägesanvisning.
    Med de förfinade metoder för undersökningar som arkeologerna har förvärvat sedan de första
undersökningarna gjordes för över hundra år sedan kunde man i Stolpes schakt finna en
smyckeverkstad med en gjutform till ett smycke som man tidigare funnit i en grav från 900-talet.
60 000 åskådare har studerat vad 18 personer arbetat med under sommaren.

Biskops-Arnö
Amatörarkeologernas medverkan vid 'medeltidsarkeologin' på Biskops-Arnö beräknas fortsätta i
fem år. Ledningen - Birgitta Östlund, folkhögskolan och Karl-Erik Mörk, länsförbundet - söker
kontakt med intresserade personer i regionen som är intresserade av att avsätta någon sommartid
för dessa grävningar. En mur från Johan III:s tid är aktuell för friläggning. En frågeställningen
efter årets grävning: är bjälklagren under medeltidsbyggnaden rester av en tidigare kyrka av trä?
   Närmare upplysningar om tider och omständigheter kring nästa sommars grävning lämnas
senare i vår.

NAU-lägret 1992
Genom Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete erbjuds du i sommar att gräva ut en vikingatida
gravplats i Åbo skärgård. Man har börjat undersökningar längs den gamla båtleden från Danmark
till Finska viken. Närmare upplysningar får du hos Karl-Erik Mörk 0762-745 58.

Dagligt liv i Sverige i vår tid
Sverige saknar nutidsdokumentationer av det slag som Danmark presterat sedan länge. På över
1000 sidor skildras de senaste 45 åren av dagligt liv i det sist utkomna verket. Institutet för
folklivsforskning i Stockholm uppmanar sig självt att göra slag i saken så att också Sverige kan få
en dokumentation av samma slag som Danmark nu har.
   I UKF:s styrelse diskuterade vi saken och kom fram till att vi skulle höra med våra medlemmar
om någon ville ta sig an ett lokalt projekt av detta slag. Kortare uppsatser skulle med fördel kunna
publiceras i kulturnämndens välkända skriftserie Vi skriver i Upplands-Bro. Längre uppsatser
skulle kunna passa in under temat Tidsbilder i vår bokserie Vad hände egentligen? Under alla
förhållanden blir inkommet material en värdefull dokumentation för framtiden. Text - gärna
illustrerad med fotografier eller teckningar - blir snart historiska dokument. Hör av dig till någon i
styrelsen.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet
Nyligen var UKF inbjudet att närmare presentera sin verksamhet för medlemmarna i
"Stockholmsgruppen", en tvärvetenskaplig forskningsgrupp inom den historiska institutionen,
ledd av prof. Lars Nilsson. Vi, Curt Dahlgren och jag, redogjorde för aktuell verksamhet samt
lämnade en tillbakablick på ett långvarigt hembygdsarbetet på olika plan, som lett fram till
skapandet av UKF. Uppskattande intresse visades vid demonstrationen av våra databaser. Ett
urval visade vi direkt via bärbar dator och Overhead projektor.

MEDLEMSANTALET är nu uppe i 128.  Medlemsavgift 75:- pg 27 58 94 - 4

Vänliga hälsningar
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Medlemsinformation  1  -  Februari 1992
FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK - UKF
På grund av beskurna stats- och kommunalbidrag känner vi oss nödsakade att ta ut en avgift om 15:-
för medlemmar; 30 kr för icke medlemmar.
Aktiviteterna annonseras också i kommunens kalender i Lokaltidningen, av vilken eventuella
ändringar framgår.

Tisd 18/2 kl 19.00. Biblioteket i Kungsängen.
Tinget i Bro på 16- och 1700-talen.
En analys av brott och tvister. Häradsrättens utveckling.
Malte Andreasson, Stockholms universitet, redogör för sin studie av domböcker som finns i avskrift i
den Svenngårdska samlingen på biblioteket i Kungsängen.

Tors 5/3 kl 18.45. Stadsmuseet i Stockholm, T-Slussen
STUDIEBESÖK - FAKTARUMMET I STOCKHOLMS STADSMUSEUM.
Samling i entrén kl 18.45. Visningen börjar kl 19.00
Britta Peterson visar oss Faktarummet där man kan studera Stockholms historia och utveckling; ca
300 000 foton på mikrofilm liksom målningar, teckningar,, tidningsurklipp, kartor, ritningar.
Dessutom bibliotek och videofilmer.
Deltagarantalet begränsat till 20. Anmälan till Börje Sandén 0758-40515. Avgift 20:- erläggs vid
entrén

Tisd 31/3 kl 19.00. Biblioteket i Kungsängen
DÅ OCH NU - Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på nazismen.
Blev Hitler vuxen?
Föredrag av Lars Allerstam, historielärare vid gymnasiet i Kungsängen.
Lars berättar om den schweiziska psykoanalytikern Alice Millers teorier om Hitlers barndom och hur
den påverkade hans politik. Finns det rent av kopplingar till senare tids nynazistiska strömningar?
Teorierna om barndomsintryckens och barndomsupplevelsernas betydelse för så väl individ som
samhälle har väckt uppmärksamhet.

Onsd 22/4 kl 19.00. Biblioteket i Bro
UKF:S ÅRSMÖTE.
Separat kallelse till medlemmarna.

Lörd 25/4. Kl 10.00 Samling vid hembygdsgården Klint i Bro
EXKURSION i samarbete med Bro hembygdsförening.
Arbetsgruppen som studerar Brogårds gårdshandlingar har i arkivet funnit tidigare okända
dammanläggningar i Bro och Lejondalsområdet. Vattenkraften har drivit några mjöl- och sågkvarnar.
Samling vid Klint för samåkning i bil. Klädsel för vandring i våtmarker.

Tors-Fred 28-29/5. Eklundshof, Uppsala
UKF visar sin verksamhet vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma. Se nedan.
ANDRA HEMBYGDSAKTIVITETER I BYGDEN
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Onsd 12/2. kl 19.30 Tjusta skola. Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening
HISTORISK AFTON. Fornsigtuna och de isländska sagorna.
Börje Sandén försöker ge en bild av folklivet vid tings- och marknadsplatser med utgångspunkt från
vad sagorna berättar. Bilder från isländska fornminnesplatser. Renässanskollegiet spelar
medeltidsmusik.

Tors 20/2 kl 19.00. Sockenstugan i Sigtuna. Sigtuna hembygdsförening.
ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA I SIGTUNA
Museichef Sten Tesch redogör för de senaste årens epokgörande utgrävningar.
Tag tillfället i akt om du inte hade möjlighet att höra honom på i Bro i höstas.

Tors 27/2 kl 19. Biblioteket i Kungsängen.Stockholms-Näs hembygdsförening
SVENNGÅRDSKA SAMLINGEN. Ett unikt hembygdsarkiv med litteratur och dokument.
Agneta Allerstav, hembygdsföreningen i Kungsängen och Bibbi Andersson, biblioteket visar och
berättar om samlingen. Herman Svenngård donerade 1970 sitt material till kommunen. Redan 1946
hade han inköpt och donerat nuvarande hembygdsgården till Stockholms-Näs hembygdsförening,
som i år firar 50-års jubileum.

Torsd 23/4. Hembygdsgården i Kungsängen. Stockholms-Näs hembygdsförening.
BRASAFTON - Sockenfilmen från 1950-talet visas

Tisd 12/5. kl 19.00. Samling vid Bro kyrka. Bro hembygdsförening
VI VÅRDAR VÅRA RUNSTENAR OCH BESÖKER HUSBY GAMLA BYTOMT
Forstättning på arbetet och studiet kring runstenarna i Bro.

Lörd 23/5. Tjusta skola. Föreningarna i Håtuna och Håbo-Tibble
BYGDENS DAG. 15:e året i följd
Bygdens föreningar visar sina aktiviteter. Hantverk, torghandel. Alla tidigare lärare är inbjudna.
Skolmuseet är aktuellt vid  150-årsminnet av den allmänna skolan. Musikskolan gör musik. Stor
folkfest.

STOCKHOLMS-NÄS HEMBYGDSFÖRENINGS 50-ÅRS JUBILEUM - Öppet hus.
12/5, 24/5, 14/6, 16/8 23/8.

HÄNT - HÄNDER I BYGDEN
Vårens besök på stadsarkivet kan ses som en uppföljning av Lars Ericsons föredrag i höstas om
Stockholms utveckling till huvudstad. Den intresserade kan i bokhandeln köpa hans
doktorsavhandling "Borgare och byråkrater".
   Inför vårt studiebesök på Nordiska museets bibliotek och arkiv hade man plockat fram material som
särskilt berörde Upplands-Bro, bilder och ritningar till några av våra herrgårdar, bl a Granhammar
och Tranbygge. Vi kunde också se prov på vårt lands "första encyklopedi" Åke Rålambs Adelig
Öfning. Den utgavs åren 1690-94 i 6 delar, medan han ännu ägde Signhildsberg. Det var som bekant
denne Rålamb som döpte om Fornsigtuna till Signhildsberg på 1670-talet.
   Av svenska encyklopediska verk är detta det äldsta. I planeringen ingick 20 band. De som utkom
behandlar bl a latnmäteri, aritmetik, fortifikation, skeppsbyggeri, hushållning, jordbruk. Kapitlet om
ränteberäkning blev en slags folkbok och utkom i många upplagor. Ett kapitel behandlar den tidens
stenografiska skrift.
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UKF:s MEDLEMSINFORMATION
I pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen finns nu samlade alla informationsblad som utkommit
sedan 1987. Här kan du följa institutets arbete genom åren.

GÅRDSARKIVEN
Resultat av Ådöprojektet finns i pärm på biblioteken. Studiecirkeln kring våra handskrifter arbetar
oförtrutet vidare. Ett stort antal handlingar från Brogårdsarkivet är nu tolkade och renskrivna. De
skall så småningom också placeras i en pärm. För närvaraden är 8-10 personer sysselsatta med
dokumenten.

SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUNDS RIKSSTÄMMA 1992
Riksstämman är detta år förlagd till Uppsala. UKF har genom Bindata AB, Håtuna och SPC Trading
AB, Uppsala erbjudits att under två dagar presentera sitt arbetssätt och ge prov på sin verksamhet vid
en utställning i anslutning till riksstämman. Vi disponerar 20 kvm och kommer - förutom genom
skärmar och broschyrer - att visa den färdiga databasen med kommunens alla ortnamnskort från
ortnamnsregistret i Uppsala. Knutet till databasen är redan tidigare ett standardiserat urval ur
jordeböckerna för kommunens sex socknar och det kompletta registret av äldre lantmäterikartor
placerade i Gävle. Även våra egna succesivt kompletterade anteckningar om våra orter finns
tillgängliga i databasen.
   Hur släktforskning kan bedrivas med datorns hjälp skall vi också visa liksom de mera traditionella
datorhjälpmedlen för administrativt arbete.
   Här erbjuds ett bra tillfälle att "sälja UKF som förening och idé" och för det ändamålet behöver vi
hjälp av våra medlemmar under de två dagarna 28-29 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen). Vi behöver
några som kan sälja böcker, dela ut broschyrer och berätta om UKF för delegaterna från alla
länsförbunden. Tillsammans med intresserade medlemmar från landet hembygdsföreningar rör det sig
om ca 300 personer.
   Tänk på att vi också "säljer" vår kommun Upplands-Bro, en kommun med ett rikt kulturliv.
   Anmäl ditt intresse under våren till Curt Dahlgren (70 245) eller till Börje Sandén (40 515).

EKHAMMARSFIGUREN - KOMMUNENS LOGOTYPE
Genom en artikel i senaste numret av Folkets historia, utgiven sedan 19 år av Riksföreningen för
Folkets Historia, får vi uppmärksamheten riktad mot den mindre kända figuren från samma grav som
innehöll vår kommunsymbol. Den nu aktuella bronsfiguren föreställer en man som bär en djurmask.
Artikeln berättar om "Filt i forntiden" och författaren hänvisar till fynd av filtade ansiktsmasker.
Upplands-Bro-figurens mask täcker hela överkroppen och djuret biter i en orm. En av Odens
följeslagare bar björnskjorta = "berserkir" = bärsärk. Dessa två figurer i kombination i samma grav
skulle kunna stödja tanken att vår kommunsymbol är en bild av Oden.

DROTTNINGHOLMS SLOTT
I Riksantikvarieämbetets pressmeddelande strax före jul får vi veta att Drottningholm blivit det första
svenska kulturobjektet i listan över världens kultur- och naturarv. Det är kombinationen slottet,
teatern, Kinesiska paviljongen och parken som anses representativ för europeisk arkitektur från 1700-
talet.
  Exempel på andra objekt är Sveaborg i Finland och Seines kajer i Paris.

MEDLEMSAVGIFT för 1992, 75:- insättes på pg 27 58 94-4

Vänliga hälsningar
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Medlemsinformation 3  - September 1992
UKF-AKTIVITETER
TEMA Rösaring: sön 20 sept, tis 6 okt, månadsskiftet nov/dec
I brevet 91:5 och 92:2 behandlades några nya synpunkter på Rösaring. I höst fördjupar vi oss än mer i spännande
frågeställningar kring den gamla kultplatsen. Arne Groth, medarbetare till Dan Mattsson som skrev boken
"Jordstrålning, hälsa och forntida vetande" (ref. 91:5), kommer att låta oss pröva slagrutans möjligheter att påvisa de
märkliga kraftlinjer som upptäckts i samband med labyrinten vid Rösaring och många andra fornminnesplatser.
   John Kraft, som besökte oss 1988 och berättade om "Gudinnan i labyrinten", återkommer nu med nya synpunkter
på labyrinten.
   Ebbe Schön har utlovat ett föredrag om forntidens fruktbarhetskult senare under hösten. Tidpunkt och plats lämnas
i nästa medlemsblad.
Serien genomföres i samarbete med Bro hembygdsförening.

Söndagen 20 sept. Rösaring kl 10.00 - ca 14 I samarbete med Bro hembygdsförening.
RÖSARING I. GÅ MED SLAGRUTA. EXKURSION.
Arne Groth visar och berättar om den märkligajordstrålningen som finns vid labyrinten.
Ej bilburna erbjuds skjuts från hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, i Bro. Avfärd 9.30, 15 min gångväg från Stora
Ekeby.

Tisdagen 6 oktober. kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
RÖSARING II.  HUR GAMMAL ÄR TROJEBORGEN VID RÖSARING?
Labyrintkännaren John Kraft från Västerås redovisar några försök att ringa in de gåtfulla labyrinternas ålder. Han
diskuterar också hur labyrinter kan ha använts i den hedniska kulten och hur de tidiga samhällen kan ha sett ut där
labyrinter användes. En av hans slutsatser är att labyrinten Rösaring bör ha ingått i en hednisk centralbygd i trakten
av Låssa-Bro som betjänat ett "kultförbund" sträckande sig från Oknö i väster till Lovö i öster samt från Vassunda i
norr till Adelsö i söder.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening.

Tisdagen 10 november, kl 19.30  Biblioteket eller Dagcentralen i  Kungsängen.
FOLKSKOLAN 150 ÅR - Skolor och undervisning i Upplands-Bro från äldsta tid.
Ruben Lindberg, författare till boken om kommunens historia, berättar om skolans historia och sitt arbete med boken,
Vad hände egentligen? Andra boken.
Vi räknar med att den skall finnas att köpa vid detta tillfälle.

ANDRA FÖRENINGARS HEMBYGDSAKTIVITER
Kulturhusens dag - 13 september - Årets tema: "Räddade hus"
Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening.
ÖPPET HUS på LÖVSTA 13 -15. Hur huset räddades.
Bro hembygdsförening.
ÖPPET HUS på hembygdsgården Klint, som räddades kvar för drygt 10 år sedan
12.00 - 15.00
FRÅN KUNGLIG MARK - TILL EKO-PARK
Stockholms läns hembygdsförbunds höstutflykt 20 sept kl 10 - 14.30 med båt till Ulriksdal. Förhandsanmälan till
Kjell Nilsson, 08-618 88 80.
BRASAFTON tors 1/10 kl 19.30 i Sockenstugan. Sigtuna hembygdsförening.
För dem som inte haft tillfälle att närvara vid minnesstunderna kring Håtunaleken i Håtuna kyrka (vart femte år!) ges
är ett tillfälle att repetera händelseförloppet. Börje Sandén försöker också sätta händelsen in i ett större historiskt
sammanhang.
BRASAFTON tors 29/10 kl 19.30. Stockholms-Näs hembygdsgård.
Tunnbrödsbakning.

59



FINNS DET FORNLÄMNINGAR DÄR DUBBELSPÅRET SKALL BYGGAS?
Vandring mellan Bro och Toresta. Samling vid Klint. Lör 14/11
Se Bro hembygdsförenings annonsering.

BRASAFTON tors 26/11 Stockholms-Näs hembygdsförening. 50 års tillbakablick.

HÄNT - HÄNDER I ÖVRIGT PÅ HEMBYGDSSIDAN
Det blev till slut Riksantikvarieämbetet som får ta hand om de arkeologiska utgrävningarna vid Ullevi i Bro.

Kommunen visar känsla för bygdens rötter. Bro hembygdsförening framhöll värdet av att man bevarade några
nyfunna skålgropar vid platsen för nybyggnationen invid Härneviskolan. Och se! Man har vridit lite på husen. Nu
kommer de boende att kunna förnimma kontakten bakåt i tiden.
   En anknytning till historien i en trakt är en tillgång för dem som bor samhället. Naturligtvis är det enklare - om än
inte alltid billigare - att spränga bort och riva sådant som är gammalt. De nu boende i Sylta skulle säkert uppskattat
att den gamla handelsboden från 1800-talets mitt fått stå kvar - den skulle ha gett Sylta en högre dimension och
dessutom kommit till praktisk användning, så som bl a UKF föreslog.

Än mer! - Kulturism
På senaste tid har man upptäckt att Upplands-Bro är en av de 4 kommuner i landet som inte satsar pengar på turism.
Kultur - och utbildningsnämnden (KUN - ett nytt begrepp som vi kommer att möta i framtiden) fick i febr uppdraget
att "presentera en plan för hur kommunens egenart och attraktioner kan göras mer kända och tillgängliga för
kommunbor, besökare och turister".
  En sådan plan har med föredömlig snabbhet presenterats i början av maj. Kanske kan en gammal dröm om bil- och
bussframkomlighet till våra riksintressanta fornminnesplatser nu bli förverkligad. Det är faktiskt i dagens läge inte
tillåten bilväg till vare sig landets största medeltida borgruin S:t Eriks slott vid Almarestäket, Upplands största
labyrint och helt unika processionsväg vid Rösaring eller till Fornsigtuna, den forntida kungsgården med lämningar
av terasser, byggnader, hamn med bryggor och den enda utgrävda tingshögen i landet. Våras det för
hembygdstanken?

Markim-Orkesta projektet
Hittills har vårt land lyckats få Drottningholm med omnejd placerat på den s.k. Världsarvslistan (se 92:1). Sveriges
andra kandidat till listan är de två Vallentunasocknarna Markim och Orkesta. Det är en spännande satsning, som
RAÄ ställt sig bakom. Skall verkligen ett Upplands-landskap med - visserligen ca 3000 fornfynd - kunna hävda sig i
konkurensen med fornminnen världen över. Listan upptar ca 400 objekt, däribland den medeltida staden Dubrovnik i
det forna Jugoslavien!

Fornlämningsregistret.
"Fornlämningsregistret är till för alla" hävdar RAÄ i samband med att man presenterar den första boken i en ny serie
Fornlämningar i Sverige 1. Boken handlar om Fossil åkermark, dvs övergiven åkermark som brukats med
ålderdomliga metoder.
   Efter branden i Bro centrum har fornminnesregistret för Bro-Låssa och troligen också Håtuna och Håbo-Tibble gått
upp i rök. Är du intresserad finns kopia av hela registret för kommunen hos UKF.

LOKALHISTORISK KONFERENS - Stockholms universitet, lör 17 okt,
Sveriges hembygdsförbund (SHF) anordnar i samarbete med Stads- och kommunhistoriska Institutet vid Stockholms
universitet en konferens för alla lokalhistoriska forskare. Ämnen: Självbiografiskt material och hur man använder
det: Stefan Bohman Nordiska museet; Domböcker och domboksforskning: Peter Olausson, SHF; Datorns
användning i den lokalhistoriska forskningen: Börje Sandén, UKF.
Avgiften 130:- inkl. lunch och kaffe. Anmälan till SHF, 08-618 03 95, senast 1 oktober.
   UKF kommer bl a att visa sina dataregister med upplysningar om över 2000 ortnamn i Upplands-Bro hämtade från
jordeböcker (fr 1500-talet), lantmäterikartor (fr 1600-talet) och samtliga 6000 ortnamnskort i Ortnamnsarkivet i
Uppsala. Vidare demonstreras hur vi arbetar med register över gårdshandlingar från Ådö, Brogård, Svenngårdska
samlingen och UKF:s egna arkivhandlingar. Dessutom visas hur man praktiskt arbetar med datorn vid anteckningar
från studier i skilda ämnen, och hur man kan återfinna sina anteckningar med hjälp av en riklig samling
sökord/slagord. Personnamn, orter, ämnesområden lagras automatiskt i ett antal "ordbanker". Texterna kan sedan
läsas direkt från datorskärmen, men naturligtvis också på papper efter hänvisning till viss pärm.
   Dessa program har under sommaren visats vid Hembygdsförbundets riksstämma (2 dagar) och Släktforskardagarna
(2 dagar). Tyvärr blir det ingen Upplands-Bro mässa i år, som var planerat. Där skulle vi visat våra program för
ortsborna. Kanske blir det en företagsmässa till våren.
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VAD HÄNDE EGENTLIGEN? ANDRA BOKEN.
Vi räknar med att boken skall bli klar under hösten. Som tidigare meddelats i brev och annan reklam blir det en bok
om skolans historia i Upplands-Bro. I år firar som bekant den allmänna skolan sin 150-åriga tillvaro. Ruben Lindberg
har skrivit och illustrerat TEMA-delen. Dessutom tillkommer några TIDSBILDER och RAPPORTER. Boken får
samma uppläggning som Första boken.

ASCHANÉUS-BOKEN
UKF har under ett par år arbetat med inskrivning och sättning av det omfattande manus som gjorts av Göran
Strömbeck för Upplands Väsby hembygdsförenings räkning. Det blir en bok på närmare 800 sidor, där ganska
mycket berör förhållanden och personer i Håtuna, framför allt Aske. Det är nästan uteslutande förut icke publicerat
material av riksantikvarien och prästen i Fresta och Hammarby, Martinus Aschaneus, som tog sig det latiniserade
namnet efter sin hembygd Aske.

FÖRENINGSANGELÄGENHETER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1991

Styrelsen för FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA
FORSKNINGSINSTITUT får härmed avlämna 1991 års förvaltningsberättelse.

1. STYRELSELEDAMÖTER
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Curt H Dahlgren resterande mandattid 0 år
Kassör Börje Sandén resterande mandattid 0 år
Sekreterare Inger Norelius,supp lmandattid 1 år
Övriga ledamöter

Lotta Hedin resterande mandattid 0 år
Jam-Christer Strahlert resterande mandattid 3år
Karl-Erik Mörk resterande mandattid 2 år
Siv Wikström resterande mandattid 1 år
Håkan Norelius resterande mandattid 1 år

Suppleanter Anders Walldén mandattid 1 år
Revisorer Stig Sundblad mandattid 1 år

Lennart Danielsson mandattid 1 år
Revisorssuppleanter Irène Seth mandattid 1 år

Axel Karlsson mandattid 1 år

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.

2. MEDLEMMAR
Föreningen har haft 130 betalande medlemmar under året.

FÖRENINGSVERKSAMHET
Årsmöte hölls 1991-04-16.
Medlemsinformation har utgått Januari, Mars, Maj, September, November.
UKF medverkar i kulturnämndens samarbetsorgan.

3. EKONOMI
Institutets verksamhet finansieras till viss del av sponsormedel. Under år 1990 har UKF erhållit kommunalt anslag på
6000:- från kulturnämnden, liksom visst praktiskt administrativt stöd i form av möteslokaler och viss
kopieringskostnad.
En mindre kopiator har under året inköps. Föreningen tar ut en medlemsavgift på 75 kr.

4. FORSKNINGSPROJEKT
Ådö-projektet
Projektet är i stort sett slutfört. Viss kompletterande forskning pågår dock fortfarande. Materialet är samlat i pärmar,
varav en uppsättning finns på biblioteket i Kungsängen.

Brogårdsprojektet
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Gårdshandlingarna gås igenom och registreras i en databas. Tolkning och renskrift görs av intressanta handlingar.
Ledare är Lennart Danielsson. Övriga deltagare är Agneta Allerstav, Gudrun och Börje Sandén, Eric Weinberg och
Anna-Lisa Eriksson. Under året har ett stort antal handlingar tolkats och renskrivits av medlemmar i
handskriftskursen. Kopierade handlingar ur arkivet har använts som studiematerial.
   Arbetet med materialet har gett ny och intressant kunskap om bl a Norrboda mjöl- och sågkvarn från slutet på
1700-talet och början av 1800-talet. Likaså har gruppen hittat handlingar om en tidig sågkvarn på Bro
häradsallmänning. Alla handlingar gällande uppodlingen av delar av Bro häradsallmänning är studerade och
renskrivna. Exkursioner till platserna görs under april-maj 1992.
Provinsialläkarstationen i Västtibble.
I materialet ingår protokoll, kungörelser, skrivelser, verifikationer som skildrar tillkomsten av Västtibble
provinsialläkarstation och dess verksamhet under ca 50 år. Materialet kompletteras successivt av de med jämna
mellanrum utkomna provinsialläkarrapporterna. Det är Agneta Allerstav som för närvarande arbetar med materialet.
UKF har under året mottagit vissa hanlingar från överflyttningen till Bålsta genom kommunarkivarien Kjell
Stensson.

Ortnamnsprojektet
Ortnamnsdatabasen har börjat ta form. I februari 1992 hölls ett projektmöte på Ortnamnsarkivet, där justeringar i
utformningen diskuterades. Projektet har rönt uppskattning från flera håll.

Boken om Aschanéus
Projektet har dragit ut på tiden. Under april 1992 slutlevereras manuset för renskrift. Utgivning planeras ske under
hösten 1992.

Skolväsendet i Upplands-Bro
Ruben Lindberg har slutfört sitt manus om skolans utveckling och historia i Upplands-Bro. Materialet har blivit så
omfattande att det kommer att bli huvudavdelning i nästa bok av Vad hände egentligen? Utgivningen är planerad till
hösten 1992, jämt 150 år efter allmänna folkskolans införande i vårt land.

Skriftserien
Vid årslutet 1991 hade 640 ex av Första boken sålts. Under året har så mycket material influtit att vi nu planerar för
två böcker. Den första med temat skolans historia i Upplands-Bro och med planerad utgivning till hösten. En tredje
del beräknas komma ut i första hälften av 1993 och hade Stora Daldansen som huvudtema.

5. HANDSKRIFTSTOLKNING
Under vårterminen genomfördes i samarbete med Vuxenskolan en översiktlig kurs i läsning av gamla handstilar. Det
visade sig vara ett mycket stort behov och intresse för ämnet och vi måste begränsa deltagarantalet till 30.
Handledare var Christopher von Warnstedt, tidigare verksam vid Krigsarkivet. Under hösten fortsatte en mindre
grupp att självständigt tolka och renskriva handlingar hämtade företrädesvis från Brogårdsarkivet men också från
Svenngårdska samlingen.

6. FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK
UKF har under verksamhetsåret fortsatt sin föreläsningsserie. I denna försöker vi knyta an till företeelser i Upplands-
Bro. Föreläsningarna har varit öppna för utomstående och annonserats i pressen.

1991-01-29 Studiebesök på Genealogiska föreningen
Visningen leddes av vår medlem Jan-Christer Strahlert.

1991-02-19 Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material
Föredrag av Jan-Christer Strahlert

1991-03-19 Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble Gästgivargård
Föredrag av Börje Sandén: "Stora Daldansen - Lilla ofreden" belyst ur lokalhistorisk synpunkt.

1991-04-16 Arkeologens respektive språkforskarens syn på våra rötter.
Föredrag av Curt H Dahlgren.

1991-06-02 Båtfärd till Björkö och de pågående utgrävningarna
David Damell från RAÄ guidade oss runt. En allmän översikt förutom de aktuella grävningarna.

1991-10-22 Sigtuna - kungsgård och stad redan från början
Föredrag av Sten Tesch, föreståndare för Sigtuna museum, om de arkeologiska undersökningarna i Sigtuna.
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1991-11-26 Stockholms utveckling till huvudstad under 15- och 1600-talen.
Lars Ericson, arkivarie vid Krigsarkivet, redogör för sin avhandling "Borgare och byråkrater. Omvandling av
Stockholms förvaltning 1599-1637".

1991-12-05 Studiebesök på Nordiska museets bibliotek och arkiv

7. PUBLICITET
Vår bok Vad hände egentligen? recenserades positivt i Släkt och hävd 1991:1 av Hans Gillingstam. Vid Stockholms
läns årsmöte i Ekhammarskolan fick UKF liksom hembygdsföreningarna i kommunen presentera sin verksamhet för
drygt 100-talet delegater från länet. I augusti infördes en helsidesartikel i Ledungen, där vi presenterade UKF:s
verksamhet. Den artikeln föranledde professor Lars Nilsson på Historiska institutionen vid Stockholms universitet att
inbjuda oss att hålla ett seminarium för den s.k. Stockholmsgruppen, en tvärvetenskaplig grupp som sysslar med
forskning kring Stockholm. Under två timmar presenterade vi UKF:s sätt att arbeta med lokalhistorisk forskning och
visade delar av våra historiska databaser. UKF är upptaget i Tabula gratulatoria i boken om Alf Åbergs tryckta
skrifter.

8. ÖVRIGT
Markområdet kring Urfjäll har under året varit föremål för detaljplanering. UKF tog efter påstötning från
medlemmar initiativet till ett möte med kommunpolitiker och berörda parter.
   Inbjuden till mötet var även Lars Sjöberg från Nationalmuseum för att informera om Urfjälls historia. Efter detta
möte lämnade UKF in ett remissvar där man ansåg att området borde undantas från exploatering. Efter ytterligare en
remissomgång beslöt politikerna att två hus närmast Lillsjön skulle strykas ur planförslaget och att hushöjden skulle
begränsas samt att utformningen av husen skulle göras så att de harmonierar med kulturmiljön.

Kungsängen april 1992

För styrelsen

Curt H Dahlgren Börje Sandén

FÖRENINGEN FÖR
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT - 1991

RESULTATRÄKNING
       1991  1990

INTÄKTER
Medlemsavgifter 9750.00   7350.00
Försäljning Bok 1           22623.00 72977.00
Försäljning Övrigt 4275.00   1395.00
Kommunalt anslag 6000.00            10000.00
Intäkter 5550.00  5295.00
Gåvor      150.00
Övriga intäkter     98.00
Ränta 1193.39   3406.18

Summa           49489.39          100573.18

KOSTNADER
Kostnad försälj Bok 1          12170.00            39868.50
Kostnad projekt       334.00
Porton 2464.20  2651.10
Kontorskostnader 4095.40   353.70
Underhåll 7545.00  7081.66
Resor  -50.00
Försäkringar  913.00   789.00
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Övriga kostnader  311.80   235.00
Handskrifskurs 1820.00
Summa           25629.40 51312.96

Resultat före avskr           23859.99 49260.22
Summa     49489.39                     100573.18
Avskrivning programfaroro       1000.00   700.00
Nedskrivning varulager       9000.00                       14470.00

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Kassa 2043.60     474.00
Bank                     9966.15 25173.00
Varulager - dator           15000.00
Varulager Bok 1           42122.60 50422.60
Inventarier           13948.65   3260.65
Litteratur 9197.25   2958.00
Projektkostnader 1901.00
Dator, program         128711.00   1408.00

Summa                                122890.25 83696.26

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Interimsskuld                  30698.70
Eget kapital           99030.26 18907.34
Resultat före avskr                23859.99 34090.22

Summa                     122890.25 83696.26

PS
Vid årsmötet avgick Lotta Hedin och Anders Walldén ur styrelsen. Eiksabeth Edberg invaldes som sekreterare

Årsavigten fortfarande 75:-
Om du ännu inte betalt medlensavgiften, eller vill bli medlem, är vårt postgiro 27 58 94-4
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Medlemsinformation 4 - November 1992
Vad hände egentligen? - Andra boken.
Skolans historia i Upplands-Bro.
Den svenska folkskolan 150 år.

Boken ligger färdig i början av december 1992. Pris 180:-
256 sidor, hård pärm och trådbunden.
Medlemmar i UKF kan få boken hemsänd för samma pris, om beloppet sätts in på pg 27 58 94 - 4.
På biblioteken kostar den 180:-
För bokpaket med 11 böcker betalas 1800:-

Huvudförfattare är Ruben Lindberg som också illustrerat de 150 sidorna som han bidragit med. Ruben har
varit bosatt i kommunen sedan 1949 och varit verksam som lärare, kantor, rektor och kommunalpolitiker.
Ingen har varit bättre skickad att skriva vår skolas historia. Att han också som etablerad bild-konstnär
illustrerat boken med originalteckningar förhöjer dess värde i allra högsta grad.

Om skolan har också Anna-Greta Wijkström, lärare i Tjusta på 1930-talet, och Börje Sanden lämnat
bidrag.

Tre av bokens "Tidsbilder" berör Håbo-Tibble och Håtuna. Syskonen Lambert Wahlberg och Irma
Hådell har på ett förtjusande sätt beskrivit sina barndomsminnen från soldaten Hådells stuga i Håbo-
Tibble. "Från mormors stuga såg man ut över den vackraste plats på jorden; man såg skogar, åkrar och
ängar så långt ögat kunde nå". Ur Sten Littmarcks Håtuna-beskrivning från 1938 finner man bl a
intressanta upplysningar om befolkningens yrkesfördelning och bosättning. Den fjärde är en ordagrann
återgivning av ärkebiskop Nathan Söderbloms märkliga protokoll från visitationen i Kungängen och
Västra Ryd 1926.

När detta skrivs har boken börjat tryckas och vi anser oss ha fått garantier för att den skall finnas att
köpa på bl a bibliotek och bokbuss i början av december.

Den självklara julklappsboken
för alla Upplands-Bro-bor 1992, när skolan firar sitt 150-års jubileum. Boken är den första samlade
framställningen av skolväsendet i vår kommun. Ruben har ägnat ett par år åt studier av protokoll och
handlingar. Skolans utveckling i stort kan följas genom de lokala åtgärder som vidtagits inom alla skoldi-
strikt i kommunen. Detta beskriver han under rubriken Folkundervisningen i Upplands- Bro fram till 1950.
Förutom alla skolor och dess särarter finns en förteckning av alla anställda lärare fram till stor-kommunens
tillkomst 1950. Han avslutar sin framställning med en historik över skolorna 1950 - 1992. Ett flertal
skolstadgor och viss statistik finns också med i boken. Boken är rikt illustrerad, huvudsakligen med
teckningar av Ruben Lindberg.

Du har väl skaffat Första boken?
Den har bemötts välvilligt. Huvudtemat är Almarestäket och dess förhållande till Stockholms Blodbad.
Här har vi "Rikshistoria på hemmaplan". Den svenska nationalstatens födelse och den svenska riksdagens
tillkomst är bägge intimt förknippade med händelser i nuvarande Kungsängen.
Du får bägge böckerna för 300:- Första boken kostar 150:-
Det blir billigast för UKF om du själv hämtar böckerna på biblioteket.

Vår viktigaste inkomstkälla
Försäljningen av våra böcker är den viktigaste inkomstkällan för UKF. I dagens läge kan inte kommunen
bidra med kostnadstäckande bidrag eller förskott. Böckerna möjliggörs genom ideellt arbete; endast
tryckning , inbindning och omslag betalar vi för. För att det skall klaras måste vi snabbt sälja många
böcker. Vi räknar med att sälja boken vid B&W vid några tillfällen före jul. Vi behöver hjälp då, ring Curt
Dahlgren (581 70 245) eller Börje Sandén (582 41 355, 582 40 515).
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Presentation av Andra boken - Föredrag av författaren.
Tisdagen 8 december. kl 19.30. Dagcentralen vid Torget i Kungsängen.
Folkundervisningen i Upplands-Bro. Ruben Lindberg berättar om skolans historia och om sitt
forskningsarbete.
Boken säljs vid detta tillfälle till introduktionspris av 160:- (Första + Andra boken 280:-)

"1993 - Den Svenska Historien"
Under hösten har media allt oftare berättat om 1993 som Den Svenska Historiens år.
"Den Svenska Historien" är ett landsomfattande projekt, det största i sitt slag hittills i landet. Det syftar till
att göra historien levande för svenska folket - göra den till en del av det allmänna medvetandet.

Historiska museet och Nordiska museet samt de 24 länsmuseerna öppnar på en och samma gång års-
långa utställningar. Start 21 mars 1993 kl 12.00.

En "programförklaring" - en märmare beskrivning av tankegångarna som ligger bakom projektet -
presenteras i en folder. Av den framgår bl a att man gärna vill lyfta fram "den dolda historien" och "dra
oväntade paralleller till modern tid".

Populär Historia framställer i senaste numret saken sålunda: "Dessa utställningar får gärna vara
provocerande i förhållande till den allsmäktiga rikshistorien".

Riksantikvarieämbetets tidskrift framhåller värdet av konkretion och variation, att regionernas historia
skall hållas fri från rikshistorisk styrning.

Aven i senaste numret av Kulturens värld tar man på ledande plats upp "Den Svenska Historien" och
säger att den skall bli ett äventyr; sagan om Sverige; årets evenemang; den skall ge oss medvetenhet om
gångna tider, när vi nu närmar oss Europa.

Rikshistoria på hemmaplan
Som ett led i projektet uppmanas Hembygdsföreningarna genom sin läns- och riksorganisation att verka
för "Rikshistoria på hemmaplan".

I Upplands-Bro finns typisk lokalhistoria, sådan som är unik för varje bygd. Men vi är också lyckligt
lottade när det gäller anknytning till rikshistorien. Inför "Den Svenska Historiens år 1993" vill vi inom
UKF verka för att i det riksomfattande projektets anda fördjupa kunskapen om vår rikshistoria. Med
utgångspunkt från det lokala perspektivet kan man få ett utökat intresse för de större historiska
händelserna.

* En viss historisk händelse känns angelägnare att ta till sig om den har anknytning till min var-
dagliga omgivning.
* Och omvänt - och inte mindre viktigt - min vardagliga miljö blir intressantare om den har en
plats i historien.

Upplands-Bro har många platser från vilka vi har särskild anledning att blicka in i rikshistorien:
Almare-Stäket
- den nationella frihetskampen under 1400- och 1500-talen är mycket intimt förknippad med
ärkebiskoparnas agerande från sin militärt och politiskt mycket strategiska plats vid Stäket.
- riksdagens tillkomst är i sin tur förbunden med den nationella frihetsrörelsen. Det var en rad riksmö-ten
kring den frågan som lade grunden till Europas näst äldsta ännu fungerande parlament och man hänvisar
bl a till mötet vid Kungsängens kyrka 1502, liksom det äldsta bevarade riksdagsbelutet som handlade om
rivningen av S:t Eriks borg, vilket var motiveringen till Stockholms Blodbad.

Håtunaleken - 1306
- ett viktigt led i en historisk process som börjar med Alsnö stadga 1280 och slutar med tillkomsten av
Sveriges första författning 1319.

Fornsigtuna
- en centralt belägen kungsgård före och under vikingatiden, den enda utgrävda med grundkonstruktioner
av annars okänt slag.
- samband med de isländska sagorna, Ynglingasagan, Habor och Signhild.

Tibble gästgivargård
- här formulerade de upproriska dalkarlarna sina sex anklagelsepunkter mot regeringens politik 1743.

Deras aktion brukar kallas Stora Daldansen.
- dagen efter militärens blodiga ingripande på Gustav Adolfs torg gick svenska flottan till angrepp med
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sina kanoner mot demonstranter på Norra Björkfjärden - utanför Rösaring.
− prästen i Bro - Jakob Mörk - skrev inlagor mot tidens politik på ett sådant sätt att han kom med i
censurens historia.
− på grund av Stora Daldansen blev användningen av budkavlar för uppbåd av folk i lag förbjudet. - i
samma lag erbjuds penningbelöning för dem som underrättar myndigheterna om olagliga folkuppbåd.
− lagen lästes upp i alla kyrkor Andra böndagen varje år långt in på 1800- talet - en angiverilag! - här vid
Tibble gästgivargård låg också den revolotionsarme som 1809 hade för avsikt att avsätta vår kung Gustav
IV Adolf. I den allvarliga situation som uppstod tvingades befälhavarens revolutionskolleger i Stockholm
ingripa och arrestera kungen innan armen drabbade samman med kungens trogna för-band. Det blev
aldrig något inbördeskrig.

Rösaring
- uppmärksammad hednisk kultplats med Upplands största labyrint och den unika processionsvägen.
Labyrinten, på 1600-talet omnämnd som Trojeborg, räknas tillsammans med labyrinten vid Anundshög till
de intressantaste i landet enligt labyrintexpertisen. Det finns ett intressant samband med antikens
fruktbarhetskult och det homeriska Troja.

Dalkarlsbacken
- vårt lands första statliga vägbygge från 1600-talet, genomfört av staten just för att vägen var av
riksintresse, ger oss anledning att fundera över kommunikationer.

Hålvägarna vid Kalmarsand
- en annan synnerligen intressant företeelse med vägar från forntiden till 1600-talet.

Utfärder och föredrag
Under 1993 kommer vi på olika sätt att uppmärksamma dessa platser och händelser. Tillsammans med
hembygdsföreningarna och kulturnämnden hoppas vi kunna hålla föredrag och göra utfärder för att från
dessa platser uppmärksamma rikshistorien. 1993 kan bli ett intressant år för de Upplands-Bro-bor som
ännu inte lärt känna vår bygds historia.

Studicirkel - guideutbildning
Intresset för vår bygds historia sträcker sig långt utanför Upplands-Bro och när vi nu skall satsa på "kul-
turism" enligt fullmäktiges direktiv till kultur- och fritidsnämnden kommer vi att behöva kunniga guider.
Det kan därför vara aktuellt att dra igång en ide som vi en tid funderat över inom UKF, nämligen att starta
en studiecirkel kring våra kulturminnen med den uttalade avsikten att vaska fram personer som sedan kan
åtaga sig guidningsuppdrag.

Studiecirkeln får således en dubbel uppgift; att i första hand bli ett forum för dem som vill lära sig mer
om Upplands-Bros historia; har vi tur kanske några av deltagarna sedan vill åtaga sig guidningsuppdrag.
Utfärderna som görs under 1993 kan bli åskådnings- och övningsexempel.

Ar du intresserad av att delta i en studiecirkel av detta slag kan du anmäla dig till UKF tel 582 41 355,
582 40 515 eller Vuxenskolan 580 197 40. Vi försöker att starta så fort som möjligt efter nyår. Du skall
absolut inte känna något tvång att engagera dig som guide. Ha roligt med historien!

Lokalhistorisk konferens
I Sverige är lokalhistoria på akademisk nivå inte så vanligt förekommande. Man försöker nu ändra på den
saken. I vår region har ett samarbete upprättats mellan Stockholms universitet och Sveriges
Hembygdsförbund. Bägge stod nyligen som värdar för en lokahistorisk konferens på universitetet till
vilken UKF var inbjudet att föreläsa om och demonstrera hur datorn kan användas i lokalhistorisk
forskning. Vi visade hur man kan finna fakta om Upplands-Bro i det växande antalet databaser som vi
successivt upprättar. En närmare beskrivning av dem planeras till ett kommande medlemsbrev.

Extra intressant för oss var att få demonstrera ett alldeles nytt program för Sverige, som vi på upp-drag
av generalagenten håller på att utprova för svenska förhållanden. Det är en metod för s.k. fritext-sökning på
stora textmängder, genom vilken man på mycket kort tid kan finna alla texter som innehåller ett visst ord
kombinerat med vissa villkor.

Övriga föreläsningar handlade om hur självbiografiskt material bör utnyttjas; Stefan Bohman från
Nordiska museet talade. Vi fick också se prov på bilddokumentation av barn från såväl Gamla Stan som
från Rinkeby; Elly Berg. Peter Olausson redogjorde för domboksforskningen. Man håller på att ta fram en
handbok med råd till dem som vill forska i detta utomordentligt rika material. Man syftar på årligen
återkommande konferenser av detta slag.
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Skriva in kyrkböcker i databaser
UKF vill lägga upp kyrkoböckerna i en för forskare åtkomlig databas. Om du tycker att det skulle vara
roligt att skriva in uppgifterna ur våra dop-, vigsel- och begravningsböcker skulle du göra en värdefull in-
sats för släktforskare och vår lokalhistoriska forskning. Vänd dig till Jan-Christer Strahlert, Kungsängen,
tel 581 73 277, så får du upplysningar och råd om hur du skall göra.

Rösaring III
Den tredje sammankomsten kring temat Rösaring kan tyvärr inte bli av denna termin. Ebbe Schön med-
delar att han inte hinner med det nu. Han vill dock gärna återkomma med de intressanta frågeställningarna
kring fruktbarhetskulten.

De två genomförda sammankomsterna kring temat var välbesökta. Arne Groth påvisade med sin
slagruta och pendel ett flertal "kraftlinjer", raka och böjda, i närheten av labyrinten och berättade om hur
man fram till 1700- talet tog hänsyn till dem i olika sammanhang. Vi fick själva göra oss slagrutor av små
plaststänger (avsedda för svetsning av platsfogar) och pröva vår förmåga att känna jordströmmarna.
Många lyckades efter lite övning. Här finns inte plats för noggrannare redogörelse för dagen övningar; jag
hänvisar till litterturen som fanns i medlemsinformation 1991:5.

John Kraft gav prov på alla aspekter kring de gåtfulla Trojeborgarna. Han har varit här tidigare och
delgett oss sina synpunkter och erfarenheter från många års forskning. Särskilt intressant är hans försök att
datera dem; det finns inga "fysikaliska" mätmetoder att ta till ; möjligen skulle man i vissa fall kunna
använda sig av tillväxttakten av lavar på stenar. Främst måste man lita till indirekta observationer.
Labyrinter kan exempelvis ha tillkommit före daterbara gravar i ett område. Labyrinter av den typ som vi
har i Norden överensstämmer med dem som fanns i medelhavsområdet under den tidiga antiken. Romarna
"förvanskade" labyrintformen. Våra originallabyrinter - något 20-tal i Norden - bör således ha tillkommit
före vår tidräknings början!

John redogjorde också för sina tankar kring förekomsten av ett fjärde folkland vid sidan av medeltidens
mer kända Attundaland, Tiundaland och Fjärdhundraland. Detta folkland skulle i så fall haft ett
kultcentrum vid Rösaring och en mer "världslig" samlingsplats vid Bro kyrka. En minst sagt spännande
slutledning. Arkeologiska undersökningar av gravarna och den stora avplanade högen vid Rösaring vore
på tiden.

Släktforskarnas hus i Leksand
Ett nytt centrum för släktforskare har öppnats i Leksands Sockenstuga. I detta Släktforskarnas Hus finns ca
1/2 miljon mikrokort med 15 miljoner kyrkobokssidor. För en dagskostnad på 180:- har man på ett och
samma ställe tillgång till alla kyrkoarkivalier. Projektet stöds av flera dalakommuner, Västerås stift och
länsstyrelsen i Kopparbergs län. Ett historiskt centrum av riksintresse.

Ny radioaktiv dateringsteknik för arkeologiskt material
I samband med upptäckten av den s.k. glaciärmannen - "ismannen" - riktades uppmärksamheten på den
förfinade metoden för kol-14-dateringar, som utvecklats vid The Svedberg-laboratoriet i Uppsala. Det
räckte med några gram av ismannens skohalm för att bestämma åldern till 5300 år. Metoden var klar 1985
och kallas accelerator-masspektrometri, AMS. Mer om metoden i Populär Historia 1992:5.

Stockholm blir huvudstad
Den som missade Lars Ericsons föredrag i UKF förra hösten kan nu läsa hans artikel i samma ämne i
Populär Historia 1992:5.

Kulturpriset i Håbo 1992
En av UKF:s medlemmar, ordföranden i Håbo härads hembygdsförening, Ingrid Ljungkvist har nyligen
tilldelats Håbo kommuns kulturstipendium därför att "hon gör en stor kulturinsats genom sin amatör-
forskning kring hur det troligen var en gång i tiden" och därför att "hon försöker skapa förankring och
hembygdskänsla och därmed en tro på framtiden". Strax efter vann hon såväl första som andra pris i en
fototävling i Håbo.

Vi gratulerar på det allra varmaste och önskar henne fortsatt framgång med sitt hembygdsarbete.

Förhandsbeställ gärna boken om Skolans historia i Upplands-Bro genom att sätta in summan på
pg 275894-4.
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"1993 - Den Svenska Historien" - detaljerat program föreligger nu.
Som framgick av novembernumret gör vi en stor satsning här i Upplands-Bro.
Du är välkommen att antingen abonnemangsvis följa föreläsningarna eller välja sådant som
intresserar dig. Priser framgår av det bifogade programmet.

Vårens föreläsningar sker varannan tisdag med början 19 jan på Dagcentralen i Bro; höstens
sammankomster är förlagda till Dagcentralen i Kungsängen, Torget.

Exkursionerna är gratis och sker i samarbete med våra tre hembygdsföreningar.
Julklappsböcker för alla Upplands-Bro-bor 1992
I bifogade sammanställning finns de nu aktuella böckerna och deras priser.

1. Boken om skolans historia i Upplands-Bro är nu färdig. Det blir billigast för UKF om du kan
köpa den på biblioteken och bokbussen.
Som medlem får du boken/böckerna levererade i brevlådan om du sätter in summan på postgiro 27 58
94 - 4. Pris 180:-. Icke medlemmar betalar porto 20:-. Totalt 200:- Boken (Vad hände egentligen?
And-ra boken) har hårda pärmar och är trådbunden, 256 sidor.

2. Inför "Den Svenska Historien" är Första boken synnerligen aktuell. Temat i den är ju
Rikshistoria på hemmaplan: Almarestäket och Stockholms Blodbad. De historiska dokumenten som
beskriver för-spelet till blodbadet finns här samlade i populär form för första gången! Det är en
verklig fördjupning av den nu slutsålda hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro. Pris 150:- på
bibliotek eller UKF:s pg.

Under år 1993 räknar vi med att få fram ytterligare en bok med "Rikshistoria på hemma plan". Del 3
kommer ju - som bekant - att handla om Dalupproret 1743, den s.k. Stora Daldansen. Att vi tar upp te-
mat beror ju på att denna händelse har flera beröringspunkter med vår lokala historia förutom att det
handlar om verklig rikshistoria. Foldern, i vilken projektet "Den Svenska Historien" presenteras
officiellt, framställer saken så här på tal om Stora Daldansen: "Ibland tar vi upp den okända historien,
eller drar paralleller till modern tid. Ett exempel är Stora Daldansen 1743, vars epilog nästan helt
motsvarar händelserna på Himmelska fridens torg i Beijing år 1989, bara det att denna gången
utgjordes scenen av Gustav Adolfs torg i Stockholm."

Vårt lokala bidrag är 1) dalkarlarnas proklammation vid Tibble gästgivargård, 2) svenska flottans
aktion mot demonstranter på Norra Björkfjärden dagen efter massakern i Stockholm och 3)
Broprästen Jakob Mörks litterära behandling av tidsepoken.
Hjälp
Vi behöver hjälp med försäljning av våra hembygdsböcker vid B&W stormarknad
4-6, 11-13, 18-20 dec. Ring Curt Dahlgren 581 702 45 el Börje Sanden 582 413
55.

"Ekhammarsgubben" på rundresa i Europa
Kommunens logotype, den lilla bronsfiguren från forngraven under motorvägen vid Ekhammar, har
visats på den stora vikingautställningen i Paris och Berlin. Efter jul avslutas utställningen på
Nationalmuseet i Köpenham. I den stora katalogen som omfattar 617 nummer beskrivs vår
kommunsymbol sålunda:

"Bild av "vapendansare"
Den gjutna figuren, som på baksidan har en ögla, föreställer en man iförd en huvudbonad krönt
av två horn med fågelhuvudavslutningar och hållande ett svärd i ena handen och i andra handen
två korslagda stavar (möjligen spjut att döma av andra bilder). I samma brandgrav hittades även
en figur föreställande en man i profil iförd en djurhamn och med en ringlande orm (?), som han
håller i handen och biter i. Flera liknande figurer och bildframställningar är kända, de äldsta
från folkvandringstid, de yngsta från vikingatid, Av allt att döma föreställer de personer, kanske
mytiska, utförande olika riter.

Brons, höjd 2,8 cm. Ekhammar, Kungsängen (Stockholms-Näs) sn, Uppland,
Sverige. ca 800. Skandinavisk. Statens Historiska Museum 30245:6"

Medlemsinformation 5 - December 1992
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Hembygdsböcker -

Det hände i Upplands-Bro (slutsåld). Kan lånas på
biblioteken. Kulturhistoriska miljöer, 150:-
Fornsigtuna - en kungsgårds historia, 220:-
Vad hände egentligen? 1. Almarestäket - Stockholms
blodbad,150:-Vad hände egentligen? 2. Skolans historia i
Upplands-Bro,180:-Vad hände egenitigen? 3. Stora Daldansen -
Dalupproret 1743. (utkommer 1993). Böckernas kan köpas
på biblioteken.

Skolans historia i Upplands-Bro.
I UKF:s bokserie Vad hände egentligen? har vi nu kommit fram till Skolans historia
i Upplands-Bro. Boken kommer ut 150 år efter vår första allmänna skolstadga 1842
och beräknas ligga färdig i början av december 1992.

Pris 180:- 256 sidor, hård pärm och trådbunden.
EN bok + PORTO = 200:- Vid inköp av mer än ett ex levereras böckerna
utan porto.
Bokpaket med 11 böcker: 1800:- (portofritt)

Beställning kan ske genom insättning på pg 27 58 94 -
4. eller på tel 582 41 355, (ev. telefonsvarare) Finns att
köpa på biblioteken.

Huvudförfattare är Ruben Lindberg som också illustrerat de 150 sidorna som han bidragit med.
Ruben har varit bosatt i kommunen sedan 1949 och varit verksam som lärare, kantor, rektor och
kommunalpolitiker. Ingen har varit bättre skickad att skriva vår skolas historia. Att han också som
etablerad bildkonstnär illustrerat boken med originalteckningar förhöjer dess värde i allra högsta grad.

Ruben har ägnat ett par år åt studiet av protokoll och handlingar. Skolans utveckling i stort kan följas
genom de lokala åtgärder som vidtagits inom alla skoldistrikt i kommunen. Detta beskriver han under
rubriken Folkundervisningen i Upplands- Bro fram till 1950. Förutom alla skolor och dess särarter
finns en förteckning av alla anställda lärare fram till storkommunens tillkomst 1950. Han avslutar sin
framställning med en historik över skolorna 1950 - 1992. Ett flertal skolstadgor och viss statistik finns
också med i boken.

Om skolan har också Anna-Greta Wijkström, lärare i Tjusta på 1930-talet, och Börje
Sanden lämnat bidrag.
Presentation av Andra boken - Föredrag av författaren.
Tisdagen 8 december. kl 19.30. Dagcentralen vid Torget i Kungsängen.
Folkundervisningen i Upplands-Bro Ruben Lindberg berättar om skolans historia och om sitt
forskningsarbete.
Boken säljs vid detta tillfälle till introduktionspris av 160:-
(Första + Andra boken 280:-)

Vad hände egentligen? Första boken?
Den har bemötts välvilligt i de två recensioner som gjorts . Huvudtemat är Almarestäket och dess
förhållande till Stockholms Blodbad. Här har vi "Rikshistoria på hemmaplan". Den svenska
nationalstatens födelse och den svenska riksdagens tillkomst är bägge intimt förknippade med
händelser i nuvarande Kungsängen. Elva historiska handlingar från 1440 till 1520 är "översatta" till
modern svenska. Nio kapitel innehåller beskrivningar av Stäket och dess historia.

Avdelningen Tidsbilder handlar om Barnamordet på Stäket, Mordet vid Norrgrind i
rättegångshandlingarna och den muntliga traditionen. Vidare den första provinsialläkarens rapport
1865, liksom en samtida ämbetsberättelse från prästen.
Dessutom några rapporter från UKF:s projektgrupper.

Bägge böckerna levereras för 300:- Första boken kostar 150:-Kontakta
Börje Sanden för närmare upplysningar: 582 41 355
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Plan för Föreläsningsserien Rikshistoria på hemmaplan,
"Den Svenska Historien" - 1993. Upplands-Bro

Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF),
Kultur- och fritidskontoret, Studieförbundet Vuxenskolan.

6 föreläsningar, vårterminen,tisdagar (varannan vecka), kl 19-21
Dagcentralen i Bro: 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3
4 exkursioner, vårterminen: tisd 11/5 (kväll), 25/5 (kväll), lördag fm 5/6, lördag 19/6 fm

6 föreläsningar, höstterminen, tisdagar (varannan vecka), kl 19-21
Dagcentralen i Kungsängen: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 2
exkursioner, höstterminen, torsd 9/9 (kväll), sönd fm 26/9

Exkursionerna görs i samarbete med resp Stockholms-Näs, Bro och Håtuna Håbo-Tibble
socknars hembygdsföreningar och Kultur- och fritidskontoret.

Pris: Enskild föreläsning 30:- Abonnemang 6 föreläsningar. 150:- per termin
Anmälan till UKF: 582 413 55 (ev telefonsvarare!), Vuxenskolan: 580 197 40
Föreläsningar och exkursioner sker under ledning av Börje Sanden.

Nr 1-2. 19 jan, 2 feb: RÖSARING
Inledning
Upplands-Bro, en centralbygd under forntid och medeltid. Varför?
Förutsättningarna för en rik historia.
Geografisk och historisk översikt.
De äldsta kartorna över Sverige
Rösaring - Trojeborgen - Tolkningen av gotländska bildstenar
Labyrinten
Processionsvägen - bilder från arkeologiska utgrävningarna 1981-82
Fruktbarhetsdyrkan - Härn och Ull - Skålgropar.

Nr 3-4. 16 feb, 2 mars: FORNSIGTUNA
Snorre Sturlasons beskrivningar, Odens bosättning och härstamning från Troja.
Olav den heliges saga med flera.
Aschaneus och andra tidiga författares skildringar
Habor och Signhild, Saxos saga från 1200-talet; och senare traditioner
Arkeologiska undersökningarna 1984-1988 med bilddokumentation
Folklivet på en tingsplats - Vad säger de isländska sagorna?
Bilder från - och jämförelser med - Island.
Nygamla teorier kring den tidiga vikingatidens förbindelser med Baltikum.

Nr 5. 16 mars. SIGTUNA NYCKELSTEN
Sägner och traditioner.
Sigtunaporten i Novgorod. Bilder.
Stalinistisk historieskrivning om Sigtuna
Ryssgraven
Sigtunas förstörelse 1187 - Stockholms grundläggning Hans
Beskows teorier om relationen Sigtuna-Stockholm

Nr 6.30 mars HÅTUNA -
HÅTUNALEKEN Alsnö stadga - privilegiesamhället uppkommer -
Magnus Ladulås Brödrastriden - Håtunaleken 1306 - Nyköpings
gästabud Privilegiebrevet 1319 - Sveriges första författning, grundlag

Nr 7-8. 31 augusti, 14 sept ALMARE-STÄKET - S:T ERIKS SLOTT
Var låg Snorre Sturlassons Stocksund?
Relationen Stäket - Stockholm.
Arkebiskoparna och S:t Eriks slott
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"Den nationella samlingens födslovåndor", Engelbrekt och Sturarna.
Riksdagens tillblivelse - Riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502
Almarestäket och Stockholms blodbad Arkeologiska
undersökningar och fynd vid Stäket.

Nr 9. 28 sept DALKARLSBACKEN
Riksvägen Bergslagen - Stockholm
Broar vid Stäket pa 1600-talet Färjan
vid Stäket
Första statliga vägbygget 1665
De stora hålvägarna vid Draget-Kalmarsand

Nr 10-11. 12 okt, 26 okt TIBBLE - DALUPPRORET
1743 Skjutsplikten genom århundradena. Stadgor och förordningar. Milstolpar.
Gästgiveriet - Postgården
Stora Daldansen - dokumentet från Tibble 19 juni 1743
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter utanför Rösaring
Händelserna i Stockholm. Sveriges förhållande till Ryssland
Dalupproret i Bro-prästen Jakob Mörks roman (Sveriges första helsvenska)
Adlersparres revolutionsarme vid Tibble 1809
Avsättningen av kung Gustav IV Adolf

Nr 12. 9 nov                           UPPLANDS-BRO - STATARKOMMUNEN
Oscar Sjölander - Upplands Lantarbetar Förbund
Riksomfattande skördestrejker
Ivar Lo Johanssons statarnoveller om Kungsängen
Tillkomsten av arbetarkommuner i Bro och Kungsängen
"Lokaltidningen" Skogs- och Lantarbetaren
Ärkebiskop Nathan Söderbloms visitation i Kungsängen 1926

Vid Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförenings årligt återkommande "Historisk afton"
talar Börje Sanden ons 24 feb i Tjusta skola över ämnet Stora Daldunsen och dess förhållande
till lokalhistorien.

Exkursionerna:
Tisd 11 maj, RÖSARING
Samling kl 19.00 vid hembygdsgården Klint för gemensam färd i bilar. Adress Prästvägen nära
pastorsexpeditionen.
Visningen börjar vid stora bilparkeringen uppe på åsen bortom Låssa kyrka kl 19.15.

Tisd 25 maj, DALKARLSBACKEN - RYSSGRAVEN
Samling kl 19.00 vid Bergaskolan, Kungsängen för promenad till Dalkarlsbacken och Ryss-
graven.

Lörd 5 juni FORNSIGTUNA - SIGNHILDSBERG
Samling vid Tjusta skola kl 10.00 för färd i bilar till Signhildsberg.

Lörd 19 juni                 TIBBLE GÄSTGIVARGÅRD - STORA DALDANSEN
Det hände i Tibble för exakt 250-år sedan. Förspelet till Dalupproret 1743-06-19. Samling kl
10.00 på gamla landsvägen vid Tibble gård.

Tors 9 sept ALMARESTÄKET - ÄRKEBISKOPSBORGEN
Samling kl 18.30 vid hembygdsgården i Kungsängen för gemensam färd i bilar. Visningen
börjar kl 19.00 vid borgruinen.

a

Sönd 26 sept VANDRING I TIBBLE-SYLTA
OMRÅDET Samling kl 10.00 på gamla landsvägen vid Tibble gård.
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Rikshistoria på hemmaplan - "Den Svenska Historien"

Rikshistoria på hemmaplan - "Den svenska Historien"
- I Medlemsinformation 5, 1992 presenterades det detajerade programmet.
- I det här brevet finner du en mer överskådlig sammanställning.
- Varje arrangemang annonseras också i kommunens information "Det händer i Upplands-Bro". Den finns varannan
vecka i Lokaltidningen som distribueras i tätorterna. Kommunen ombesörjer spridningen av ett särtryck till
glesbygden.  De gånger under året då Aktuellt i Upplands-Bro utkommer finns motsvarande annonsering i den
tidningen.
- Kontrollera i den kommunala informationen om det blivit ändringar i programmet.
- Betalning kan ske vid sammankomsterna eller sättas in på pg 27 58 94 - 4.
- Hembygdslitteratur finns att köpa och låna på biblioteken. Visst material erhålles i stencil vid föreläsningarna.
Litterturlistor presenteras under hand. Grundböcker är Det hände i Upplands-Bro, 1984 (slutsåld) och Upplands-Bro
Kulturhistoriska miljöer, 1991 (kommer att finnas till köps vid föreläsningarna).

Exkursionerna
- Tider och samlingsplatser för exkursionerna varierar. Se den gula informationen i Medlemsinformation 5 1992 och
i den kontinuerliga annonseringen i Det händer i Upplands-Bro.
- Bilburna uppmanas hjälpa övriga deltagare i förekommande fall.

Vandring till Savolax-Karelen-Djupdal.
Kultur och natur på Rösaringsåsen.
Bro hembygdsförening. Tisdag 4 maj.
Samling vid hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro kl 19.00
Vandring 4,5 km från stora parkeringen (19.15) 1 km NV Låssa kyrka.
Ta med kvällskaffe.

Kulturpris
Tre av föreningens medlemmar har under 1992 mottagit kulturpris för hembygdsverksamhet i lika många kommuner.
Senast var det Ruben Lindberg, Kungsängen, som mottog Upplands-Bros kulturpris för sin mångåriga studie i
Skolans historia i Upplands-Bro, presenterad i Vad hände egentligen? Andra boken. Dessförinnan fick Bengt
Borkeby, Kallhäll, motsvarande pris i Järfälla och Ingrid Ljungkvist i Håbo. Vi gratulerar.

Medlemsavgiften
UKF har under år 1992 anslutit sig till Stockholms läns hembygdsförbund. Vi får del i de tjänster som förbundet kan
erbjuda, men det är också förknippat med en avgift för varje medlem. Du stöder både UKF och
hembygdsverksamheten i sin helhet genom ditt medlemskap. Årsavgiften är 75:-,
pg 27 58 94 - 4.

Vad hände egentligen? del 1 och 2. Huvudtema, Tidsbilder och Rapporter.
Försäljningen av våra böcker är den viktigaste inkomstkällan för UKF. Som bekant blir de kommunala anslagen allt
mindre. Vi måste ha pengar i förskott för tryckningen av Tredje boken med de spännande händelserna kring Stora
Daldansen 1743. Hjälp till att sprida kunskap om våra böcker. De finns som vanligt att köpa på biblioteken eller vid
våra sammankomster. Medlemmar kan få dem portofritt genom insättning på vårt postgiro. Rabatterbjudandet inför
julen vid köp av bägge böckerna gäller inte längre. Vi kan istället även erbjuda del 1 med hårda pärmar till samma
pris som del 2.

Del 1. Almarestäket och Stockholms Blodbad, hård pärm 180:-. mjuk pärm 150:-
Del 2. Skolans historia i Upplands-Bro, hård pärm 180:-

Medlemsinformation 1 - Januari 1993
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Medlemsinformation 2  - April 1993
UKF-AKTIVITETER
Tisdagen 20 april kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
VISADE VIKINGEN VÄSTVÄRLDEN VÄGEN TILL VÄLSTÅND?
Vad ligger bakom västvärldens exempellösa ekonomiska utveckling under 1000 år?
Varför skedde inte samma utveckling i t. ex. Kina och Arabvärlden?
Hade vikingen ett finger med i spelet? Curt Dahlgren försöker bena ut dessa spännande frågeställningar?
Kvällen inleds med UKF:s årsmöte.

Tisdagen 11 maj kl 19.00. Samling vid hembygdsgården Klint i Bro.
EXKURSION TILL RÖSARING
Labyrinten, processionsvägen, rösena m.m. Visningen börjar kl 19.15 vid stora bilparkeringen uppe på åsen
bortom Låssa kyrka. Börje Sandén och Bro hembygdsförening.

Tisdagen 25 maj kl 19.00. Samling vid Bergaskolan i Kungsängen.
RYSSGRAVEN OCH DALKARLSBACKEN.
Vandring med Börje Sandén och Stockholms-Näs hembygdsförening.

Lördagen 5 juni kl 10.00. Samling vid Tjusta skola.
FORNSIGTUNA  - I  SIGNHILDSBERGSPARKEN
Sägner och arkeologiska undersökningar berättar om en forntida kungsgården.
Gemensam färd i bilar från Tjusta skola. Önskar du bilskjuts från Bro ring UKF 582 41 355. Ta gärna med
kaffekorg. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening.

Lördagen 19 juni kl 10.00. Samling vid Tibble gård i Kungsängen.
STORA DALDANSEN - DALUPPRORET 1743
Vad hände här den 19 juni 1743? Vad hände i Stockholm några dagar senare?
Stockholms-Näs hembygdsförening. Börje Sandén berättar.

Tisdagen 31 augusti kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
LMARESTÄKET - S:T ERIKS BORG I.
Ärkebiskopsborgen och Stockholms Blodbad. Riksdagens tillblivelse. Riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502.
Arkeologiska fynd. Börje Sandén berättar.

Torsdagen 9 september kl 18.30. Samling vid hembygdsgården i Kungsängen
EXKURSION TILL S:T ERIKS BORG II.
Borgruinen och Monumentholmen i bokskogen.
Guidningen börjar kl 19.00 nedanför ruinkullen. Börje Sandén och Stockholms-Näs hembygdsförening.

Tisdagen 14 september kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
ALMARESTÄKET - S:T ERIKS BORG III.
Stäket under medeltiden. Militära aktioner kring Stäket.
Christopher von Warnstedt, kännare av krigsarkivet gästföreläser.
Resten av föreläsningsprogrammet presenteras i nästa medlemsinformation.
Exkursionerna är gratis. Föreläsningarna 30:- Abonnemang för sex föreläsningar 150:-
Planen för höstens föreläsningar gäller fortfarande och finns att hämta på biblioteken. Kan också fås vid
exkursionerna.
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ANDRA HEMBYGDSAKTIVITETER
Tisdagen 4 maj kl 18.45. Samling vid hembygdsgården Klint.
VANDRING TILL SAVOLAX, KARELEN och DJUPDAL.
Kultur och natur på Rösaringsåsen. Skogvaktaren Joachim Tiefensee och Börje Sandén. Promenad 4,5 km i
lättgången terräng. Start kl 19.00 vid stora bilparkeringen uppe på åsen bortom Låssa kyrka.
Arr. Bro hembygdsförening.

Lördagen 15 maj kl 12-16. Tjusta skola.
BYGDENS DAG I TJUSTA BY.
Öppet hus. Föreningarna i bygden ställer upp med olika inslag. Musik av Mässingen och Upplands-Bro
musikskola. Håbo-Tibble gammeldansare, m.m. Se separat annonsering.
Arr. Föreningarna i Håtuna och Håbo-Tibble.

Söndagen 6 juni. Kungsängens hembygdsgård.
SVERIGES NATIONALDAG - SVENSKA FLAGGANS DAG
Tal. Upplands-Bro musikkår. m.m.
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening. Se separat annons.

DEN SVENSKA HISTORIEN - Rikshistoria på hemmaplan.
Det har väl inte undgått dig att det största utställningsprojektet någonsin - DEN SVENSKA HISTORIEN -
dragits igång. UKF:s speciella bidrag är föreläsnings- och exkursionsprogrammet. Det har uppmärksammats
även utanför kommunen och vi gläder oss åt stort deltagande. Under den nu avverkade sex gångerna har mer än
70 personer deltagit med ett genomsnitt på drygt 40 per gång. Det är särskilt roligt att vi kunnat nå även nya
grupper inom och utanför kommunen, däribland åtskilliga av den yngre generationen.

   Invigningsdagen den 21 mars deltog UKF vid basargatan på Narvavägen utanför Historiska museet med bl.a.
en liten utställning kring Stora Daldansen. Tusentals besökare såg den och 100- tals stannade upp för samtal
kring historia. I sex timmar var fyra medlemmar sysselsatta.

   Vi är glada om du kan hjälpa till att sprida information om de kvarvarande 2/3 av programmet. Särskilt
nyinflyttade kan ha glädje av informationen. Det lär dröja innan en liknande möjlighet ges. Eftersom dessutom
Hembygdsboken är utsåld är det inte heller lika lätt att komma åt kommunhistoria som förut.

VIKINGAUTSTÄLLNINGEN
Det var 1 april 1992 som den största vikingautställningen någonsin inleddes i Paris. Den flyttade sedan till
Berlin och avslutades för ett par veckor sedan i Köpenhamn. Sju medlemmar gjorde då en gemensam resa för
att bland de 617 utställningsföremålen få se Upplands-Bros kommunvapen, i katalogen benämnd
"Vapendansare". Det var en mycket bred utställning med föremål - förutom från de vanliga nordiska länderna -
även från Estland, Lettland, Ryssland, Ukraina, Polen, Tyskland, Frankrike, England, Irland, Grönland,
Canada. Praktiskt taget alla länder som varit i beröring med vikingarna var representerade; Grekland fick nöja
sig med en bild av Pireus-lejonet med sin runslinga.

BOKUTGIVNINGEN
Den stora Aschaneus-boken kommer att finnas till köps på årsmötet. Som tidigare meddelats innehåller den
också mycket intressant material om socknarna i Upplands-Bro, framför allt Håtuna, där Aschaneus var
uppväxt i Aske by. Det är bidragsgivare i Upplands Väsby som finansierar boken och UKF som stått för
renskrivning, sättning och layout av de 780 sidorna. Författare är Göran Strömbeck, som ägnat ett helt liv åt att
samla hittills opublicerat material om Sveriges till namnet förste riksantikvarie. Vi har vissa planer på att utge
en nyutgåva av Aschaneus' Sigtunabeskrivning från 1612, vari även ingår detaljerade skidringar av
Håtunabygden.

   Del 2 av Vad hände egentligen? har recenserats i Ledungen, Länsförbundets tidskrift. Försäljningssiffrorna
visar att många i Upplands-Bro ännu inte skaffat boken. Den är ett måste för alla som samlar på
"hembygdiana". Köp den på våra bibliotek. Den är trådbunden med hårda pärmar och kostar 180:-. Mot 199:-
på vårt pg 27 58 94-4 får du den i brevlådan.
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    I dessa "Den Svenska Historiens" dagar är del 1 mycket aktuell. Den har som huvudtema Stockholms
Blodbad och dess anknytning till Almarestäket. Här finns i modern tolkning alla de viktiga dokumenten som
förklarar blodbadet, liksom det uppmärksammade dokumentet från Kungsängen 1502, då "Sveriges allmoge
var samlad vid Näs äng"; ett möte som räknas in bland de allra första verkliga riksdagsmötena. Finns att köpa
på biblioteken för 150:- En inbindning med hård pärm i samma format som del 2 tas fram efter behov till ett
pris av 180:- Hemsänd för 199:- på vårt postgirokonto 27 58 94-4.

    Del 3 ser ut att bli en bok med huvudsakligen rikshistoria. Det sista stora allmogeupproret 1743 - för 250 år
sedan - skildras utförligt med utgångspunkt från lokalhistoriska händelser. Med moderniserad svenska i ett stort
antal historiska handlingar, som dessutom inte är så lätta att finna i gängse litteratur, får du kanske möjlighet att
själv besvara frågan Vad hände egentligen? Kan man verkligen jämföra myndigheternas ingripande mot
demonstranterna 1743 med krossandet av den kinesiska demokratiseringsprocessen på Himmelska Fridens torg
1989? Till vår hjälp i beskrivningen av "Stora daldansen" får vi medverkan från två forskare vid krigsarkivet.
Vi räknar med att ha boken ute till hösten; i samband med föreläsningarna i ämnet.

SIGTUNA ANNO 1000 - Fortsättningen på Sigtunagrävningarna

Den 2 april invigdes lokalerna för det nya underjordiska museet där byggnader från 1000-talet skall återuppstå i
full skala. Invigningshögtidligheterna avslutades med att Historiska museet chef Ulf Erik Hagberg avtäckte
montern med det berömda vikingahuvudet skuret i älghorn, vilket härmed återbördades från
Vikingautställningen i Köpenhamn till kvarteret Trädgårdsmästaren där det en gång hittades 1937.

Redan på ett tidigt stadium av utgrävningen föddes en idé om att återskapa bebyggelsen och
livet i 1000-talets Sigtuna i ett underjordiskt museum på samma plats. Nu finns en unik
möjlighet att förverkliga denna idé. I den byggnad som uppförts på utgrävningsplatsen finns en
underjordisk lokal - 900 kvadratmeter stor och med över fem meters takhöjd - färdig att inredas
som museum. Projektets arbetsnamn är "Sigtuna Anno 1000".

Med hjälp av bildspel, ljus, ljud och dofter skall musiebesökaren göra en resa i tiden. I våra
utställningsplaner ingår bl.a. att bygga upp en av de undersökta stadsgårdarna i full skala.
Genom att gå in genom den trånga gårdspassagen kommer museibesökaren att kunna gästa en
sigtuna familj för att få en inblick i hur livet tedde sig i rikets första stad. Besökaren skall själv
få slå mynt, rista runor, väva, spinna etc. I ett arkeologiskt museum som detta har naturligtvis
det omfattande och och i många fall unika fyndmaterialet sin givna plats. Besöket i "Sigtuna
Anno 1000" har alla förutsättningar att bli en upplevelse utöver det vanliga.

För att förverkliga dessa planer har en stödförening bildats.
Postgiro: 620 22 57-9. Bankgiro: 5855-2639
Adress: Skeppargränd 5, 193 30 Sigtuna
Telefon: 08-592 561 12
Organisationsnummer: 814801-1540

MEDLEMSKAP i UKF

Du blir enklast medlem i UKF genom att sätta in 75:- på pg 27 58 94-4. Då får i fortsättningen vår
medlemsinformation som kommer ca 5 ggr per år och kan kontinuerligt hålla dig underrättad om vad som
sker på hembygdsfronten.
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Medlemsinformation 3   - Augusti 1993
RIKSHISTORIA PÅ HEMMAPLAN.
Föreläsningarna och exkursionerna forsätter enligt det uppgjorda programmet. Hittills har vårt bidrag
till den riksomfattande kampanjen kring DEN SVENSKA HISTORIEN varit framgångsrik.
Deltagarna i de sex föreläsningarna har varit drygt 40 i snitt. Vid de 4 exkursionerna tillsammans med
hembygdsföreningarna och kulturförvaltningen har snittet legat kring 50 deltagare.

I höst är de 6 föreläsningarna förlagda till Dagcentralen i Kungsängen, Torget 4. Varannan tisdag kl
19.00 - 21.00 med början 31 augusti.
Första gästföreläsare är Christopher von Warnstedt, som vi känner sedan den framgångsrika kursen i
handskriftstolkning; han kommer att ge sin syn på den medeltida ärkebiskopsborgen Almarestäket.
Nästa gästföreläsare är Lars Ericson från krigsarkivet; han berättar om Dalupproret 1743 ur
rikshistorisk synvinkel, med tonvikt på de militära aspekterna. Det fullständiga programmet med en
kort kursplan kan hämtas på biblioteken och vid föreläsningarna.

Exkursionerna är gratis, föreläsningarna kostar 30:-, abonnenmang 150:-

Tisdagen 31 augusti kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
ALMARESTÄKET - S:T ERIKS BORG I.
Ärkebiskopsborgen och Stockholms Blodbad. Riksdagens tillblivelse. Riksmötet vid Kungsängens
kyrka 1502. Arkeologiska fynd. Börje Sandén berättar.

Torsdagen 9 september kl 18.30. Samling vid hembygdsgården i Kungsängen
EXKURSION TILL S:T ERIKS BORG II.
Borgruinen och Monumentholmen i bokskogen.
Guidningen börjar kl 19.00 nedanför ruinkullen. Börje Sandén och Stockholms-Näs
hembygdsförening.

Tisdagen 14 september kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
ALMARESTÄKET - S:T ERIKS BORG III.
Stäket under medeltiden. Militära aktioner kring Stäket.
Christopher von Warnstedt, kännare av krigsarkivet gästföreläser.

Söndagen 26 september kl 10.00. Samling vid Gamla landsvägen nära Tibble gård.
VANDRING I TIBBLE-SYLTA OMRÅDET
Gästgivargården - Dalupproret 1743 - Västra armén 1809.
Sylta - Högnäs - Urfjäll. Börje Sandén.

Tisdagen 28 september kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen
RIKSVÄGEN BERGSLAGEN - STOCKHOLM; VÅRA VATTENVÄGAR.
Dalkarlsbacken, Stäkets färja och Bro, Hålvägarna vid Draget, Vattenvägarnas betydelse.
Vägunderhåll. Börje Sandén.
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Tisdagen 12 oktober kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen.
DALUPPRORET 1743 - TIBBLE GÄSTGIVARGÅRD I.
Dalupproret och militären - "Stora daldansen" ur rikshistoriskt perspektiv.
Lars Ericson är 1:e antikvarie på Krigsarkivet och har skrivit i ämnet i Vad hände egentligen 3.

Tisdagen 26 oktober kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen.
DALUPPRORET 1743 - TIBBLE GÄSTGIVARGÅRD II.
Dalupproret ur lokalhistoriskt perspektiv. Tibble-dokumentet.
Norra Björkfjärden - Prästen Jakob Mörk och politiken. Börje Sandén.

Tisdagen 9 november kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen
UPPLANDS-BRO - STATARKOMMUNEN
Statarna - Mälardalens nomader. Oscar Sjölander leder skördestrejker. Ivar-Lo Johanssons
statarnoveller om Sjölander. Ärkebiskop Nathan Söderbloms "visitation" 1926. Börje Sandén.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN? - TREDJE BOKEN
Under hösten, och i god tid innan julklappsböckerna skall köpas, räknar vi med att nästa
hembygdsbok ligger färdig. Den handlar i sin helhet om Dalupproret 1743. Med utgångspunkt
från ett lokalt perspektiv ges en ingående skildring av detta genuina folkuppror. Vad som
egentligen hände kan du själv försöka bedöma med hjälp av ett stort antal tidigare tryckta och nu
redigerade historiska handlingar; ett antal dokument som skildrar händelserna vid Tibble och
Stäket publiceras för första gången; tidens stämningar återspeglas i memoarskrifter av Fersen,
Tersmeden, Bonde, Rålamb och Lilie. Broprästen Jakob Mörks skrifter om tidens historia och
politik citeras och "förklaras". Ett försök görs att förklara varför Dalupproret blivit "en dans".
Lars Ericson vid krigsarkivet skriver om militärens roll. Pär Frohnert, krigsarkivet, skriver om
Dalupproret och ämbetsmännen, varvid han hämtat material ur sin akademiska avhandling
tidigare i år. Stefan Nordin, Järfälla, utreder förhållandena vid färjan och krogen vid Stäket.
Boken blir trådbunden med hårda pärmar och omfattar ca 250 sidor. Tomaz Pydzik illustrerar,
delvis i färg. Priset blir 180:-. Den kan, liksom alla hembygdsböcker, köpas på biblioteken och i
Bålsta bokhandel förutom vid våra sammankomster.

ASCHANEUSBOKEN
Ett av våra stora projekt under flera år har, som bekant, varit framtagningen av den stora
Aschaneus-boken. Göran Strömbecks 60-åriga arbete med ämnet blev till slut en bok på 780
sidor. Den handlar om Martinus Aschaneus, "deltidsarbetande" riksantikvarie och präst i
Hammarby och Fresta på 1600-talet. Eftersom han hade sitt föräldrarhem i Aske by och både
hans far och mor var Håtunabor, har boken ett hembygdsintresse även för oss i Upplands-Bro. Av
stort allmänt intresse är denne riksantikvaries syn på Sverige under 30-åriga krigets dagar.
UKF:s åtagande har gällt inskrivning av de ca 2200 handskrivna sidorna, redigering, sättning och
korrekturläsning varefter de färdiga sidorna lämnats för tryckning och inbindning. Upplands
Väsby hembygdsförening var beställare. En mindre del av UKF:s omkostnader för arbete får vi
genom egen försäljning av boken. Köp en intressant bok och stöd därmed UKF så att vi får
pengar till fortsatt utgivning av hembygdsböcker; material finns för många fler.
Boken, som har hårda pärmar i färg, kostar 220:-
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Medlemsinformation 4        -  November 1993

Tredje boken - Vad hände egentligen?
Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"
När du får detta meddelande i din hand torde 3:e delen av vår bokserie "Vad hände

egentligen?" finnas till försäljning - Boken ägnas helt - 295 sidor - åt Dalupproret 1743
eller "Stora daldansen" som historien ofta kallar detta högst seriösa och väl organiserade
folkuppror.

    Vad som verkligen hände för 250 år sedan har varit föremål för de mest skilda
bedömningar. I vår bok tar vi sikte på vad upprorsmännen själva avsåg med sin protest,
så som de formulerade saken i "Tibble-dokumentet", undertecknat i gästgivargården i
Kungsängen, några dagar innan den stora "massakern" på Gustav Adolfs torg, då ca 140
demonstranter fick sätta livet till.

    I ett 50-tal återgivna historiska handlingar och memoarer kan du själv ta del av vad som
hände och försöka bedöma rimligheten i historiens olika tolkningar av det som ägde
rum. Lars Ericson och Pär Frohnert, arkivarier på Krigsarkivet, har skrivit om militärens
resp. kronofogdars och länsmäns agerande. Huvudförfattare är Börje Sandén som också
svarar för urvalet av dokument och kommentarer. Mer om boken längre fram.

    Boken är illustrerad med teckningar i färg av Bro-konstnären Tomasz Pydzik, som ni
känner från tidigare hembygdsböcker. Den har hårda pärmar och kostar 180:- på
biblioteken. Den säljs också på Art Center vid Kungsängens torg, på Idéstationen
Leklust i Bro järnvägsstation och i bokhandeln i Bålsta. Vi kan åtaga oss att sända
boken på post mot insättande av 200:- på UKF:s pg  27 58 94 - 4.

Föreläsningarna våren 1994
Aktuell akademisk forskning presenteras av fyra forskare från Riksantikvarieämbetet och

Stockholms universitet.
    Ett av inslagen i den pågående historiedebatten har varit den påstådda klyftan mellan

forskning och praktisk tillämpning av forskningsresultaten i form av historiskt
författarskap resp. museernas sätt att framställa historien. UKF kan nu erbjuda alla
intresserade att ta del av fyra doktoranders pågående forskning inom ämnen som vi
funnit vara värdefulla för förståelsen av människors förhållanden i våra bygder.

    Alla föreläsarna är lärare i olika sammanhang på universitetet.
    En avgift på 30:- per föreläsning kommer att tas ut.

Tisd. 25 jan, Dagcentralen vid Bro centrum, kl 19.00 - 21.00
Bro härad under medeltiden.
Sigurd Rahmqvist vid Riksantikvarieämbetet berättar om byar och sätesgårdar, om

stormän,  arrendatorer och frälsebönder. Han är en av författarna till den nyligen
utkomna boken som behandlar bebyggelsen i Bro härad under medeltiden. Vi kommer
att få förklaringar på vad som döljer sig bakom vissa kryptiska formuleringar i de gamla
"jordeböckerna". Se mera härom längre fram. Sigurd Rahmqvist är fil. mag. och 1:e
antikvarie vid Raä.
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Tisd 15 februari. Dagcentralen, Torget 5, i Kungsängen, kl 19.00 - 21.00
Prästen, sockenstämman och tinget - brott och straff i svenskt

lokalsamhälle under 1700-talet.
Björn Furuhagen berättar om hur sockenstämman och tinget rannsakade och straffade

människor; men även förlikte och försonade brottslingar och deras brottsoffer. Hans
avhandling handlar bl a om den sociala kontroll som utövades av prästen,
sockenstämman och häradsrätten. Exemplen hämtas från Oland-Frösåker i norra
Uppland, som är hans undersökningsområde.

    För ett par år sedan fick vi ta del av forskningsresultaten från Bro härad, när en av hans
studenter, Malte Andreasson, redogjorde för sina studier i våra häradsrättsprotokoll. Här
får vi nu en övergripande framställning av en viktig institution i det svenska
rättssamhället. Vi har kvar några exemplar av Andreassons 37-sidiga uppsats Tinget i
Bro för den intresserade.

    Från 1700-talet fram till början av 1900-talet samlades Bro häradsrätt vid gästgivargården i
Tibble, dessförinnan på olika ställen i Bro. Björn Furuhagen är fil. kand. och lärare vid
Historiska institutionen.

Tisd 8 mars. Dagcentralen vid Bro centrum, kl 19.00 - 21.00.
I huve't på en patriark.
Christer Ericsson behandlar i sin kommande avhandling bl a det patriarkaliska samhället

såsom det gestaltade sig före industrialismens genombrott. Han har studerat bruks- och
herrgårdsmiljöerna och de reaktioner som de gamla makthavarna mötte - eller visade -
inför den framträngande fackföreningsrörelsen. Vi torde få en modifierad framställning
jämfört med den traditionellt fackföreningsdominerade som gällt under lång tid.
Åtminstone uppfattade jag Christers framställning på det sättet, när jag nyligen hörde
honom berätta om förhållandena inom bruksmiljön. Hos oss gäller herrgårdsmiljön, som
har stora paralleller med bruksmiljön.

   Christer Ericsson ger en bred framställning av förhållandet mellan "undersåtare och
översåtare" från antiken fram till nutiden; en idéhistorisk skildring av relationerna
mellan överhet och vanligt folk. Christer är fil. kand. och lärare vid Historiska
institutionen.

Tisd. 19 mars. Dagcentralen, Torget 5, i Kungsängen, kl 19.00 - 21.00
Häradsbesvären under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Exemplet Bro.
Allmogens besvär till riksdagarna är en mycket intressant källa att ösa ur, när man vill veta

vilka förhållanden människorna levde under i en viss bygd. För Bro härads del har vi
bevarade "klagomål" ända från 1500-talet. Anders Claréus arbetar med detta material
och kommer att ge lokala exempel. Vi får svar på frågor som: vad är häradsbesvär? hur
kom de till? hur var deras väg från lokalplanet till riksdagen. Anders dröjer särskilt vid
några uppmärksammade riksdagar 1756, 1772, 1789.

    Anders Claréus är lärare vid Historiska institutionen och redaktionssekreterare vid
Historisk Tidskrift.

Om studiebesök på arkiv och en herrgårdskonsert med historia lämnas besked i nästa brev.
Alla aktiviteter annonseras på kommunens annonssida i Lokaltidningen var 14:e dag, där ev.

ändringar i programmet lämnas.

Rikshistoria på hemmaplan - Ett framgångsrikt projekt det
"historiska året 1993"

I 12 föreläsningar och 6 exkursioner har rikshistoriskt intressanta moment i lokalhistorien
behandlats. Antalet deltagare har varierat mellan ca 35 - 56. Totalt har 119 antecknat sig
på närvarolistorna (endast föreläsningarna). Ämnena är inte någon nyhet för
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medlemmarna i UKF och kommunens tre hembygdsföreningar, varför de flesta
deltagarna har kommit från annat håll. Ett mindre antal deltagare har följt samtliga
föreläsningar, som också varit ett led i den påbörjade guidutbildningen.Exkursionerna
har skett i samarbete med hembygdsföreningarna och Kultur- och fritidskontoret.
Vårens föreläsningar ägde rum i Bro och höstens i Kungsängen. Visst ekonomiskt stöd
har erhållits från studeiförbundet Vuxenskolan. Serien har gett oss flera nya
medlemmar.

   Åtskilliga har beklagat att de inte i tid uppmärksammade möjligheten att ta del av vår
mångfacetterade historia. Någon direkt repris är inte planerad. Man kan säga att årets
serie snarare varit en repris av tidigare föredrag och exkursioner under många år.

   Beträffande närmare beskrivning av innehållet hänvisas till kursplanen som alla medlemmar
fick i slutet av förra året. Gästföreläsare med specialkunskaper har medverkat vid
behandlingen av Fornsigtuna, Almarestäket och Dalupproret 1743. Här följer en kort
redogörelse för momenten främst med tanke på de nytillkomna, men det blir också en
påminnelse för oss alla, om den utomordentligt rika historia. som finns samlad inom ett
relativt begränsat område. - En företeelse som alltmer börjar uppmärksammas, även
utanför våra egna led

*Varför har det, som idag kallas Upplands-Bro fått del i så pass rikhaltig rikshistoria?       Det
beror främst på vissa geografiska betingelser:
Kommunens läge mellan sjöleder - i årtusenden de viktigaste
kommunikationsvägarna
Birka, Sigtuna, och Uppsala ligger strax utanför kommunen
Från 1600-talet den viktiga landsvägen mellan Bergslagen och Stockholm
Mellansveriges största "hålvägssystem" vid "Draget"
Dalkarlsbacken - landets första statliga vägbygge
*Rösaring, forntida kultplats med Upplands största labyrint, och den unika processionsvägen
*Enda runstenen där ordet viking kan återfinnas. Assurstenen vid Bro kyrka
*Fornsigtuna, kungsgård före år 1000, Tingsplats, handelsplats. Ej skadad av senare
bebyggelse. Enda utgrävda tingshögen.
*Borganläggning vid Stäket på 1000-talet
*Sägnerna om Ryssgraven och Sigtuna Nyckelsten vid Sigtunas plundring 1187.
*Håtunaleken vid kungsgård i Håtuna. Tillsammans med Nyköpingsgästabud gav den upphov
till vårt lands första författning/grundlag; bröderna hade fängslat varandra - och andra - utan
dom och rannsakning; skatt hade utkrävts utan befolkningens samtycke
*Almarestäket - kunglig borg under Engelbrekt, därefter ärkebiskopssäte

Under den ca 75 år långa nationella frigörelsekampen spelar Stäket en central roll
Ärkebiskoparnas "fasta hus" varifrån kungar tillsattes och avsattes.
Vårt lands äldsta bevarade riksdagsbeslut bestämde att borgen skulle rivas (1518).
Denna rivning var främsta/formella orsaken till Stockholms blodbad 1520.
Idag landets största medeltida borgruin

*Almarestäket - svenska riksdagen.
De många riksmötena kring befrielsekampen skapar grunden för tillkomsten av den
svenska riksdagen. (Ej Arboga 1435). Såväl 1935 (500 årsminnet) som 1985 (550
år) nämns mötet vid Kungsängens kyrka (Näs äng) 1502.

*Dalkarlsbacken - vårt lands första statliga vägbygge, 1665.
Gjorde det möjligt att färdas med vagn upp ur Ryssgraven
Fyra vägkonstruktioner ligger kvar sida vid sida.

*Stäkets färja och bro - riksviktiga och mycket tidigt omtalade.
*Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"

Revolutionskraven formuleras vid Tibble gästgivargård
Regeringen försöker stoppa upprorsmännen vid Stäkets sund
Svenska flottan anfaller demonstranter på Norra Björkfjärden
Den politiska situationen skildras i vårt lands första roman av Jakob Mörk, Bro.
Studiet av Tibble-dokumentet ger en delvis annan syn på orsaken till upproret

*1809 års revolution; Adlersparre förklarar sig när armén tvingas vänta vid Tibble gästgivargård,
eftersom kungen redan arresterats i Stockholm.
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*Den mycket viktiga landsvägen mellan Bergslagen och Stockholm
Runristningen vid Ryssgraven
Dalkarlsbacken,  se ovan
Broar vid Stäket, se ovan
Postgård vid Tibble

*Ångbåtarna på Mälaren
Över 20 bryggor i kommunen, utnyttjade av ångbåtslinjerna från Uppsala, Sigtuna,
Enköping, Västerås
Två ångbåtslinjer med utgångspunkt här

*Herrgårdskommunen - "Statarkommunen"
Medan herrgårdarna vid 1900-talets början upptog 15 % av rikets odlade areal,
24 % av Upplsala läns och 29 % av Stockholms läns areal, utgjorde den 75 % av
Bro härad.

I Kungsängen skapades en fungerande lantarbetarorganisation när Svenska
Lantarbetarförbundet vacklade. Två viktiga skördestrejker leddes från Kungsängen.
Två av Ivar Lo-Johanssons statarnoveller berör Kungsängenförhållanden.
Prästen i Håtuna bidrog med en värdefull avhandling om statarnas flyttningar.

Bokserien Vad hände egentligen?
Många ser hembygdsböcker som bra presenter vid skilda tillfällen. De finns dock inte i

allmänna bokhandeln. Som vanligt kan du köpa dem på kommunens bibliotek, men de
finns också hos Art Center vid Kungsängens torg, på Idéstationen Leklust i Bro
stationshus, i Söders bokhandel i Bålsta. Vi konstaterar att många ännu inte skaffat sig
del 2, som har Skolans historia i Upplands-Bro som tema, men också innehåller ett
flertal mycket intressanta  artiklar, bl. a. det mycket märkliga protokollet från
ärkebiskop Nathan Söderbloms visitation i Kungsängen och Västra Ryd 1926.

Böckerna är rikligt illustrerade, årets bok i färg. Även del 1 tar vi nu fram med hård pärm.

Priset är 180:- (Bok 1 kan fås för 150:- med mjuk pärm)
För dem som inte har möjlighet att besöka försäljningsställena kan UKF skicka per post med

tilllägg för porto för närvarande 20:- för EN bok.
Sätt in 200:- på pg 27 58 94-4 och glöm inte att skriva adressen.

Böckerna är ett slags årsböcker, men UKF förbinder sig inte att utkomma varje år med en ny
bok.Varje del innehåller en TEMA-del som dominerar bokens innehåll.

   I avdelningen TIDSBILDER återges dokument, historiska handlingar, äldre uppsatser och
dylikt, som är ägnade att belysa olika tidsperioder. Texten har som regel redigerats och
kommenterats.

   I avdelningen RAPPORTER  ges utrymme för publicering av gruppers eller enskildas
studeiresultat. Här rapporteras UKF:s föreläsningar, exkursioner och studiebesök på
exempelvis arkiv av olika slag, framför allt i Stockholm, samt pågående och avslutade
projekt.

Hembygdsboken.
Vad hände egentligen? är böcker som kan  betraktas som fortsättning och fördjupning av

sådant som behandlats i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro, författad av Börje
Sandén 1984. Den boken utgavs av kulturnämnden, men är nu slutsåld. UKF räknar
med att ge ut en reviderad och kompletterad upplaga inom närmaste året.

TEMAN som behandlats.
1. Almarestäket och Stockholms blodbad. De avsnitt ur Sten Stures registratur som belyser

händelseutvecklingen som ledde fram till rivningen av ärkebiskopsborgen återges med
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moderniserad svenska. Detta gäller också det äldsta bevarade riksdagsbelutet om
rivningen och avsättningen av Gustav Trolle. Källskrifterna om "brasklappen" återges.
Karlskrönikan om bränningen av borgen 1434 m.m. Äldre berättelser om Stäket,
litterära och andra. Oscar Montelius grävningsrapport och brev om undersökningen
1870 och UKF:s undersökning av ett valv med fjärrstyrd videokamera och karteringen
av Stäketholmen.

2. Skolans historia i Upplands-Bro. Samtliga skolors historia  i de forna 6 socknarna har
dokumenterats efter flera års arkivstudier av f.d. rektor Ruben Lindberg, som också
skrivit hela temadelen. Framställningen har kompletterats med instruktioner och
skolreglementen och en läraruppsats om 1930-talets landsortsskola.

3. Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Med utgångspunkt från upprorsmännens kravlista
uppställd i Tibble gästgivargård (Kungsängen) skildras därefter hela händelseförloppet
såväl före, som efter upprorets kuvande på Gustav Adolfs torg. Stor uppmärksamhet
ägnas åt flottans beskjutning av 1400 demonstranter på Norra Björkfjärden, liksom
Broprästen Jakob Mörks skildring av den politiska situationen i Sverige vid tiden för
dalupproret.

   Ett 50-tal historiska handlingar återges med kommentarer, äldre historikers syn på
tidsskedet citeras, genomgång av hur händelsen återgetts och återges i 1900-talets
historieböcker. Tidigare ej publicerade historiska handlingar återges med
originalstavning, däribland "Tibbledokumentet" i ocensurerat skick.

   Vad som verkligen låg bakom "Stora daldansen" har genom tiderna förklarats på de mest
skiftande sätt. Demonstrationen mot den av regeringen förda politiken, vilken var ytterst
nära  att beröva  landet dess självständighet, misslyckades, och historien kom att skrivas
av den segrande parten. Med hjälp av de många historiska handlingarna kan du själv
spekulera över vad som egentligen hände. Läs de i vissa stycken ej tidigare publicerade
handlingarna med lokalhistorisk anknytning och fundera över om man inte lika gärna
kan tro på vad upprorsmännen själva skrev om sina avsikter, som vad olika författare
genom tiderna har trott om händelseutvecklingen.

TIDSBILDER
*Barnamordet på Stäket 1758
*Mordet vid Norrgrind - och sista avrättningen i Bro härad
*Första provinsialläkarrapporten 1865.
*Prästens ämbetsberättelse 1865
*Sabbatsbrott vid badhusbygge 1895. Urfjäll/Sylta.
*Cykelfärd i fäders spår. 1950-talet. Soldathistoria i Håbo-Tibble
*Ur Minnenas bok. Mormoner i Negelstenaområdet
*Håtuna socken på 1930-talet.
*Ärkebiskop Nathan Söderbloms visitationsprotokoll från Kungsängen 1926

RAPPORTER
*Ådö vid 1700-talets slut - axplock ur gårdsarkivet
*Nyupptäckt hålvägssystem vid Draget/Kalmarsand - största i mellansverige.

Kartering med s.k. totalstation och datorritad karta.
*Almarestäketprojektet - videofilmning, datorritad karta med terrängmodeller
*Verksamhetsbeskrivning
*Stadgar
*Projektbeskrivningar

Några kommande moment att behandla
          *Allmogens besvär till riksdagarna - Bro härad
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*Håtuna krönikebok - handskrivna utdrag ur sockenstämmoprotokoll
*Lars Joseph Öbergs hembygdsbok från 1820-talet
*Upplands-Bro i Salvius' och Fischerströms böcker från 1700-talets mitt
*Jacob Mörk - vårt lands första romanförfattare. 1740-50-talen
*Jacob Gripenstedt - järnmanufaktur vid Lejondal i mitten av 1700-talet
*Olaus Bergs Avhandling om Almarestäket. 1750
*Fornborgar
*Fornsigtuna - i dokument, sagor, visor
*Händelserna vid Tibble gästgivargård vid 1809 års revolution.

Övrig bokproduktion - och planerad
*Boken om Aschaneus - riksantikvarie från 1630  - Aske gård.
  Boken producerad för Upplands Väsby hembygdsförening. 780 sidor, 1993, 220:-
*Ny upplaga av Det hände i Upplands-Bro planeras.
*Del 4 av Vad hände egentligen? med temat Håtunaleken och dess tid.

Projekt och studieverksamhet
Vid sidan av föreläsningar och exkursioner arbetar en del medlemmar med olika projekt.

Studier sker enskilt eller i grupp. Här finns plats för ytterligare medverkan. Hör av dig
till ordf. Curt Dahlgren, 581 70 245, eller Börje Sandén, 582 40 515 eller 582 41 355
med telefonsvarare.

Gårdsarkiv under bearbetning; handlingar läggs in i databaser
*Ådö
*Brogård
*Almarestäket

Svenngårdska samlingen - ca 70 hyllmeter; ett register läggs upp
*Böcker med lokalhistorisk anknytning, original från 15-16-17-18-1900-talen
*Tusentals exerpter i fotokopior eller fotostat
*Handlingar tolkas och renskrivs

Ortnamnskorten för 6 socknar i Upplands-Bro, ca 6000, representerande över 2000 namn
*Samarbetsprojekt med Ortnamnsarkivet i Uppsala
*samtliga kort sökbara i databas med korsreferenser; sökordet "Stäket" finner korten för
Almarestäket, Biskopsstäket, S:t Eriks slott, S:t Eriks borg (10 namnformer), utskrift av
valfria kort. Här behöver vi hjälp för korrekturläsning mot fotostatkopiorna av
originalkorten.
*Återstår att skapa kartor över kommunen innan databasen kan visas i bibliotekets
dator.

Jordeboksuppgifter,
*kortfattat urval från 1535 - 1875, för samtliga gårdar i kommunen
*komplett i fotostat och renskrift för år 1720 är framtagen. Korrekturläsning återstår.

Lantmäterikartor, huvudsakligen från Gävle, men också från Stockholm
*Register i databas
*närmare 500 diabilder i färg

Journal för hushållningen, Ny journal
*nästan komplett samling
*över 900 uppsatser registrerade
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*ca 300 uppsatser är för närvarande studerade och sammanfattning inlagd i databas

ATA - Antikvariskt Topografiskt Arkiv vid Riksantikvarieämbetet
           samtliga handlingar registrerade, många i fotostat för:

*Almarestäket
*Signhildsberg
*Intressant forskningsuppgift att komplettera förteckningen för den intresserade

UKF:s egen hembygdssamling
*Databas med över 2000 poster
- Med denna som grund erhålles automatiskt innehållsförteckningar till alla typer av
ämnesområden, liksom förteckningar över handlingar som fysiskt samlats i pärmar
- Visning sker antingen på datorskärmen eller genom utskrift i individuellt
framtagna formulär
- Exempel på ämnesområden är författare, tema, artiklar, kapitel, böcker, rapporter,
uppsatser, småskrifter, intervjuer m.m.
*Studieanteckningar med sökord i databaser och möjlighet till sökning direkt i texterna

Från solskifte till laga skifte
*Ett projekt håller på att läggas upp för framställning av bebyggelseutvecklingen för en
enskild by i Upplands-Bro, först på pappret, sedan som fysiska modeller. Här skall
utvecklingen kunna följas från medeltiden fram till laga skiftet, vilket som regel ägde
rum i början av 1900-talet i våra trakter. Källmaterialet är den nya boken om gårdar och
socknar i Bro härad (DMS 1:7) samt jordeböckerna från 1500-talet och framåt. Arbetet
skall ske i samarbete med  DMS, en avdelning inom Riksantikvarieämbetet, under
ledning av Kaj Janzon.
*

"Upplevelsecentrum - resa i den svenska historien"
Som framgått av artikel i DN och redogörelse i TV1 finns planer på anläggandet av ett

historiskt upplevelsecentrum i Kungsängen. Om det förverkligas kommer det att få
dimensioner långt över en enskild kommuns ekonomiska möjligheter. Det handlar i
själva verket om en turistisk framställning av hela Sverigebilden. DN-artikeln nämner
ett "vikingaland", men ambitionen är större än så. Hela mälarområdets historia skall
presenteras med utgångspunkt från modeller; alltsammans inhyst i en fullskalig
vikingaborg. Här skall naturligtvis finnas all modern "multimedia" utrustning.

    Kungsängen anses ligga bra till geografiskt med framtida båtkommunikationer till Björkö,
Sigtuna, Fornsigtuna, Uppsala. Stockholm når man via pendeltåg och vice versa.
Avståndet till Arlanda är inte heller stort. Det tycks som om Upplands-Bros geografiskt
centrala belägenhet i forntid och medeltid nu åter kommer till heders. De många
rikshistoriskt intressanta händelserna i vår kommun spelar också en roll vid valet av
plats kan man förmoda.

    Man vill ha projektet i full gång till 1997 - då Stockholmsutställningen 1897 skall
återupplivas. Under hösten har UKF med sin lokalhistoriska kunskap anlitats som
"konsult". Rösaring, Fornsigtuna, hålvägarna, vår största fornborg, Dalkarlsbacken m.m
har demonstrerats. I början av december möts representanter för ett 20-tal historiska
projekt i landet och först därefter klarnar bilden av projektet. Kommunstyrelsen stöder
och arbetar för projektet dock utan några ekonomiska förpliktelser. Med spänning ser vi
fram mot den vidare händelseutvecklingen och önskar initiativtagaren Thore Isaksson
från Kungsängen lycka till.
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Diverse hembygdsnytt
Rösaring
För några veckor sedan fälldes alla träd längs processionsvägen, så att den nu tydligt

framträder. Nya skyltar med beskrivande text har satts upp. Vägvisning till platsen finns
från stora parkeringen uppe på åsen bortom Låssa kyrka.

Lindormsnäs i Låssa
I grustaget finns mellansveriges geologi i koncentrat. Grustaget används som studieobjekt av

universitetets geologistuderande. Här finns hela provkartan på mineraler och bergarter
samlade i den stora anhopningen nedrasade rullstenar längst in i grustaget. Isslipade
hällar, ännu opåverkade av erosion och luftangrepp framträder som för 10 000 år sedan
på bottnen av den mäktiga "Uppsalaåsen". Geologen Karl-Erik Perhans visade området
för medlemmar i arkeologigruppen inom Stockholms läns hembygdsförbund.
Kommande höst hoppas vi på såväl föredrag som exkursion kring vår geologi under
ledning av Perhans.

Stäket
Ärkebiskopsborgen framträder nu tydligt sedan all sly tagits bort. Detsamma gäller

"bokskogen", en sevärdhet i lövsprickningen, då förhoppningsvis det nyrenoverade
gjutjärnsmonumentet till minne av Helena Charlotta af  Ugglas åter står på sitt
fundament.

Dalkarlsbacken
Under sommaren har 1600- och 1800-tals vägarna röjts från tätväxande sly. Från en position

längst ned i Ryssgraven får du en överblick över de fyra vägkonstruktionerna.
Kommunen har nu skyltat upp området.

Rövargrottan
Av en rapport om de arkeologiska undersökningarna med anledning av det blivande

dubbelspåret kan vi konstatera att grottan, som i hembygdsboken kallas Rövargrottan,
inte uppmärksammats av Riksantikvarieämbetet. Enligt kartan kommer dessutom spåren
att ligga högst 50 m från grottan. Landsvägens omläggning torde göra den svår att nå.
Numera är det en väl upptrampad stig fram till den; i början var det tydligen svårt att
hitta den enligt beskrivningen i hembygdsboken. Passa på nu att besöka "Fridegårds
grotta" eller "Holmes grotta" som den kallas i Speleolog-förbundets organ Grottan, där
den har tilldelats numret 2107.

Håtunaleken
Manus till ett bygdespel om Håtunaleken har skrivits av Lennart Wiechel. Det bygger på

Erikskrönikans berättelse om bröderna som grymt fängslade och mördade varandra,
men det har också tidstrogna folkliga inslag. Det avses att uppföras årligen under
försommaren på en lämplig plats i Håtuna. Upplands-Bro amatörteater, Håtuna
hembygdsförening och Studiefrämjandet ligger bakom arrangemanget. Man efterlyser
intresserade som vill deltaga på olika sätt. Ring författaren och regissören Lennart
Wiechel tel. 581 735 86.

Riksantikvarieämbetet
Av pressmeddelanden från RAÄ får vi veta
- att ca 13000 personer besökte årets olika arrangemang på Arkeologidagen, en 60 % ökning

sedan förra året.
- att Mälsåkers slott på Selaön, ett av de finaste Tessinslotten från 1600-talet håller på att

restaureras.
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- att den 53-årige Erik Wegræus blir vår nya riksantikvarie. Enligt artikel i dagspressen vill
han popularisera vår historia. Han vill också öka samarbetet med hembygdsrörelsen.
Närmast kommer han från länsmuseet i Vänersborg, och tidigare har han varit turistchef
i Dalsland.

Medeltida ortnamn i Bro härad
För en tid sedan blev den senaste delen i bokverket Det Medeltida Sverige (DMS) klar. Den

har titeln Attundaland och inleds med Bro härad följt av Adelsö socken, Färingsö
tingslag och Sollentuna härad, till vilket bl a Järfälla och Spånga hör. På ca 100 sidor
redogörs för alla kända ortnamn i Bro härad.Hit räknas emellertid inte Håtuna och Håbo
Tibble, som ligger i Håbo härad, som i sin tur låg i det forna Tiundaland.

    Attundaland = de åtta hundens land; Tiundaland = tio hund, Fjärdhundra = fyra hund.
    Hund är en annan (och äldre) benämning på härad.
    Vi får exempelvis veta hur gårdsnamnen stavades, när de första gången förekommer i

skrift. Sedan följer upplysning om gårdens storlek varje gång en förändring sker. Ibland
finns namn på ägaren eller brukaren. I detta sammanhang följer man gårdsnamnen fram
till 1570-talet. De äldsta noteringarna är från 1100-talet, och inte helt oväntat finner vi
bland dem namnen Bro, Härnevi, Näs, Almarestäket. Dessutom Torsätra, Tranbygge
och Spånga på golfbanan vid Toresta.

    Boken kan köpas när Sigurd Rahmqvist, en av författarna, håller sitt föredrag om de
medeltida namnen 25 januari 1994.

Upplands-Bro i "Riksettan"
I slutet av augusti talades om amatörarkeologi i P1:s program Riksettan. Åt amatörernas

mångåriga medverkan vid undersökningarna vid Rösaring och Fornsigtuna, sammanlagt
7 somrar, ägnades ca 30 minuter. Börje Sandén och David Damell, som varit ansvarig
för undersökningarna från Raä:s sida intervjuades av Tommy Engman från
Umeåredaktionen. Intressant att höra var, att David ansåg Fornsigtunagrävningarna vara
de intressantaste han varit med om.

Guidutbildningen - fördjupade studier
Tidigare deltagare - och nya - inbjuds till planering/diskussion hos Börje Sandén, Målarvägen

19, Bro, tisdagen 18 januari 1994 kl 19.00. Om tidpunkten inte passar flertalet väljer vi
annan dag. Ring och bekräfta. Tel 582 405 15 eller 582 413 55 med telefonsvarare.

Medlemskap i UKF
Nya medlemmar fr.o.m. november får sin medlemsavgift registrerad för 1994.
75:- inbetalas på pg 27 58 94 - 4. Inbetalningskort för övriga kommer i nästa brev.

Vi behöver hjälp
Försäljningen av våra böcker är nära nog enda inkomstkällan för UKF. Du har möjlighet att

hjälpa till på två sätt.
1. Hjälpa oss sälja böcker vissa tider i december vid B&W stormarknad tillsammans med

hembygdsföreningen och kulturförvaltningen. Samt vid Bro centrum (utomhus!)
2. Hembesök hos vänner och bekanta.
Kontakta Börje Sandén, 582
405 15 eller Curt Dahlgren 581 702 45.
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Inbjudan
Forskningsinstitutets och Musiksällskapets medlemmar

erbjuds att deltaga vid konsert på

Almarestäkets herrgård.
Lördagen 19 mars 1994,  kl 19.00

Kaffe, lättöl och smörgås i pausen, - pris 150:-

Musik utförd på
Almarestäkets Hammarflygel från 1811
Cembalo byggd efter historiska principer
Vokalmusik av Purcell, Mozart, Bellman

Manskvartetten Bro d'Rriver Boys
Familjen Svennbergs damtrio

Hur klingade musiken på 1600-. 1700-. och 1800-talen?  Vi har sedan knappt två år en unik
möjlighet att uppleva den klangvärld som gällde för klaverinstrumenten på Beethovens tid.
Almarestäkets hammarflygel från 1811 har återuppväckts ur sin törnrosasömn och är nu ett
fullödigt "historiskt konsertinstrument" för att citera vad Riksantikvarieämbetet skriver i en
artikel med rubriken "Autentisk klang förmedlar platsens historia".

Beethoven och de stora mästarna före hans tid var alla uppvuxna med cembalon som det
viktigaste klaverinstrumentet. Hur har inflytandet från detta instrument påverkat deras
pianokompositioner? Jämförande musikillustrationer mellan hammarflygel och cembalo kommer
att göras.

Medlemsinformation 1 - Januari 1994
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Det är inte bara skillnaden i konstruktionen mellan cembalon och de första pianoinstrumenten som
har betydelse för klangbilden. Nästan bortglömt i debatten om hur gammal musik lät är frågan om hur
tangentinstrumenten stämdes. Det sätt varpå vi nu stämmer våra pianon och flyglar var oacceptabelt
för örat för hundra år sedan. Går vi tillbaka till 1700-talet så stämde man fysiskt rent, vilket medförde
att tonarter med över fyra förtecken lät annorlunda än grundtonarten och vid fem förtecken
betecknades de som ospelbara.
      1722 presenterade J.S. Bach det revolutionerande verket "Das Wohltemperirte Clavier". Med det
ville han bl a visa att man med hjälp av en genial kompromiss kunde spela i alla 12 tonarterna utan att
behöva stämma om intrumentet mellan styckena. Man hade fått en "vältempererad" stämningsmetod,
dock inte den vi har i dag.
      Om detta och annan stilhistoria skall vi samtala kring cembalon, vars två register kommer att
stämmas, det ena rent, det andra tempererat. Bl. a kommer Bachs preludium i ess-moll att spelas (en
tonart med tidigare omöjliga sex förtecken).
      Hur lät musiken innan dur- och molltonarterna tog överhanden under 1700-talet. Sångkvartetten
Bro d´River Boys utökad med damstämmor ger prov på Henry Purcells musik från 1600-talet.  Hur
"dur" lät på Mozarts tid visar familjen Svennbergs damtrio i ett par tersetter ur operan Trollflöjten.
Hur effekten blir när kvartetten sjunger rena terser och kvinter och inte följer den nu rådande
liksvävande temperaturen får vi exempel på i några Barbershop sånger. Gruppen  bidrager också med
några nyinstuderingar av Bellmans musik samt en gammal hyllningssång till Stäket funnen i
herrgårdens notarkiv.
     Klaverist och ledare för kvällen är Börje Sandén, som spelar några av de kändare pianostyckena
av Bach, Mozart, Beethoven och Chopin på Helena Charlotta af Ugglas hammarflygel och sin egen
cembalo.
      Kvällen inleds med att värdparet Iréne och Johan Seth hälsar välkommen och berättar om
herrgården och Stäket. I pausen serveras kaffe, lättöl och smörgås. Kostnaden för konserten är 150:-
per deltagare. Eftersom deltagarantalet måste begränsas till högst 30 gäller regeln "först till kvarn ....
". Inbjudningsbrevet postas samtidigt till UMS:s och UKF:s medlemmar.  Anmälan om deltagande
anmäls på tel 582 413 55 innan beloppet sätts in på UKF:s pg 27 58 94 - 4.

Iréne och Johan Seth

     Upplands-Bro Kulturhistoriska Upplands-Bro
               Forskningsinstitut     Musiksällskap
Det är inte utan skäl som UKF:s ledning tog med ordet "kulturhistorisk" i sitt namn. Oftast är det
naturligtvis "lokalhistoria" vi sysslar med. Men man ville ge institutet större utvecklingsmöjligheter.
Arbetsområdet är inte heller begränsat till Upplands-Bro, även om kommunen både är en naturlig
utgångspunkt för vår verksamhet och har gett oss rikligt med arbetsuppgifter.
      Musik är en kulturyttring som hembygdsrörelsen i Upplands-Bro utnyttjat sedan lång tid tillbaka.
I själva verket har kunskapen om lokahistorien inte så sällan haft sitt ursprung genom Upplands-Bro
Musiksällskap som mycket tidigt fann att publiken gärna infann sig om musiken förenades med den
lokala historien. Konserter vid fornminnesplatser och på våra herresäten har förenats med bygdens
historia. Med ett flertal ångbåtsresor har historien nått långt utanför kommunens gränser. Stäket var
en av de första herrgårdarna som öppnade sina portar för kommunens invånare. Det var 1973.
Erfarenheten sedan dess är att det inte går att offentligt annonsera dessa arrangemang. Det kom
nämligen över 100 besökare och till slut var värden tvungen att låsa porten. Endast en mycket
begränsad del av åhörarna fick plats i den sal där konserten ägde rum.
      Vi hoppas kunna knyta även andra kulturyttringar till vår verksamhet när tillfälle ges.
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Föreläsningarna våren 1994
Vårt föreläsningsprogram presenterades i novembernumret. Här kommer en påminnelse.

Aktuell akademisk forskning presenteras av fyra forskare från Riksantikvarieämbetet och Stockholms
universitet.
    Ett av inslagen i den pågående historiedebatten har varit den påstådda klyftan mellan forskning och
praktisk tillämpning av forskningsresultaten i form av historiskt författarskap resp. museernas sätt att
framställa historien. UKF kan nu erbjuda alla intresserade att ta del av fyra doktoranders pågående
forskning inom ämnen som vi funnit vara värdefulla för förståelsen av människors förhållanden i våra
bygder.
    Alla föreläsarna är lärare i olika sammanhang på universitetet.
    En avgift på 30:- per föreläsning kommer att tas ut.

Tisd. 25 jan, Dagcentralen vid Bro centrum, kl 19.00 - 21.00
Bro härad under medeltiden.
Sigurd Rahmqvist vid Riksantikvarieämbetet berättar om byar och sätesgårdar, om stormän,
arrendatorer och frälsebönder. Han är en av författarna till den nyligen utkomna boken som behandlar
bebyggelsen i Bro härad under medeltiden. Vi kommer att få förklaringar på vad som döljer sig
bakom vissa kryptiska formuleringar i de gamla "jordeböckerna". Se mera härom längre fram. Sigurd
Rahmqvist är fil. mag. och 1:e antikvarie vid Raä.

Tisd 15 februari. Dagcentralen, Torget 5, i Kungsängen, kl 19.00 - 21.00
Prästen, sockenstämman och tinget - brott och straff i svenskt lokalsamhälle
under 1700-talet.
Björn Furuhagen berättar om hur sockenstämman och tinget rannsakade och straffade
människor; men även förlikte och försonade brottslingar och deras brottsoffer. Hans avhandling
handlar bl a om den sociala kontroll som utövades av prästen, sockenstämman och häradsrätten.
Exemplen hämtas från Oland-Frösåker i norra Uppland, som är hans undersökningsområde.
    För ett par år sedan fick vi ta del av forskningsresultaten från Bro härad, när en av hans
studenter, Malte Andreasson, redogjorde för sina studier i våra häradsrättsprotokoll. Här får vi nu
en övergripande framställning av en viktig institution i det svenska rättssamhället. Vi har kvar
några exemplar av Andreassons 37-sidiga uppsats Tinget i Bro för den intresserade.
    Från 1700-talet fram till början av 1900-talet samlades Bro häradsrätt vid gästgivargården i
Tibble, dessförinnan på olika ställen i Bro. Björn Furuhagen är fil. kand. och lärare vid Historiska
institutionen.

Tisd 8 mars. Dagcentralen vid Bro centrum, kl 19.00 - 21.00.
I huve't på en patriark.
Christer Ericsson behandlar i sin kommande avhandling bl a det patriarkaliska samhället
såsom det gestaltade sig före industrialismens genombrott. Han har studerat bruks- och
herrgårdsmiljöerna och de reaktioner som de gamla makthavarna mötte - eller visade - inför den
framträngande fackföreningsrörelsen. Vi torde få en modifierad framställning jämfört med den
traditionellt fackföreningsdominerade som gällt under lång tid. Åtminstone uppfattade jag
Christers framställning på det sättet, när jag nyligen hörde honom berätta om förhållandena inom
bruksmiljön. Hos oss gäller herrgårdsmiljön, som har stora paralleller med bruksmiljön.
   Christer Ericsson ger en bred framställning av förhållandet mellan "undersåtare och översåtare"
från antiken fram till nutiden; en idéhistorisk skildring av relationerna mellan överhet och vanligt
folk. Christer är fil. kand. och lärare vid Historiska institutionen.
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Tisd. 29 mars. Dagcentralen, Torget 5, i Kungsängen, kl 19.00 - 21.00
Häradsbesvären under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Exemplet Bro.
Allmogens besvär till riksdagarna är en mycket intressant källa att ösa ur, när man vill veta vilka
förhållanden människorna levde under i en viss bygd. För Bro härads del har vi bevarade "klagomål"
ända från 1500-talet. Anders Claréus arbetar med detta material och kommer att ge lokala exempel.
Vi får svar på frågor som: vad är häradsbesvär? hur kom de till? hur var deras väg från lokalplanet till
riksdagen. Anders dröjer särskilt vid några uppmärksammade riksdagar 1756, 1772, 1789. Anders
Claréus är lärare vid Historiska institutionen och redaktionssekreterare vid Historisk Tidskrift.

Medlemskap i UKF
Vill du förvissa dig om att regelbundet få våra utskick bör du registrera dig som medlem: Din
medlemsavgift är en väsentlig del i föreningens inkomster. Vi kan ju numera inte räkna med
kommunalt stöd i någon större omfattning.  Inbetalningskort bifogas för dem som inte redan skickat
in betalning för 1994. Antal medlemmar 1993 var 138.   75:-.  Postgiro 27 58 94 - 4.

Från arbetsfältet
Under denna rubrik kommer vi att ge glimtar ur det forsknings- och registreringsarbete som bedrivs.
Förr eller senare kommer det att publiceras i sin helhet, antingen i skrift eller via dataskärm.
      I detta nummer får vi stifta bekantskap med en del av de studier som Gudrun Sandén för
närvarande är sysselsatt med. Materialet är en nära nog komplett samling tryckta häften av "Journal
för hushållningen" som förvarats i Håbo Tibble kyrkas klockstapel. De innehåller över 900 artiklar.

Journal för hushållningen
Gudrun skriver:
 Jag har gått igenom drygt hälften av artiklarna i Hushålls-Journalen, som Patr. Sällskapet gav ut
1776-1813. Sällskapet säger idag, att tidskriften spreds till medlemmar och var vanlig under
utgivningstiden. Idag anses den sällsynt.
   Artiklarna innehåller råd och förbättringar i alla hushållsärenden. Två områden är speciellt
uppmärksammade nämligen åkerbruket, som befann sig i ett uruselt skick och den allt  mer förödande
skogsskövlingen. Odlingen sköttes efter gamla metoder och det berodde inte alltid på väderleken att
Sverige ofta drabbades av missväxt. Det stora problemet var bristen på gödsel.
   Eftersom man använde enbart trävirke till byggnader, tog unga träd till gärdsel och behövde
mängder av bränsle, blev skogen alltmer utarmad.
   Det fanns inte många läkare i tjänst den här tiden. Allmogen fick här många råd, hur de skulle
kurera sig. Det tycks ofta vara våldsamma behandlingar.
   Försök och innovationer redovisas ofta från utländska resor eller skrifter från främst England,
Holland och Frankrike. Den, som har lyckats med någon förbättring, får ett hedersomnämnande, en
silversked, skådepenning eller ett hattband av silver. Ogifta pigan Brita Andersdotter vid
Gästgivargården i Tibble i Näs socken fick i maj 1789 en silverkedja efter 15 års trogen tjänst.
   Många är de brev från hela landet, där man berättar om skörd, varupriser, naturkatastrofer och
folkmängd bl a. Varje tidskrift slutar med en noggrann redogörelse för vädret föregående månad.
   När jag gjort de här sammandragen ur artiklarna har jag försökt använda ord och uttryck, som känts
speciella för tiden.
   Här följer några exempel, som ger en inblick i materialet. Ibland satte Patr. Sällskapet ut en
prisfråga i ett särskilt viktigt ärende. Prissumman var ganska stor. En sådan fråga var: Hur man borde
förfara med de kringstrykande lapparna? Svaret är förvånande, eller hur?
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Medlemsinformation 2 - mars 1994
Föreläsningar och exkursion under våren
Tisd. 29 mars. Dagcentralen, Torget 5, i Kungsängen, kl 19.00 - 21.00
Häradsbesvären under Frihetstiden och Gustavianska tiden. Exemplet Bro.
Allmogens besvär till riksdagarna är en mycket intressant källa att ösa ur, när man vill veta under vilka
förhållanden människorna levde i en viss bygd. För Bro härads del har vi bevarade "klagomål" ända från
1500-talet. Anders Claréus arbetar med detta material och kommer att ge lokala exempel. Vi får svar på
frågor som: vad är häradsbesvär? hur kom de till? hur var deras väg från lokalplanet till riksdagen? Anders
dröjer särskilt vid några uppmärksammade riksdagar 1756, 1772, 1789. Anders Claréus är lärare vid
Historiska institutionen och redaktionssekreterare vid Historisk Tidskrift.

Tisd 12 april. Dagcentralen i Bro Centrum, kl 19.00 -21.00 (årsmöte 18.30)
Berg och jord i södra Uppland - I.
Karl-Erik Perhans, universitetslärare och folkbildare, berättar i Dagcentralen i Bro tisdagen den 12 april
kl 19.00 - 21.00 om bergarter, jordarter och terrängformer med tonvikten lagd på hur istiden format
dagens naturlandskap.
    Föredraget följs upp med en exkursion söndagen den 17 april 9.45 - ca 15.00 till Låssa, där hela
provkartan på geologiska företeelser demonstreras i det stora grustaget vid Lindormsnäs och på
Rösaringsåsen. Samling på parkeringen vid Bro Centrum 9.45 (när bussen från Kungsängen kommit) för
gemensam färd i bilar. Kostnad 30:-
    Karl-Erik Perhans undervisar  regelbundet sina studenter i Lindormsnäs, där han har en permanent
utställning av mineral och bergarter.
    Samma kväll kl 18.30-19.00 håller UKF sitt årsmöte till vilket alla medlemmar hälsas välkomna.

Sönd 17 april 9.45 - ca 15.00. Exkursion, samling vid Bro Centrum för gemensam färd i bilar till
Lindormsnäs grustag och Rösaring.
Berg och jord i södra Uppland - II.
Bergarter, jordarter och terrängformer med tonvikten lagd på hur istiden format dagens naturlandskap.
Universitetslärare Karl-Erik Perhans leder exkursionen till Lindormsnäs grustag och till Rösaring. Tag
med förtäring. Kostnad 30:-

Föredragen och exkursionen blir avslutningen på vårterminens föredragsserie, där akademiker från
Stockholms universitet berättat om sin forskning.
     Tidigare har Sigurd Ramqvist redogjort för den medeltida namnfloran i Bro härad, Björn Furuhagen
om prästens roll vid sidan av den rent kyrkliga verksamheten. Christer Ericsson behandlar i sin
doktorsavhandling det patriarkaliska samhället med tonvikt på herrgårds- och bruksmiljöerna.

Sönd 24 april kl 18.00. Almarestäkets herrgård
Herrgårdskonsert med hammarflygel och tidstrogen musik med bl.a. fyra
sångnummer ur Mozarts Trollflöjten,  Bro d¨River Boys och en damtrio. Ett 10-tal platser
återstår. Se nedan.
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Hammarflygeln på Almarestäket
Intresset för konserten på Almarestäket, där den nyrenoverade hammarflygeln från 1811  skulle
demonstreras blev mycket stort. Redan första dagen var platserna fullbokade. En repris gjordes söndagen
20 mars. En tredje konsert kommer att genomföras sönd 24 april kl 18.00. Till den finns, när detta skrivs,
ett 10-tal platser kvar. Högst 30 kan vi ta emot. Vill du vara med bör du anmäla dig, tel 582 413 55, innan
du sätter in 150:- på UKF:s pg 27 58 94 - 4. I priset ingår smörgås, lättöl och kaffe som serveras i pausen.
Synnerligen intressant information om Almarestäkets herrgård under 1800-talet lämnas av värden.
Musiken ur Trollflöjten utgörs av Papagenos visa, den med panflöjten; Papageno - Per Olof Karlsson -
spelar också på klockspelet; de två gudomligt sköna tersetterna framförs av Mary, Lisa och Stina
Svennberg.
     UKF har, som namnet anger, en ambition att ägna sig åt kulturfrågor av olika slag, inte bara
lokalhistorisk forskning, som naturligt nog blivit vårt viktigaste arbetsfält. När vi nu inom vår bygd har en
av landets tre främsta hammarflyglar finns det all anledning att närmare studera förutsättningarna för
musikutövningen för snart 200 år sedan, allra helst som den s.k. wienklassiska musiken ännu idag spelar
en så stor roll i musikutbudet.
     Vi har all anledning att vara tacksamma för den kulturinsats som Johan och Iréne Seth gjort genom att
ta sig an det gamla instrumentet och gett oss möjlighet att få lyssna på dess speciella klang.
     För dig som inte har möjlighet att delta i den återstående konserten återges här kommentarerna i
programbladet.

Hammarflygeln
Utgångspunkt för konserterna är den hammarflygel som Helena Charlotta af Ugglas fick av sin fader
Samuel af Ugglas 1811. Den är byggd av Johan Söderberg i Stockholm, som gjorde de första
flygelinstrumenten i Sverige försedda med hammarmekanism. Han fick impulserna från England, som vid
denna tid tog över utvecklingen av de nya klavérinstrumenten, och som vid sekelskiftet allt mer börjat
ersätta cembalon. Tidigare hade man tillverkat en del hammarklavér (fortepianon) i Sverige.
    Johan Söderberg blev privilegierad instrumentmakare 1803. Troligen importerade han den nya
mekaniken från England och satte in den i sina svenskbyggda instrument. På Musikmuseet i Stockholm
finns ett likadant instrument byggt 1806.
    Helena Charlotta ägde flera instrument, bl. a. det tyskbyggda hammarklavér från 1810. som nu finns i
spelbart skick på Margretelund/Vira. Tillsammans med Musikmuseets Söderbergflygel och Sveriges
Radios hammarflygel är de nu nämnda instrumenten de enda konsertinstrumenten i landet från det tidiga
1800-talet.
    Stäkets hammarflygel har konserverats i Norge av Odd Anstad på initiativ av Almarestäkets herrgård.
Efter att ha åhört en konsert på Margretelund började Johan Seth undersöka möjligheterna att väcka liv i
Almarestäkets instrument. Musikaliska Akademiens Klavernämnd kopplades in och i december 1991
kunde flygeln tas i bruk. Almarestäket är representations- och konferensställe, där deltagarna ofta erbjuds
konserter på detta förnämliga instrument.
    Vård och kontinuerlig stämning av instrumentet verkställs av Conny Carlsson, en av initiativtagarna till
Klavernämnden.  Han har också stämt cembalon inför våra konserter. Sättet för stämningen av dessa
instrument är av utomordentligt stor betydelse för klangen.

Cembalon
Cembalon är byggd 1976 av Martin Sassman, Västtyskland, efter historiska principer, dvs den är en kopia
av 1700-tals-instrumenten i allt som kan påverka klangen. Det är endast i själva mekaniken, som träet
ersatts av plastmaterial. Plektrat som skapar tonen är således inte heller gjort av kråkfjäderpennor.
Instrumentet är mycket lättskött och håller stämningen förvånansvärt väl.
    Inför konserterna är ett register stämt "liksvävande", vilket är den nu gängse metoden för stämning av
klaverinstrument; i det andra registret är ett flertal tonarter stämda fullkomligt rent, medan andra "svävar"
mer eller mindre.

Sången
Sångerna vill på olika sätt spegla dels tidsandan, dels exemplifiera de intrikata problemen som hänger
samman med den nu gängse "liksvävande temperaturen".
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Bro d'River Boys har sjungit regelbundet sedan mitten av 1970-talet. Olle Svennberg, Tenor; Bosse
Berglund,  Lead (tenor II); Börje Sandén, Baritone; Per-Olov Karlsson, Bass. Röstvårdare och Coach
är Mary Svennberg.
Gruppen Mary, Lisa och Stina Svennberg har bildats speciellt för detta tillfälle.

Årsmötet
UKF:s årsmöte äger rum tisd 12 april kl 18.30 - 19.00, i Dagcentralen i Bro Centrum. Det följs
omedelbart av Karl-Erik Perhans föredrag om geologin i Södera Uppland. Se ovan. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.

Ur Hembygdsföreningarnas vårprogram
Bro Hembygdsförening
tisd 3 maj, samling vid hembygdsgården Klint kl 20.30
Nyfunna hällrsitningar i Övergran besöks under ledning av Sven-Gunnar Broström.
Samling vid Klint för gemensam avfärd.
tisd 24 maj, samling vid Bro kyrka kl 19.00
Studium av husgrunderna i Husby hage

Håtuna-Håbo Tibble
Lörd 28 maj, kl 12 - 16 vid Tjusta skola
Bygdens dag - traditonsenligt
Hantverk, torghandel, Tjusta handel, Upplands-Bro musikkår, Håbo-Tibble gammeldansare,
Gästdansare från Finland

Gällöfstadagen
Lörd 7 maj, Gällöfsta kursgård, Västra Ryd
Familjedag med lokala hantverkare och konstnärer. Anmälan för utställare senast 1 april till Anita
Olofsson, Gällöfsta, 08-581 791 60. Ett samarrangemgan med Stockholms-Näs hembygdsförening.

Håtunaleken
Krönikespel författat och i regi av Lennart Wiechel beräknas bli verklighet sommaren 1994 på en
spelplats i Håtuna. Upplands-Bro Amatörteaterförening. Se särskilda annonser.
I maj påbörjas inspelningen av Herman Linqvists TV-program om Håtunaleken- Nyköpings
Gästabud.

Invigningen av nya Bro Centrum
lörd-sönd 28-29 maj
Bro Centrum invigs lörd 28 maj kl 15.00 av landshövding Ulf Adolfsson
Många kulturaktiviteter. Se särskild annonsering.
Upplands-Bro mässan är förlagd till nya Sporthallen, där UKF räknar med att ha en monter och
visa sin verksamhet.
I Sveriges hembygdsförbunds årsskrift 1993, Bygd och Natur, illustreras artikeln "Lokal
byggnadskultur i en internationell värld" med en bildserie kring upprustningen av bostadsområdet
närmast Bro Centrum. Ombyggnaden har också belönats med ett arkitektpris.

Upplands-Bros kulturstipendier till medlemmar i UKF
I samband med sista kommunalfullmäktigesammanträdet utdelades traditionsenligt årets kulturstipendier.
Fyra av de fem stipendiaterna är medlemmar i UKF. De uppmärksammades för sina insatser inom
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hembygdsverksamheten.  Axel Karlsson, Bro, Thore Zander, Håtuna, Gudrun och Börje Sandén, Bro.
Gudrun Sandén även för sin textila konst i form av bildvävnader.
     Styrelsen konstaterar detta faktum med glädje och vill erinra om att år 1992 tilldelades tre andra
medlemmar i UKF stipendier från lika många kommuner. Därmed också sagt att vi har åtskilliga
medlemmar utanflr Upplands-Bros gränser.

När seklet var ungt.
Glimtar ur Rut Wallensteen-Jaegers böcker om livet på landet.
Av Gudrun Sandén.

Rut Wallensteen-Jaeger växte upp på Ekeby gård i Låssa under de första åren av seklet. Senare blev hon
den första hemkonsulenten i Östergötlands län. Hon var verksam där i nära 40 år. Hennes arbete bestod bl.
a. i att ge råd i hushållsärenden. Hon berättar om sin verksamhet i ett antal mycket läsvärda böcker, som
hon skrev på 70-80-talen. Kök och stök när seklet var ungt, Tjänarinnor på gods och gårdar när seklet var
ungt, Mat till vardags och fest när seklet var ungt, Torparnit och statarslit bl a. Vidare har hon skrivit om
sin farfarsfarfar kyrkoherde J P Wallensteen i Själens salighet och kroppens sura ben. När jag talade med
henne för någon tid sedan, beklagade hon att böckerna var utgångna, men biblioteken hjälper till att skaffa
dem.

Utvecklingen av hushållsarbetet under 1900-talet har varit enorm. Tidigare generationer levde sitt liv
ganska oförändrat. En husmor från 1850 skulle förmodligen inte i sina vildaste drömmar känna igen våra
kök. Att hon ibland drömde om ett lättsammare sätt att leva är nog säkert. Vatten och slask inne i köket
måste ha varit en revolution. Av ekonomiska skäl fick man först vatten i ladugården och i bästa fall räckte
pengarna till antingen vatten eller slask i köket. Det var då hemkonsulentens ofta otacksamma uppgift, att
övertyga husbonden om att vatten och slask hör ihop. Rut Wallensteen-Jaeger berättar om en bonde, som
sökte hushållshjälp men fick dåligt napp. Hemkonsulenten framhöll, att han borde göra annonsen mera
lockande. Nästa annons löd: Om tycke uppstår, indrages vatten och avlopp.

Den öppna spisen med sin murade ugn var den dominerande pjäsen i köket. Man lagade maten i trebenta
grytor eller kärl, som ställdes på en trefot. Ugnen byggdes av gråsten lagd så tätt som möjligt. Ovanpå
gråstenen lades tegel. Det vittnar om högt driven hantverksskicklighet, att kunna bygga en ugn med jämn
värme. Mot slutet av 1800-talet blev det vanligare med järnspisar. De var ofta eleganta skapelser med t ex
lejonfötter. Spisarna skulle poleras, då en blank yta håller värmen bättre. De gneds med en fläsksvål.
Kåpan ovanför ströks med krita och skummjölk. Till helgerna dekorerades spisen med klippta
pappersremsor. Det var inte bara matlagning och bakning, som försiggick i spisen. Den var också platsen
där allt skulle torkas, både våta arbetskläder och barnblöjor. Det var nog inte så roligt att laga mat med
huvudet instucket under spiskåpan och våta yllestrumpor runt ansiktet.
     På 30-talet byttes spisringarna ut mot plana kokplattor med tappar på undersidan. Tyvärr fordrade
kokplattorna planslipade kokkärl, vilket var en stor utgift. Ungefär samtidigt kom AGA-spisarna. De
brann med bara två påfyllningar av bränsle om dagen. Dessutom gav de värme i köket och genom en
inbyggd varmvattenbehållare fanns alltid varmvatten.
     Under kriget användes koklådor för att spara bränsle. Maten kokades upp och grytan sveptes in i
tidningspapper. Den sattes i en vadderad låda och täcktes med ett halmlock. Värmen höll 90 grader under
ett par timmar och långkoket skötte sig själv.
     Omkring 1924 kom de första elspisarna. Då strömmen var billigare än veden och spisen inte fordrade
passning, var det en klar fördel med el.
Under vinterhalvåret var golven nästan helt täckta med trasmattor och den dagliga städningen kunde bestå
i att man sopade mellan mattorna och lämnade soporna under mattan. Varje vecka togs dock mattorna ut
och skakades och golvet sopades ordentligt.  Under sommaren tog man bort några mattor. De behövdes ju
inte när golvdraget försvann. I riktigt otäta hus lade man tidningar under mattorna.

     På 1920-talet startades tillverkningen av dammsugare, som såldes vid hembesök. De första fungerade
som omvända cykelpumpar. 1912 gjorde Elektrolux en dammsugare, som vägde 24 kg. Affärsmannen
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Axel Wenner-Gren och hans tekniker lyckades konstruera en dammsugare som drevs med fläkt och inte
med pump och 1913 släpptes världens första egentliga hushållsdammsugare ut på marknaden.

Även i köken trivdes tidens plågoris: loppor, vägglöss och kackerlackor. Det var ju vanligt att man sov i
köket. Barnen och tjänstefolket och även den äldre generationen trängde ihop sig där. För att något freda
sig för ohyran satte man sängbenen i anjovisburkar med vatten eller fotogen och i många familjer använde
man en lusbräda. Det var en bräda med borrade hål, dock inte genomborrade. Där kröp odjuren in och på
morgonen kunde man hälla ut dem i spisen. Arbetare, som skötte hästar, var loppfria. Lopporna gillade
inte lukten av häst. Kackerlackorna höll till i spisvärmen. Flugor och råttor var ett stort problem, men
svårast att bli fri från var ändå lössen. "Knappt är lusa nattgammal så är hon mormor."

Hemlighuset var ett ställe, där trötta pigor kunde ta igen sig en stund. Där kunde man också studera Åhlén
och Holms katalog i lugn och ro. Ofta fanns 3-5 hål med varierande storlek, så man kunde passa på att
umgås. På några ställen var anordningarna bara en stång mellan ett par stenar eller gamla uttjänta
vävstolar utställda i skogen. Då användes mossa eller grankvistar i stället för papper, om man inte hade en
rövsticka, som förvarades på säkert ställe. Rut Wallensteen-Jaeger berättar, att hon på en herrgård sett
några ringar i olika storlekar sammanhållna av gångjärn. De förvarades i ett portföljliknande hölje och var
avsedda att användas på resor. Ofta hängdes pälsar in på avträdena för sommarförvaring. Naturligtvis
florerar historier runt detta ämne. I Pucks julnummer 1908 berättas om kyrkoherden, som i ett bröllopstal
uttryckte sig så här: Ja, mina vänner, det är nu en gång så, att mannen går utomhus och gör det stora,
medan kvinnan gör det lilla i hemmet.
     Ett uttryck värt att bevaras till eftervärden: Detta är en bra gård att arbeta på. Här unnar bonden sitt folk
både matro och skitro.

Trots slit och släp och i vårt tycke ett primitivt sätt att leva, får man inte glömma, att det fanns en stor
glädje och förnöjsamhet hos flertalet människor. Vid samtal med äldre personer, som författarinnan
redovisar, talar de flesta om att det fanns en ömsesidig respekt mellan husbonden och de anställda. Många
talar om livslång vänskap.
     Men de som inte passade in i systemet hade det naturligtvis oerhört svårt med den stränga synen på
moral och den ständiga fattigdomen.
     Statarnas många flyttningar visar, att inte alla var förnöjsamma. Ibland har jag funderat över, om inte
det förhållandet, att man fick en veckas "semester" och 10 kronor i lega i samband med att man bytte gård,
kan ha varit lockande för en del. Om man inte flyttade, gick man ju miste om den här förmånen. Ett skäl
som talar för den här teorin är att ganska många återkom till gårdar, där de bott tidigare.

Detta var några korta sammandrag ur Rut Wallensteen-Jaegers böcker, där hon ger många värdefulla
påminnelser från en tid, som faktiskt inte är så avlägsen, men som inte får glömmas.
Även gamla kök är kulturhistoria.

Kurser, utfärder m.m.
Bygga med ler och långhalm; Timra ett timmerhus; Äldre arbetsmetoder och material (vid 5
byggnadsläger i landet); Att läsa kulturlandskapet; Torpkonferens på Skansen; Upplysningar genom UKF:
582 413 55. Natur- och kulturresor med Nils-Erik Landell vid 1- och 2-dagars resor i Skärgården och
Mälaren. Upplysningar 661 88 80.
Amatörarkeologi under sommaren, kontakta Karl-Erik Mörk, 511 745 58.

Medlemsskap i UKF
Antal medlemmar per 1994-03-18 är 153, en markant ökning sedan 1993.
Medlemsavgift 75:- sätts in på UKF:s postgiro 27 58 94 - 4

Från arbetsfältet
I detta nummer återges några exempel ur vår databas med vissa kamerala
 upplysningar om orter i Upplands-Bro.
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En spännande sommar väntar oss.

Sönd.26 juni kl. 15.30  vid Stäkets borgruin

"Expedition Holmgård" - "Vikingarnas Ryssland"
Vikingautställningarna i Paris, Berlin och Köpenhamn riktade år 1993 uppmärksamheten på
Skandinaviens betydelse i Europas historia. Nyligen har en annan stor vikingautställning öppnats i
Sigtuna museums stora utställningshall. Fram till 25 september kan vi beskåda 100-tals vikingafynd
från Ryssland.
     På grund av öppenheten mot Västeuropa som det nya Ryssland visar prov på får vi nu en
bekräftelse på uppgiften från i fjol att det skulle finnas mer vikingafynd i Ryssland/Baltikum än vad
vi har i de nordiska länderna. Det blir extra intressant när vi betänker att många fynd visar på
kontakter med Mälarområdet även långt före den traditionella vikingatiden. Det handlade inte heller
bara om handelsplatser som besöktes av svearna. Fynden berättar om  verkliga bosättningar.
     Ett centrum för handeln med Ryssland var Sigtuna. De isländska analerna berättar gång på gång
om Sigtuna som de norska handelsmännens mellanstation på vägen mot öster. Många arkeologiska
fynd pekar mot tiden före det nuvarande Sigtunas tillkomst omkring år 980,  således från tiden för
Fornsigtunas blomstring.
     Numera anser man att resorna på de ryska floderna skedde i betydligt mindre båtar än vad man
vanligen föreställer sig. För att bevisa detta har Vikingabåtsföreningen Mjödner konstruerat en båt,
där man bland annat tagit hänsyn till erfarenheterna från Krampmackens färd 1983/1985. Förebild för
utformningen av båten har man hämtat från ett båtfynd vid Valsgärde strax norr om Gamla Uppsala.
Den båten dateras till omkring år 675. Vi kan alltså föreställa oss att det har varit båtar av den nu
byggda typen som trafikerat Fornsigtuna vid Signhildsberg. Handelsplatsen vid Fornsigtuna ersattes
ju i slutet av 900-talet av en verkligt anlagd stad, det nuvarande Sigtuna.
     Båten har döpts till Aifur och skall nu göra en färd mellan Sigtuna och Novgorod, det vill säga det
vikingatida Holmgård. Resan börjar i Sigtuna sönd. den 26 juni kl 12.00. Restiden beräknas till 6
veckor. Båten är 9 m lång, 2,2 m bred; den har en fällbar mast med 20 kvm segel. Den ros av 8
roddare och en styrman. Projektet stöds av Sigtuna museum och Statens Historiska museum.
     Sigtuna skyddades mot ovälkomna plundrare av pålspärrar vid Stäket. Även i trakten av Sigtuna
Nyckelsten lär det ha funnits spärrar i form av sammankedjade länsor över fjärden. Spärrarna kunde
dock inte stoppa vikingarna från öster när de år 1187 tog sig förbi Stäket och plundrade Sigtuna.

Möt upp vid Stäket när vikingabåten Aifur passerar på
eftermiddagen den 26 juni 1994.
Tillsammans med Kultur 1743, Kungsängen, som presenterar Scandinavian Viking Centre,  inbjuder
UKF alla intresserade att under trivsamma former invänta vikingabåtens ankomst till Stäket. Vi
samlas vid borgruinen för en picknick i det gröna. Där har vi sällskap av nutida vikingar med
tidsenliga dräkter och vapen från Historiska museet. Hornstötar signalerar i god tid båtens ankomst.
Om vädret tillåter servers mat på vikingavis av Scandinavian Viking Centre och konstnären Janeric
Ohlzon, Kungsängen, visar sina modeller av vikingahus. Börje Sandén, UKF, berättar om

Medlemsinformation 3
- juni 1994
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vikingafärder som utgått från Mälarområdet, bl a Ingvar den Vittfarnes resa till Särkland. Naturligtvis
kommer historien om Ruriks grundläggande av Ryssland att beröras, en historia som numera är
tillåten att lyfta fram i det nu icke längre kommunistiska Ryssland.
     Berättelserna om de ryska vikingarna som plundrade Sigtuna 1187, om Sigtuna Nyckelsten och
Ryssgraven kommer att passera revy, liksom den första Stäketborgens roll och dess relation till frågan
om Stockholms äldsta historia.
     Tore Gannholm berättar om Fornsigtuna och sina nya idéer om svearnas härkomst och invandring
till Skandinavien.
     Troligen hinner vi också ta del av historien om de första ångbåtarna som trafikerade Mälaren och
då passerade Stäket på sin färd mot Uppsala.
     Kanske hinner vi också med att berätta om Stäks färja och 1600-talets broar för att inte tala om
kungens och kyrkans befästningar på holmen under medeltiden. Om Aifur får motvind vandrar vi bort
till den nyrenoverade "guldängeln" på sitt monument i bokskogen bara några hundra meter från
sundet. Det finns i själva verket ännu mycket mer av historia kring Stäket att ta till sig under
väntetiden.

"Vikingarnas Ryssland"
- arkeologiska skatter från Staraja Ladoga och Novgorod.
- 28 maj - 25 september 1994
Sigtuna Museum, Utställningshallen, Stora Gatan 56 B, 08-592 500 08,
Öppet alla dagar 11 - 17, i samarbete med Statens Historiska Museum.
Utställningen kommer från Roskilde museum i Danmark och är dess hittills största utställning. I
Sverige visas den endast i Sigtuna. Utställningen öppnades 27 mars med tal av Rysslands ambassadör
Oleg Grinevsky och statsminister Carl Bildt. Vid detta tillfälle visades också båten Aifur.
     Det är i allra högsta grad en märklig utställning. För bara några år sedan hade den varit omöjlig att
genomföra; de skandinaviska förbindelserna med Ryssland under vikingatid och tidig medeltid var ett
närmast tabubelagt område i det kommunistiska Ryssland. Det gällde särskilt sägnerna i
Nestorkrönikan, som berättade om hur den ryska befolkningen inkallade Rurik och hans bröder för att
ge lag och stadga år ett land i kaos. Den stalinistiska historieskrivningen ägnade sig emellertid med
glädje åt historien om hur ryska vikingar plundrade Sigtuna och förde dess stadsport till Novgorod.
Denna händelse är väl av diskutabel sanningshalt, men statsministern förde den dock på tal i sitt
öppningsanförande.
    Till de allra märkligaste fynden från Ryssland hör över 900 bevarade handskrifter på björknäver.
Tecknen är ristade i nävern på samma sätt som man ristade runor; skrift med bläck kunde lättare
förstöras av väta. Det finns bevarade näverdokument från hela medeltiden. Det är en speciell
fuktighet i den ryska jorden som bevarat nävern.

Ryskt vikingasilver på Historiska museet
Samtidigt med utställningen Vikingarnas Ryssland i Sigtuna museum visas den vikingatida
silverskatten från Gnedzdovo, 28 maj - 25 september. 120 föremål främst smycken, halsringar
och spännen.

Arkeologidagen 1994 - söndagen 28 augusti.
- Tema: Forntida färder
1. Hålvägarna - Dragrännan - Fornborgen; i trakten av Kalmarsand
2. Dalkarlsbacken - Ryssgraven; nära Kungsängen
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Arkeologidagen är ett årligt arrangemang som alltmer uppmärksammats av allmänheten. Viktiga
färdvägar till lands och sjöss finns vid Upplands-Bros såväl västra som östra gräns.
     På häradsallmänningen invid Lillsjön finns nyligen uppmärksammade hålvägar förutom de
tidigare kända invid Dragets fornborg. Platsen för Dragrännans studeras liksom hur färdvägarna
skyddades av spärrfästet/fornborgen vid Ullfjärden.
     Vårt lands första statliga vägbygge, "Dalkarlsbacken", kommer inte att beröras av den nya
järnvägsdragningen invid Ryssgraven. Här finns idag fyra bevarade vägsträckningar inkl. de från år
1665  och 1850-talet. Du får ta del av deras tillkomsthistoria liksom legenderna om Ryssgraven.
     Under dagen har du möjlighet att bese bägge platserna. Kl 10 och 13.30 börjar guidade visningar
på båda ställena. Du kan naturligtvis studera områdena på egen hand med hjälp av kartor och
broschyrer. Det är 16 km mellan platserna.

Samling sker:
1. Vid Lillsjön/Bålsta: strax söder om motorvägsavfarten öster om Bålsta; skyltning till
parkering inne på häradsallmänningen, ca 250 m från hålvägarna. Därefter förflyttning en dryg
km till fornborgen/platsen för dragrännan
2. Dalkarlsbacken: vid Ryssgraven, parkering under motorvägsbron

Håtunaleken
När du läser detta har det redan varit premiär (5 juni) på Håtunaleken, krönikespelet på platsen där det
hände. Föreställningar äger rum 18-19/6  kl 16 och 19, 27-29 kl 19. Föreställningen sker utomhus
under ca 1 tim och 15 min. För mer information 581 690 00. Upplands-Bro Amatörteaterförening
spelar med Lennart Wiechel som regissör och manusförfattare. Bakom arrangemanget står också
Kultur- och fritidskontoret.
     Tillsammans med händelserna vid Nyköpings Gästabud skapades under 1310-talet
förutsättningarna för tillkomsten av vårt lands första grundlag, som bl a bestämde att ingen fick kastas
i fängelse förrän han blivit lagligen dömd, och att kungen/staten inte fick utkräva skatter utan folkets
godkännande.

Höstens föredragsserie - "Kring Mälaren"
Vår målsättning är att de som följer föreläsningarna skall få en översiktlig bild av mälarområdets
betydelse i ett historiskt perspektiv. När detta skrivs är inte programmet och tiderna klara i sin helhet.
Vi räknar med att som tidigare träffas varannan eller var tredje tisdag, omväxlande i Dagcentralerna i
Bro och Kungsängen mellan kl 19.00 - 21.00.
     Hittills kontrakterade föreläsare är Lars Nilsson, professor vid Stads- och kommunhistoriska
institutet vid Stockholms universitet, som kommer att tala om stadsbildningar kring Mälaren, och
arkeologen Solveig Brunstedt, som redogör för de arkeologiska undersökningarna på Adelsö, som nu
pågått i flera år.

Tredje boken - "Stora Daldansen 1743"
- ett inlägg i EG/EU-debatten !
Den svenska offentlighetsprincipen framhålls som något säreget i frågan om gemensamma regler för
Europa. Ett av de viktigaste kraven som upprorsmännen satte på pränt i Tibble gästgivargård 1743 var
att få läsa Sekreta utskottens protokoll för att få veta hur Sverige hade kommit i krig med Ryssland
utan att detta land hade hotat oss. När bl a dessa krav framfördes i förhandlingarna i Stockholm slog
myndigheterna till och krossade demonstrationen. 1766 hade emellertid oppositionen kommit till
makten och då kom såväl tryckfrihetslagen som offentlighetsprincipen till stånd. .
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Ur innehållet Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"
Svenska folket demonstrerar mot regering och riksdag
Bondeståndet begär att få läsa riksdagens hemliga protokoll
En demokratiseringsprocess stoppas
Blodbad i centrala Stockholm - 140 personer får sätta livet till
Inbördeskrig hotande nära
Armé och flotta tar saken i egna händer
Ryska soldater skyddar Stockholm
Vad beslöt upprorsmännen när de kom till Kungsängen - Tibble?
Dokumenten berättar - läs och bedöm själv vad sin hände

Boken är heltigenom rikshistoria med lokal utgångspunkt
     Boken är färgillustrerad och trådbunden. Den är försedd med hård pärm och omfattar 295 sidor,
Hjälp oss att sprida våra böcker; de är den vikigaste inkomstkällan för UKF och ger oss möjlighet att
utvidga vår verksamhet. Särskilt Tredje boken har ett brett allmänt intresse. Förutom att den bjuder på
spännande läsning, ger dess fylliga dokumentation läsaren en möjlighet att bedöma vad som
egentligen hände.

Enklast - och billigast - köper du boken, liksom alla våra böcker, på kommunens bibliotek. För
samma pris, 180:- kan de också köpas i Art Centrum vid Kungsängens torg, i presentbutiken och
Idéstationen Leklust i Bro järnvägsstation eller i Bålsta bokhandel.
     Om du ännu inte skaffat de tidigare delarna kan du genom UKF (ej på bibliotek och
försäljningsställen) få del 1 och 2 till rabatterat pris enligt nedanstående. Vid postleverens tillkommer
porto. Du kan hämta dem portofritt hos UKF, Målarvägen 19, Bro Ring Börje Sandén 582 40 515 el
582 413 55 med telefonsvarare.

Första boken:
Almarestäket - Stockholms Blodbad; Sista avrättningen i Bro 1842; Nyupptäckt hålvägssystem
Barnamordet på Stäket 1758; Biskopsborgen undersökt med videokamera
Andra boken:
Skolans historia i Upplands-Bro; Ärkebiskopen visiterar Kungsängen 1926; Soldathistoria
Mormoner i Håbo-Tibble

Pris Porto Summa
Bok 1 180:- 19:- 199:-
Bok 2 180:- 19:- 199:-
Bok 3 180:- 19:- 199:-
Bok 1+2+3 450:- 50:- 500:-
Bok 2+3 300:- 38:- 338:-
Bok 1+3 300:- 38:- 338:-
Aschaneus 220:- 50:- 270:- Riksantikvarie på 1600-talet
Medeltida Attundaland DMS 7:1, Riksantikv.ämb.
ortnamn 200:- 19:- 219:- gäller bl.a. Bro, Sollentuna härader

Marinarkeologiska undersökningar vid Almarestäket
I år har vi fått möjlighet att återuppta dykningar och undersökningar i vattnen runt Stäket. Kjell-Ove
Mattson och komp. har redan börjat dykningar och innan hösten görs undersökningar med elektronisk
utrustning för att om möjligt finna de pålspärrar som man utgår från att det måste ha funnits även vid detta
"stäk".
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Monumentet i bokskogen vid Almarestäket
Det stora gjutjärnsmonumentet på Monumentholmen är nu restaurerat och återuppsatt. "Engelen"
Helena Charlotta af Ugglas, som dog 1828 strålar i guldglans bland bokträden. Du kan kliva över
fårstängslet vid ett flertal stättor. Fåren är ett hjälpmedel i återställandet av parkområdet.

Birkagrävningen
Ytterligare 8 milj ställs till förfogande av Gad Rausing/Tetra Laval-gruppen för att kunna slutföra
rapporteringen av fyndmaterialet. Under sommaren gräver man i de orörda området kring Birkas
äldsta brygga. Planeringen av ett museum på Björkö är i full gång. Förra året besöktes Björkö av
53 000  personer. Årets grävningar visas i TV-Vetenskapens värld i slutet av året. Du kan åka båt
från Kalmarsand till Björkö; ring Mälarens Båttrafik 0171-860 73.

Hänt sedan sist
- Karl-Erik Perhans föredrag om "Berg och jord i södra Uppland" i samband med årsmötet och
den följande exkursionen till Lindormsnäs grustag och Rösaring blev mycket uppskattade. Ett
dussintal lärare från olika skolor i kommunen passade också på att få fortbildning i ett för dem
värdefullt ämnesområde.
- 120 personer har deltagit i fyra konserter kring hammarflygeln på Almarestäket
- UKF och hembygdsföreningarna har visat sin verksamhet vid såväl Gällöfstadagen som vid
invigningen av nya Bro Centrum. Förutom vid dessa tillfällen har Gudrun Sandéns historiska
bildvävar visats vid en hantverksutställning i Bro stationshus, vars presentbutik även säljer våra
hembygdsböcker.
- Tävlingsbidragen om en Upplands-Bro-rätt  uppvisade förslag på ett halvdussin "historiska"
rätter, varför juryn hoppas på en hel "historisk" Upplands-Bro meny. Mera om detta i nästa
nummer.

Årsmötet - styrelseledamöter 1994-95.
Verksamhetsberättelsen för 1993 bilägges för medlemmar 1993 och 1994
167 medlemmar har betalt medlemsavgift för 1994, en ökning från 139 år 1993.
Ny styrelseledamot är Bengt Borkeby, Järfälla;
Kvar sedan förra året är:
Curt H Dahlgren, Kungsängen. ordf;
Börje Sandén, Bro, sekr och kassör
Kaj Janzon, Bålsta;
Jan-Christer Strahlert, Kungsängen;
Håkan Norelius, Håtuna
Karl-Erik Mörk, Vallentuna;
Inger Norelius, Stockholm

Medlemsskap i UKF
Sätt in 75:- på vårt postgiro 27 58 94 - 4

Vänliga hälsningar

Tillägg:
Vid samlingen söndagen 26 juni vid Stäkets borgruin
får vi lyssna till en liten konsert på "bronsålderslur".
Välkommen kl 15.30

Trombonisten vid Radiosymfonikerna Christer
Torgé, Kallhäll kommer att spela på en flera hundra
år gammal replik av en "lur".
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Sönd. 28 augusti kl 10.00 och 13.30 - Lillsjön/Bålsta och Ryssgraven/Kungsängen
Arkeologidagen 1994 - "Forntida färder"
Riksantikvarieämbetets arrangemang sedan sju år tillbaka tillsammans med länsmuseer och
hembygdsföreningar och andra.
1. Hålvägar - Dragränna - Fornborg  -  i trakten av Kalmarsand/Lillsjön
Strax söder om motorvägsavfarten öster om Bålsta; skyltning till parkering inne på Håbo
häradsallmänning,  ca 250 m från mellansveriges största hålvägar.
2. Dalkarlsbacken - Ryssgraven - nära Kungsängens station
Parkering under motortvägsviadukten vid Ryssgraven. Dalkarlsbacken är landets första statliga vägbygge.
Idag finns fyra vägkonstruktioner vid sidan av varandra.
Guidade visningar kl 10.00 och 13.30 på båda platserna så att du hinner besöka bägge.
I samarbete med Håbo härads hembygdsförening, Håbo kulturnämnd, Håbo häradsallmänning.

Sönd. 4 sept. Drottninggatan i Stockholm.
"Världens längsta bokbord".
UKF säljer sina böcker vid det stora bokbordet på Drottninggatan.

Tisd. 13 september kl 19-21, Dagcentralen i Bro

Forntida färder.
Börje Sandén inleder höstens föredragsserie "Kring Mälaren" med en sammanfattning av Arkeologidagen
och vikingabåten Aifurs färd till Novgorod. Berättelserna om Ingvar den vittfarnes färd till Särkland, om
Olof den Heliges färd till Fornsigtuna, om de ryska vikingarnas plundring av Sigtuna 1187.

Tisd 27 september kl 19-21, Dagcentralen i Kungsängen, avgift 30:-.

Städer och urbanisering kring Mälaren.
Professor Lars Nilsson, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet berättar
om stadsbildningar kring Mälaren från medeltid till idag.

Tisd 11 oktober kl 19-21, Dagcentralen i Bro, avgift 30:-

Eriksgatan i Mälarområdet
Intendenten Lars G. Holmblad, Historiska museet, talar om aktuella delar av eriksgatan

Tisd. 25 oktober kl 19-21, Dagcentralen i Kungsängen, avgift 30:-

Kungsgård och världsarv på Adelsö.
Solveig Brunstedt, 1:e antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och ansvarig för Adelsögrävningarna berättar
om vad amatörarkeologerna finner på kungsgården invid Birka.

Ev ändringar i programmen framgår av Kulturnämndens programtablåer varannan vecka i
Lokaltidningen eller Aktuellt i Upplands-Bro.

Medlemsinformation 4
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Studiecirkel: De medeltida ortnamnen i Bro härad
Fem gånger varannan tisdag från 20 september, Dagcentralen i Kungsängen. Avgift ca 250:-
tisd 20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov. Anmälan till UKF 582 413 55 / Vuxenskolan.
Kaj Janzon från Riksantikvarieämbetet - Det medeltida Sverige leder kursen. Kostnad för kursboken
Uppland: Attundaland (1:7) tillkommer för dem som inte redan köpt boken.

Grundkurs i Arkeologi - "Vår forntid"
Arkeologens bild av vår äldsta historia
Stockholms läns museum genomför under hösten en grundkurs i arkeologi med museets arkeolog
Jonathan Lindström som lärare. 10 föreläsningar onsdagar 28 sept - 30 nov. Avgift 600:-. Kursen
hålls i museets lokaler i Klarahuset, Torsgatan 32 kl 18 - 20. Anmälan senast 12 sept. till Länsmuseet
tel 690 69 69. Lokalerna ligger i det gamla Sabbatsbergsområdet invid Torsgatan och Vasaparken.

Ett urval av övriga hembygds - och kulturprogram
Sönd. 28 aug kl 10.00, Huddinge hembygdsförening. Arkeologidagen.
Tingsvägen - Göta landsväg. Från vikingatidens tingsväg till stormaktstidens Europaväg. En
kulturhistorisk vandring mellan Källbrink och Flottsbro. Samling vid busshållplatsen vid
Källbrinksskolan kl 10.00 i Huddinge. Buss 704 eller 705.

Bro hembygdsförening, Prästvägen 8, Bro
Vikingarnas Ryssland. Arkeologiska skatter från Staraja Ladoga och Novgorod.
Busstur till Sigtuna museum med guidad visning. Tidpunkten ännu inte fastställd. Se
Hembygdsföreningens kommande annons. Anmälan till Gunvor Hansson 582 463 10.

Torsd. 22 sept kl 19.30, Stockholms-Näs hembygdsförening, Brasafton, hembygdsgården.
"Stora daldansen" - rikshistoria på hemmaplan.
Tibble-dokumentet 1743 - ett led i tillkomsten av den svenska offentlighetsprincipen.
Börje Sandén berättar om en rikshistorisk händelse med lokalhistorisk utgångspunkt.

Sönd. 25 sept kl 18.00, Grans gård i Bålsta nära Yttergrans kyrka,
Musikalisk salong med 1700-tals musik, bl a Purcell, Mozart och Bellman.
Manskvartetten Bro d´River Boys och Svennbergs trio ger en repris av sitt program från Almarestäket
i våras. Börje Sandén spelar gitarrkompositioner av Sor, Carulli, Tarrega m fl på cembalo.
Välkomstdrink och Gourmet-tallrik ingår i priset 150:- Anmälan till Grans Gård. 0171-590 00.
Begränsat deltagarantal.
     Grans Gård var gästgivargård på 1700-talet och ett stycke in på 1800-talet och är nu en trivsam
festlokal med café och butik som säljer hantverksprodukter m.m.

"Nytt ljus över daldansens blodbad"
Med dessa ord anmäler prof. Alf Åberg vår senaste bok i en s.k. understreckare i SvD 94-07-17.
Boken handlar som bekant om vårt sista stora folkuppbåd år 1743, som UKF uppmärksammade i
samband med 250-års minnet förra året genom  några föredrag samt en exkursion på årsdagen av
"Tibble-dokumentets" utfärdande. Det vill synas som om bl a en närmare analys av vad
upprorsledningen i all hast skrev ihop på vår gästgivargård skulle ge en annorlunda syn på avsikten
med dalkarlarnas demonstrationsmarsch till Stockholm.
     Alf Åberg: "Uppbådet var inte någon sammansvärjning mot staten utan syftade till att återge
bönderna deras bestämmanderätt på riksdagen. De blev besegrade men missnöjet skulle leva kvar
bland dem och myndigheterna skulle tvingas att ta hänsyn till det."
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     Efter att ha redogjort för händelseförloppet i stora drag säger Åberg: "För mer än 60 år sedan skrev
Bjarne Beckman en grundläggande avhandling om dalupproret 1743. Sedan dess har en hel del nytt
material kommit fram, och man hälsar med glädje den nya sammanställning som publicerats av Börje
Sandén vid Upplands-Bro Kulturhistoriska forskningsinstitut - Vad hände egentligen? Dalupproret 1743.
"Stora daldansen". Det är populärhistoria i gammal god mening, där författaren själv gjort undersökningar
i arkiven och ställer självständiga och intressanta frågor till materialet. Mycket värdefullt är det stora
aktmaterial som han publicerar och som ger läsaren möjlighet till egna studier".
     Med dessa ord på vägen vågar vi nu på ett frimodigare sätt rekommendera våra medlemmar att skaffa
boken. 180:- för 295 sidor med Tomasz Pydziks färgteckningar. Alla våra böcker finns att köpa bl a på
biblioteken i Bro och Kungsängen. Vid UKF:s sammankomster kan du förvära även de tidigare delarna till
rabatterat pris när du köper del 3. Det går också att sätta in aktuell summa på vårt postgiro/bankgiro: 27 58
94-4/5418-2258 (se prislistan nedan) men då tillkommer porto. Utan porto kan du få böckerna till
rabatterat pris hos Börje Sandén, Målarvägen 19, Bro, tel 582 413 55 (telefonsvarare med prisuppgifter).

Rösaring
Vad väntar i centrum? Under denna rubrik presenterades nyligen en revolutionerande hypotes om
de forntida labyrinternas historia. (DN 94-08-02).
     Vi har vant oss vid att betrakta de nordiska labyrinterna som rester av en mycket gammal
kulturförbindelse med den antika medelhavsvärlden. De äldsta avbildningarna av labyrinter i
Grekland och Rom dateras till omkring 1200 f. Kr. Praktiskt taget alla originallabyrinter i
medelhavsområdet är borta - förstörda av många senare kulturlager. I det glest befolkade Norden har
de stensatta labyrinterna från bronsåldern bevarats i en del fall, såsom exempelvis vid Rösaring och
på Badelundaåsen utanför Västerås. Den helt övervägande delen av de nordiska labyrinterna är dock
inte forntida utan har tillkommit i andra syften under de senaste 100 åren. Den ursprungliga
användningen brukar förknippas med fruktbarhetskult, en teori som vid Rösaring förstärks genom
närvaron av processionsvägen från 800-talet och närheten till de förhistoriska ortnamn Härnevi och
Ullevi, vilka förknippas med gudaparet Härn och Ull.
     Nu vänder den österrikiske, i Sverige bosatte, labyrintforskaren Frithjof  Hallman på historiens
gång. En naturkatastrof i Norden på 1200-talet f.Kr. skulle ha tvingat nordborna att utvandra till
medelhavsområdet, varvid de tog med sig labyrintidén. Än mer fantastiskt! Nordborna tog med sig
runskriften och utvecklade det feniciska alfabetet! I medelhavsfolkens historia kallas nordborna för
filistér och dorer! För egyptierna framstod de som de fruktade "sjöfolken".
     Labyrinten vid Rösaring beskrivs redan på 1600-talet som en "trojeborg", det gängse namnet på
svenska labyrinter (i Finland vanligen jungfrudanser). Nu menar Hallman att det också var nordbor
som intog det homeriska Troja!
     Konstruktionen av de forntida labyrinterna tycks emellertid bygga på en allmängiltig idé, som
också återfunnits på många andra håll i världen, bl a hos Hopi-indianerna i Nordamerika. Skulle
Hallmans hypotes var sann har vår gamle Rudbeck fått en senkommen supporter till sin befängda idé
om Norden som folkens urhem!
    Anmälaren i DN avslutar sin artikel: "Hallmans bok är ett pionjärarbete som borde komma också
på svenska. Labyrintvärlden blir kartlagd. Och den som vill tyda forntidssymbolen finner här en rad
inspirerande uppslag. Att han dessutom med en djärv hypotes rör om bland etablerade "sanningar"
ska ses som en förtjänst. Han väcker liv i källkritiken och den är ju historieforskningens själva
moder".(Das Rätsel der Labyrinthe. Verlag Damböck, Österrike)

Det finns fler nyheter på labyrintfronten!
Bro Centrum har i sommar begåvats med en labyrint. Inspirerad av Rösaring har man i gatsten
lagt en labyrint framför huvudingången till den kommunala delen av det nyuppförda Bro
centrum. De ekonomiskt ansvariga har emellertid inte tagit hänsyn till att Rösaring visar upp en
internationellt uppmärksammad labyrint vid en även i andra avseenden unik fornminnesplats.
Arkitekterna för Bro Centrum gick till verket med de bästa ambitioner och tog reda på hur riktiga
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labyrinter skall se ut. Den projektansvarige såg som en viktig uppgift att reducera totalkostnaderna
och ville helt ta bort den planerade labyrinten. Till slut gick man med på att en mycket förenklad
labyrint kunde läggas ut och man skapade så en helt egen labyrintform som inte stämmer överens
med de historiska principerna för konstruktionen.
     Med stort besvär - har man påstått! - och med hjälp av såväl dator som mänsklig tankemöda kan vi
nu beskåda resultatet. Utrymmet på platsen hade emellertid gott och väl räckt till för att göra en kopia
av Upplands största labyrint och något besvär med konstruktionen hade man inte behövt ha om man
följt de gamla mönstren för denna typ av labyrint.
     Beställaren Upplands-Bro Hus har ställt i utsikt att - om det låter sig göra - lägga om stenarna så
att vi får en riktig labyrint. Det skulle ge den fina Bro Centrum skapelsen  en kulturell dimension som
skulle få broborna att känna det historiska sambandet ända till bronsålders- och vikingatid när de går
till sitt bibliotek eller till simhallen..

Marinarkeologiska undersökningen vid Almarestäket
Den marinarkeologiska undersökningen med Side-Scanner-Sonar genomfördes redan i början av
juli. Med ett sid-seende ekolod fotograferades bottnen runt Stäketholmen, den ö på vilken
ruinerna av ärkebiskopsborgen ligger. Avsökningen skedde med utrustning från Stockholms
Universitets Geologiska institution, med Per Söderberg som operatör och tillsammans med
UKF:s Kjell-Ove Matsson. Av rapporten framgår att det tycks ligga inom möjligheternas ram att
västra sundet "pålats igen" för att tvångsvis leda sjöfarten in i det östra sundet, där den med
tämligen enkla medel kunnat kontrolleras. Trästockarna i norra och södra delen av "Pålsundet"
bör kontrolleras av dykare och provbitar för C-14 analys tagas.
     En vecka senare gick Kjell-Ove Matsson och hans dykarkollega Lars Westergren ned för att
undersöka stockarna lite närmare.  Undersökningen bevakades av Västmanlands läns Tidning
som skildrade expedtionen på en helsida under rubriken En djupdykning i medeltiden. (VLT 94-
07-18). Det är omöjligt för en dykare att avgöra en stocks ålder bara genom att känna och se på
den. Efter ett tidigare lärorikt dyk i Eskilstunaån avstår Kjell-Ove från att själv sia om åldern på
stockar som han finner. Han hade nämligen kunnat svära på att en stock var ca 50 år, när den
efter den radioaktiva analysmetoden visade sig vara över 2000 år gammal.
     UKF söker nu efter pengar för att kunna verkställa C-14 datering på några av de funna
stockarna.
     UKF:s engagemang i arkeologiska undersökningar vid Stäket går tillbaka till 1988, således ett
av institutets första projekt. I maj detta år kunde UKF efter tillstånd av RAÄ och med utrustning
från Vretmaskin AB göra en undersökning med fjärrstyd TV-kamera av ett tillgängligt valv. En
arbetsgrupp med repr från RAÄ, länsstyrelsen och UKF bildades i september för att ta ställning
till vad som arkeologiskt kunde göras av den stora ruinkullen. En noggrann kartering av
ruinkullen var först nödvändig. UKF kunde med hjälp av gratis utrustning och personal från
Geotronic AB presentera såväl karta som s.k. terrängmodeller av kullen vid en temakonferens
kring medeltida borgar som RAÄ anordnade i oktober 1988, och till vilken UKF blev inbjudet att
redogöra för undersökningsresultaten. Kartan, terrängmodellerna och vår rapport till RAÄ
publicerade vi i Vad hände egentligen? Första boken 1990.
     Nästa steg var att få till stånd marinarkeologiska undersökningar i vattnet innan det kunde bli
tal om markundersökningar. Efter kontakt med LM-DYKs marinarkeologiska sektion
genomfördes ett flertal dykningar under ett par säsonger. Intresset för Stäket avstannade då
gruppen fick andra dykuppgifter. Meningen var att gruppen senare skulle återuppta arbete vid
Stäket. När så inte skedde har de nu aktuella undersökningarna genomförts.
     Riksantikvarieämbetets intresse för Stäket torde främst vara att få klarhet i vad som finns
under ärkebiskopsborgen. Uppgifterna om en borganläggning på platsen vid Olov den heliges
färd omkring år 1000 är ju allmänt bekanta, liksom de ryska vikingarnas förstörelse av såväl
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Stäket som Sigtuna stad år 1187. Regelrätta arkeologiska undersökningar är mycket kostsamma,
för Stäkets del många 10-tusentals kronor. UKF har ett gammalt löfte av ett företag att få låna
borrutrustning och videokameror för en undersökning av själva borgruinen utan traditionell
grävning, så snart RAÄ känner sig moget för att ta ansvar för en sådan.
.
Upplands-Brorätten
I samband Bro Centrums återinvigning hade man utlyst en tävlan om en särskild Upplands-
Brorätt gärna med "historisk" anknytning. När tävlingsbidragen ställdes samman visade det sig
att man fått en hel meny. Segrare blev Lars och Anna Liljebjörn, från Kungsängen och Gudrun
Sandén, Bro.
     Far och dotter Liljebjörns bidrag hette "Upprorsmännens trattkantarellsoppa" och de
hänsyftade då på det tillfälle 1743 då dalallmogen tvingades vänta på överfarten vid Stäket under
sin protestmarsch till Stockholm och "Stora daldansen". De vågade ju inte äta av den mat som
myndigheterna sände dit då de misstänkte att den var förgiftad.
     Gudrun Sandéns "Anna Fersens färs" anknyter till den unga husfrun på det nybyggda
Granhammar i mitten på 1700-talet. "Eva De la Gardies potatisgratäng" erinrar om dottern på
Almarestäket, som 1748 gjorde sina berömda potatisexperiment, som visade att det gick att göra
potatismjöl, puder och brännvin av den ovanliga rotfrukten. "Ulrika Gripenstedts doptårta"
påminner om de många bekymren man hade på Lejondal i mitten av 1700-talet, när prästen
upprepade gånger måste ta länsman med sig för att tvångsdöpa makarnas barn. Som pietister
ansåg de nämligen att det var fel att döpa nyfödda barn.

Hänt sedan sist
Aifurs färd till Novgorod
Allmänhetens uppslutning kring vikingabåten Aifurs uppehåll vid Stäket på sin färd mellan
Sigtuna och Novgorod var mycket stor. I en helsides artikel i Mälarposten uppskattades antalet
till över 300 personer, som i regnväder samlats på borgholmen, landsvägsbron och stränderna.
Det numera ganska omtalade Vikingaprojektet som Thore Isaksson lanserar sedan ett par år
presenterades av hans grupp iklädda  vikingakläder lånade från museet. Christer Torgé, Järfälla,
spelade mycket förnämligt ett par konsertstycken för bronsålderslur. Rune Edberg från
expeditionsledningen berättade om vikingabåten och expeditionen. UKF bjöd besättningen på
rysk rödbetssoppa och bröd vid det första uppehållet på resan.
     Våra högtalarresurser var inte dimensionerade för den stora mängden åhörare. Därför gör vi en
resumé av dagen vid vår första föreläsning i Bro Dagcentral tisdagen den 13 september. Då kan
du också få höra en inspelning av konserten och hur det gick för expeditionen.

Håtunaleken
Amatörteaterföreningen genomförde med framgång åtta föreställningar av Lennarts Wiechels
krönikespel Håtunaleken. Man räknar med att komma igen nästa sommar. Magnus Ladulås' söner
Birger, Erik och Valdemar spelades av Bo Ekström, Leif Edman och Hans Wilhelm Lövgren. En
viktig person i händelseförloppet var Torgils Knutsson, som gestaltades av Sven Örnsten.
Värdefullt för fortsättningen vore om det gick att få fram någon form av ljudförstärkning. Vind
och flygplansbuller tar lätt överhanden.
     Den ständiga frågan om exakta platsen för den verkliga Håtunaleken berikades för några år
sedan på ett intressant sätt när Göran Lind förvärvade Håtuna prästgård. Erfarenheten som jurist
sade honom att han borde få ett skriftligt bevis på att kyrkan verkligen ägde marken där
prästgården låg. Sent omsider lyckades man få fram ett sådant. Det visade sig vara ett gammalt
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pergamentsbrev från Håtunalekens tid i början av 1300-talet. Av det framgår att kyrkan då köpte
marken av kungen. Det finns således bara tre kända ägare av prästgårdsmarken.

     Innan nästa framförande av krönikespelet kommer vi att få vara med om brödrastriden i ett
TV-program av Herman Lindqvist. I början av maj gjordes tagningar i Håtuna kyrka och vid
Håtunaholm. Filmen om Håtunaleken är en av fyra historiska filmer som Göteborgs-TV håller på
att spela in med Herman Linqvist detta år.

Vattenfestivalen
UKF deltog under två dagar i Vattenfestivalen vid länsförbundets bord på Strömparterren, då vi
visade och sålde våra böcker samt pratade historia.

UKF:s böcker
På biblioteken och andra inköpsställen kan du inte få våra tidigare böcker till rabatterat pris.
Varje del av Vad hände egentligen kostar 180:- med hård pärm. Om du fått ett dåligt inbundet
exemplar av bok 3 (första leveransen) kan du gratis få byta ut det på biblioteken eller vid våra
sammankomster. Böckerna sänds per post om du gör beställningen genom postgiroinbetalning
enligt nedanstående.

Pris Porto Summa
Bok 1 180:- 19:- 199:-
Bok 2 180:- 19:- 199:-
Bok 3 180:- 19:- 199:-
Bok 1+2+3 450:- 50:- 500:-
Bok 2+3 300:- 38:- 338:-
Bok 1+3 300:- 38:- 338:-
Aschaneus 220:- 50:- 270:- Riksantikvarie på 1600-talet
Medeltida Attundaland DMS 7:1, Riksantikv.ämb.
ortnamn 200:- 19:- 219:- gäller bl.a. Bro, Sollentuna härader

Medlemskap i UKF
Sätt in 75:- på vårt postgiro 27 58 94 - 4 om du vill hålla dig underrättad om vad som händer på
hembygdsfronten.

UKF:s pg: 27 58 94-4
Porto för 3 böcker är 50
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"Kultur & Historia"
En ny tidskrift för dig i Upplands-Bro
Kungsängenföretaget "Kultur 1743" ger nu UKF möjlighet att starta utgivningen av en tidskrift för
kultur och historia med särskild inriktning på närområdet. Samarbetet mellan UKF och Kultur 1743
har med åren alltmer fördjupats.

Tid att minnas - En resa i tiden
Tillsammans vill vi under detta tema presentera vår kultur och historia för en bredare publik. Här
finns artiklar av skilda slag. Det är framförallt medlemmar i UKF som berättar om hembygden, om
resultaten av forskarmödor, om historiskt intressanta händelser.
     I första numret kan du exempelvis läsa om den utveckling som ledde fram till bildandet av
forskningsinstitutet. Du får här också den första presentationen av det "stora historiska projektet" som
Kultur 1743 tagit initiativ till och som avses att förläggas till Upplands-Bro. Här finns en kort
presentation av föreningar och organisationer som arbetar med kulturfrågor i kommunen.
     Du kan läsa om de marinarkeologiska undersökningarna vid Stäket, om vikingafärder i våra
farvatten, hur det var för drygt 100 år sedan när telefonen kom till Sverige. Visste du att den berömda
svenska offentlighetsprincipen har ett nära samband med de krav som de demonstrerande dalkarlarna
formulerade i Kungsängen 1743?
     En turistkarta med kortfattade beskrivningar av våra sevärdheter finns på mittuppslaget i den 16-
sidiga fyrfärgspublikationen, som vi säljer för 40:-
     Vi ber alla medlemmar att inte bara köpa tidningen för egen del utan också ge den som present till
vänner och bekanta, till barn och barnbarn. Inför julen kommer den att säljas där tillfälle ges. Om du
inte får hembesök kan du köpa några exemplar på biblioteken, i Art Center i Kungsängen, i
bokhandeln i Bålsta.
     Vi hoppas nå en god försäljning. Det är nämligen för inkomsterna som vi skall trycka Del 4 av
bokserien Vad hände egentligen? boken med temat Håtuna och Håtunaleken.
     Du kan tyvärr inte prenumerera på tidningen; vi kan nämligen inte utlova ett bestämt antal
nummer per år. Vi planerar dock för ett nytt nummer inom nästa år.

Hembygdsböcker - Julpresenter
Många har funnit att hembygdsböcker är bra julklappar.
Samtidigt som du sprider intressant information om vår bygd hjälper du UKF att finansiera
utgivningen av nya böcker. Vi har material för många fler böcker. Som medlem kan du få böckerna
med viss rabatt enligt det erbjudande som fanns infört i nr 3 och 4 av vår medlemsinformation. Passa
på att förse dig med den kompletta serien!
     Du kan inte få böckerna med rabatt på biblioteken och andra inköpsställen, endast direkt
genom UKF. Ring och beställ eller skicka in på pg 27 58 94 - 4.

Medlemsinformation 5
- december 1994
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Tredje boken  - Dalupproret 1743
- försöker ge dig själv möjlighet att finna svaren på känsliga frågor
- ger bakgrunden till offentlighetsprincipen
Om du ännu inte skaffat del 3 - boken som skildrar Stora daldansen med nya perspektiv - bör du göra
det snarast. Det som hände 1743 är av stor betydelse på många sätt. Några exempel:

* Du får exempel på hur ett politiskt utspel kan vända allmänhetens uppmärksamhet från ett alltför
närgånget granskande av de misstag som de makthavande gjort sig skyldiga till.
* Du erinras om dåtida mycket effektiva  informationskanaler, som vida överträffar dagens, om än
långsammare.
* Du kan läsa vad prästen i Bro skrev om den politiska oron i landet i den första romanen på svenska
språket.
* Om du ställer dig undrande till förut ej beaktade synpunkter kan du själv försöka finna de rätta
svaren i närmare femtiotalet återgivna dokument och memoarer. Gick militären till aktion utan den
politiska ledningens vetskap? Varför vägrade flera regementen att skjuta på demonstranterna? Vilken
metod användes till slut för att få svenska soldater att skjuta mot svenska bönder? Varför avslutades
nedgörandet av demonstranterna med en massaker på försvarslösa bönder? Vilka stod för massakern?
* Varför brydde man sig inte om det för dalbönderna framgångsrika förhandlingsresultatet?
* Hur blev det bestämt att 12 000 ryska soldater kom att ligga runt Stockholm i  nio månader?

Många fler frågor kommer du att ställa dig vid läsningen av Tredje boken i serien Vad hände
egentligen? Till exempel: Kan punkterna i Tibble-dokumentet anses vara ett förebud till den
kommande offentlighetsprincipen, när man begär att få veta hur Sveriges krigsförklaring mot
Ryssland kom till? Detta fanns att läsa i riksdagens hemliga protokoll.

Våren 1995
Programmet under våren kommer att innehålla ett antal studiebesök, bl a en specialvisning på
riksarkivet med gamla pergamentsbrev som berör Upplands-Bro. Vi räknar med att besöka den nya
Minnesavdelningen inom Nordiska museet, nu flyttad till Linnégatan. Vidare kommer vi att arrangera
ett besök på ett privat musikmuseeum på Riddargatan. Även några föredragshållare tar vi ut till
Upplands-Bro. Troligen blir det också en konsert med historisk anknytning. De närmare tiderna för
programmet kommer i Medlemsinformation nr 1 1995.

Storm i somras - arkeologisk undersökning
Stormen drabbade även fornlämningsområdet vid Stora Ekeby i Låssa. Tre tallar och en björk vräktes
omkull. Björken stod mitt i en gravhög av 10-12 m diameter. Innehållet i graven blottades och man
såg omedelbart i själva rotvältan ett antal pärlor. Länsmuseet tillkallades och beslöt att snarast göra en
undersökning av graven. Man hittade fler pärlor, ett 30-tal gula, blå och tegelröda.  Jordgraven hade
en stenpackning i centrum. Där fann man en krossad gravurna. Den var ganska grovt tillkommen, inte
lika förnämligt gjord som på stenåldern. Nästan alla bitar kunde återfinnas och krukan torde vid det
här laget vara ihopklistrad. Den är ca 30 cm hög, cylinderformad med någon utbuktning upptill.
     Osteologen, som undersökte benresterna kunde konstatera att det var en vuxen kvinna. Det
framgick av ögonglobernas utformning. Även en hund hade begravts tillsammans med den döda.

Gravfältet vid Leran
I detta sammanhang vill jag erinra om ett vackert gravfält vid Leran några hundra meter söder om
Stora Ekby. Den stora uppmärksamhet som ägnats Rösaring och gravfälten omedelbart nedanför
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åsen har gjort att detta fält mer eller mindre har glömts bort.  Några av gravhögarna här är större och
högre än på de andra ställena. På två av dem finns en rest sten på toppen.
     De har legat mycket framträdande i forntidens samhälle på stranden av den dåtida Säbyholmsviken
som här svängde av mot Rösaringshållet och bildade en skyddad mindre vik med en säker hamn för
båtar. Topografin har en viss likhet med hamnen vid Fornsigtuna. Väderstrecken för såväl hamnen
som bebyggelsen är desamma och här finns en terrassliknande bildning.
     Du som inte hade tillfälle att delta i Bro hembygdsförenings vandring i området i höstas har en ny
upplevelse att vänta om du besöker området. Förutom jordhögar finns ett antal stensättningar av olika
format. Är du uppmärksam kommer du att från dem kunna skilja ut stengrunden efter en föregångare
till det nuvarande torpet Leran.

Fångstgrop - varggrop
Under senaste året har jag ett par gånger stött på kraftigt utformade gropar på toppen av  jordhögar.
Dessa högar har inte haft karaktär av gravhögar. Vid Leran finns en grop som kunde uppfattas som
jordkällare eller iskällare. Men det finns ingen rest av en dörröppning. Gropen är dessutom för stor
för att vara en s k potatisgrop och den har branta inre sidor. Det är inte heller en sådan grop som man
brukar finna i gravhögar och som uppkommit genom att en gravkammare av trä sjunkit ihop och
lämnat en grop efter sig; traditionen brukar förklara sådana gropar som resultat av gravplundring i
gången tid.
     Inte så långt från några kända fångstgropar vid Draget visade mig skogvaktaren en ganska stor hög
med en grop på toppen. Det handlade definitivt inte om någon gravhög. Men vad kan anläggningen
ha använts till. Kan en grop, som fyller hela toppen av en hög vara en fångstgrop? Vi vet att djur, som
skulle fångas i gropar leddes fram mot fångsplatsen med hjälp av bl a stängsel. Genom gropens
placering kunde djuren inte se fällan. Detta är emellertid bara spekulationer från min sida. Döm om
min häpnad - och glädje - när jag fann följande ord i en utländsk reseskildring från Dalarna år 1634.
     "Vi gingo därefter upp på några kullar i närheten, där man plägar anlägga varggropar; det finns
nämligen en myckenhet vargar här omkring, som man sålunda fångar och drager nytta av, ty man får
tre riksdaler för varje vargskinn."

Fornminnesinventeringen
Genom länsmuseets försorg får nu UKF alla kompletteringar som görs till fornminnesinventeringen.
Tidigare har UKF  och biblioteken, liksom Bygg- och miljökontoret hela fornminnesinventeringen i
tre fullmatade pärmar. Samtliga registreringsnummer finns inlagda på UKF:s och kommunens
ekonomiska karta.

Håtunaleken - Hermans historia
1994 blir ett år i Håtunalekens tecken. Många hundratals Upplands-Bro-bor såg första årets
föreställningar av krönikespelet kring Håtunaleken i somras. I maj, parallellt  med repetitionerna, var
Herman Lindqvist i Håtuna för att spela in sin version av händelsen. Göteborgs TV har nyligen i brev
meddelat att avsnittet om Håtunaleken och Nyköpings gästabud sänds i TV2 i julveckan tisdagen 20
dec. kl. 21.00.

Dubbelspåret - 1700-tals landsvägen - Fridegårdsgrottan
Vill du uppleva den gamla 1700-tals landsvägen som finns orörd från bommarna vid Toresta bort mot
Bålsta bör du passa på snarast. Den kommer att användas som transportväg när järnvägen får ny
sträckning vid utfarten från Bålsta. Spåret kommer att gå ett 50-tal meter från den vackra skogsvägen.
En del av spåret kommer att gå i en tunnel som har sin mynning bara 40-50 m från Rövargrottan -
eller Fridegårdsgrottan som den nu också kallas. Grottan är försedd med skylt och vägen dit är nu väl
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upptrampad. Den ligger ca 100 m till höger om 1700-tals vägen och 700 meter från bommarna vid
Toresta. Den är beskriven i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro.
     Grottans senare öden - varför den kommit att kallas Fridegårdsgrottan - kommer du att kunna läsa
i nästa nummer av vår tidskrift Kultur & Historia. UKF har i brev till riksantikvarieämbetet påpekat
grottans existens. Den finns märkligt nog inte medtagen i fornminnesregistret. Vi har också skrivit till
Bygg- och miljökontoret och bett dem skydda grottan, när sprängmassorna från tunnelbygget skall
deponeras enligt kontorets anvisningar.

UKF-verksamheten under hösten 1994
Arkeologidagen, med temat Forntida färder, kunde genomföras enligt de planer som vi
presenterade i förra numret av vår medlemsinformation. Vi visade både Dalkarlsbacken -
Ryssgraven och Draget-Hålvägarna-Fornborgen. Det var två guidade vandringar genom
områdena på bägge ställena. Curt Dahlgren ansvarde för den försnämnda platsen och jag och
Bålsta hembygdsförening och kulturnämnd för den senare. Sammanlagt deltog nästan 200
personer. Flertalet ansikten var för oss nya. Men så hade vi också fått förmånen att berätta om
vårt arrangemang i radions P1 "Riksettan" veckan innan.
     Vid föredragen fick vi ta del av aktuella bilder och reseberättelse från vikingabåten Aifurs
färd till Novgorod genom en av expeditionsledarna. Vi fick höra om stadsbildningarna kring
Mälaren från äldsta tid till nu. En aktuell redogörelse för eriksgatan lämnades. I den sista
föreläsningen stod de nu avslutade och med amatörarkeologer genomförda undersökningarna på
programmet.
     Studiecirkeln kring de medeltida orterna i Bro härad omfattade fem studietillfällen. Det var
första gången som riksantikvarieämbetet höll en sådan kurs. Erfarenheten var enbart positiv och
man vill nu gärna komma ut i andra områden med sitt budskap. För oss som deltog var det en
utomordentligt intressant kurs. Bland mycket annat fick vi en inblick i hur man bedrev
ekonomiska manupilationer under medeltiden för att på olika sätt komma undan med lindrigare
skatt.
     I övrigt fortsätter det interna arbetet med intervjuer, studier och bearbetning av material kring
vår bygd. Faktauppgifter om olika orter läggs in i ortnamnsdatabasen. Reklam för böcker har
delats ut i över  tusen brevlådor i främst Bro. Nu står Kungsängen i tur. Hjälp oss sälja våra
böcker, påpeka deras värde som presentböcker i olika sammanhang. Böckerna är vår egentliga
inkomst vid sidan av medlemsavgifterna.

Om du saknar något av det som brukar stå i vår medlemsinformation så betänkt att sådant nu
finns i Kultur & Historia. Genom att köpa den åt dig själv och åt andra ger du UKF möjlighet att
bedriva sin speciella form av hembygdsverksamhet.

Du kan köpa våra böcker och tidningen vid julmarknaden i Bro centrum, lörd 17 december.

            God jul

Våra publikationer finns att köpa på biblioteken i Bro och Kungsängen, Bålsta
bokhandel, i Art Center i Kungsängen

Kultur & Historia.  16 stora sidor i färg    40:-
Vad hände egentligen? del 1, del2, del3,   180:-
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Kultur & Historia.
Strax efter presentationen av Kultur & Historia i förra numret hade vi den färdiga tidskriften i vår hand.
Den blev klar från tryckeriet dagen innan julmarknaden på Stora Ekeby gård där vi direkt sålde över 200
ex. Att det blivit en smakfull typografisk utformning kunde var och en direkt konstatera. Det var sedan
extra roligt när vi på nyåret fick ett sakkunnigt uttalande från Björn Ambrosiani som efter en kritisk
granskning av artiklarna inom hans område gratulerade till "en mycket intressant och spännande läsning" i
"ett häfte som känns tillförlitligt och bra."
     UKF tackar än en gång Kultur 1743, som gjort de möjligt för oss att presentera kultur och historia på
detta förnämliga sätt för vår publik.

Kultur & Historia - ett medel att stödja UKF:s bokutgivning
Den 16-sidiga publikationen som är framställd i s.k. tabloidformat på fint papper och helt igenom i fyr-
färg kommer att ha ett bestående värde både för dig som medlem i UKF och för många av dina vänner och
släktingar som kan vara intresserade av vår kultur och historia. Vi vädjar till dig att, sedan du förvissat dig
om tidskriftens kvalité, köpa flera exemplar för att ha att ge bort vid tillfälle. Det mesta av innehållet blir
aldrig inaktuellt och skriften pryder sin plats i ditt hem och kan där locka andra att förvärva den.
     Med hjälp av inkomsterna hoppas vi kunna finansiera tryckningen av del 4 i bokserien Vad hände
egentligen? Den har Håtunaleken, som tema och kommer att skildra händelsen i ett vidare perspektiv, som
leder fram till vårt lands första grundlag, som formulerades 1319. Ett stort antal "Tidsbilder" berättar om
Håtunabygden fram till vår tid.
     Genom det medföljande inbetalningskortet kan du få dina exemplar hemskickade. Billigast blir det för
dig om du inhandlar dem på biblioteken (eller Art Center, Kungsängen, Reiduns sybutik, Bro, Söders
bokhandel i Bålsta) för vi måste ta ut portokostnaden. Viss rabatt blir det för portokostnaden om du
beställer flera exemplar,som du kan se av medföljande inbetalningskort.
     Ett effektivt sätt att stödja oss är att ta hem ett antal häften i kommission och i efterhand redovisa
försäljningen; du får 11 ex och betalar för 10.

Föredrag - studiebesök - exkursioner - konsert.
Onsd. 22 febr. kl 19-21. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Kostnad 30:-
Från Svarta havet till Älvdalen. Runristning under 1800 år.
Curt H. Dahlgren ger en översikt av runristningens historia fram till i dag.

Onsd. 8 mars. kl 18 - 20. Riksarkivet. Fyrverkarbacken 13-17. (invid Västerbron). Kostnad 30:-
Studiebesök på Riksarkivet och Det medeltida Sveriges forskarcell. I forskarcellen får vi ta del av
sådana originalhandlingar i pergament och papper som  legat till grund för den nyligen utgivna boken om
orterna i det medeltida Bro härad. De anknyter till vår studiecirkel i höstas under ledning av Kaj Janzon.
Vi kommer också att få studera andra sidor av riksarkivets material. Det blir inte samma allmänna visning
av RA som vi var med om för några år sedan.
Upplysningar/anmälan om deltagande görs till Börje Sandén, tel 582 40 515 eller 582 413 55 med
telefonsvarare/fax och insättning av 30:- på pg 27 58 94-4

Medlemsinformation 1
- februari 1995
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Sönd. 19 mars, kl 16.30 - 18.00. Hallwylska museet,  Hamngatan 4, Stockholm. Pris 100:-
Musikalisk salong  i Hallwylska museet med våra lokala musiker och
sångare.
Vi gör musik i "stora guldsalongen" kring den nyligen restaurerade Steinwayflygeln från 1800-talet.
Repertoaren vill i första hand spegla den musik som kan ha förekommit i huset kring sekelskiftet 1900.
Medverkande är Thomas Fridén, sång; Johan Westre, piano; Leif Blom och Mats Liljeholm, violin;
Kerstin Grönvall, cello; Bertil Allerstav, klarinett; Katarina Fridén, flöjt; sångkvartetten Bro d'River Boys
samt Mary, Lisa och Stina Svennberg. Musiken hämtas hos Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Grieg,
August Söderman, Emil Sjögren m fl.
     Konserten börjar kl 16.30. Den som inte tidigare gjort en rundvandring i platset med guide kan göra det
på den ordinarie visningstiden kl 15-16. Palatset med all sin inredning är i detalj bevarat sedan donationen
till staten 1920. För allmänheten öppnades det 1938. Mera om det spännande huset kommer att berättas
vid konserten av museichefen Eva Helena Cassel-Pihl, Bro-bo sedan många år.
   . Salongen rymmer högst 80 personer. Inbjudan utgår med post samtidigt till medlemmar i UKF och
UMS (Upplands-Bro Musiksällskap). Upplysningar/anmälan om deltagande görs till Börje Sandén, tel
582 40 515 eller 582 413 55 med telefonsvarare/fax och insättning av 100:- på pg 27 58 94-4. Vi tror att
det är viktigt med tidig anmälan med tanke på den snabba åtgången av platserna till förra årets
herrgårdskonserter på Almare-stäkets Herrgård.
     Välkommen på herrgårdskonsert i en för oss ny miljö.

Onsd. 29 mars, kl 18.  Privat musikmuseum, Riddargatan 35-37, Stockholm. Kostnad 35:-
Studiebesök hos Stiftelsen Musikkulturens främjande. Museets
föreståndare Göran Grahn guidar bland 600 gamla musikinstrument, 1200 originalkompositioner och ca
5000 brev och skrifter. Här finns också tavlor, skulpturer och andra minnen förknippade med
kompositörer; liksom bibliotek med tryckta noter och mycket annat. Vi får lyssna på ett självspelande
golvur från 1700-talet försett med ett orgelverk.
     Ett mycket intressant museum som komplement till det mera kända musikmuseet i f d Kronobageriets
lokal i andra änden av Riddargatan. Stiftelsen grundades 1920 och har samlat material från olika håll i
Europa.
     Studiebesöket kostar 35:- och mer än 25 personer kan vi inte vara. Upplysningar/anmälan om
deltagande görs till Börje Sandén, tel 582 40 515 eller 582 413 55 med telefonsvarare/fax och insättning
av 35:- på pg 27 58 94-4

Onsd. 5 april. Kl 18. Nordiska museets arkiv och folkminnessamling. Linnégatan 89, "Garnisonen",
Stockholm. Kostnad 30:-.
Studiebesök på Nordiska museets Folkminnesarkiv - Fotosamling -
Topografiska arkiv.
För första gången har Nordiska museets olika arkiv samlats på samma ställe i moderna och
ändamålsenliga lokaler. Arkivchefen Karin Tisell vägleder oss genom samlingarna.
Upplysningar/anmälan om deltagande hos Bengt Borkeby, tel 583 540 06 (telefonsvarere) och insättning
av 30:- på pg 27 58 94-4

Sönd. 7 maj, kl 10 - ca 16. Båtfärd Kungsängen - Birka - Kungsängen. Kostnad 90:-
Anmälan senast 26 april.
Exkursion till Birka på Björkö, där arkeologen Lena Holmquist Olausson vid
Stockholms universitet guidar oss. Vi får dels en allmän översikt av de arkeologiska undersökningarna,
dels en speciell redogörelse för de grävningar som universitetet gjorde åren 1976 - 1989 utanför
stadsvallen och som nu tas upp på nytt.
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     Detta år är det således två skilda undersökningar som äger rum på Björkö. Genom ett tillskott på
några extra miljoner har nämligen Riksantikvarieämbetet getts möjlighet till en sjätte
grävningssäsong innanför stadsvallen. För den är Björn Ambrosiani projektledare.
     De två undersökningarna kompletterar varandra på ett intressant sätt. De nu återupptagna
grävningarna anses bl a  påvisa tidigare ej uppmärksammade aktiviteter på ön före Birkas uppkomst.
     Resan sker i samarbete med arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund.  Båten
Sylvia, som tidigare utnyttjats av såväl UKF som amatörarkeologerna, kan ta högst 50 personer,
varför en tidig anmälan kan vara nödvändig om du vill försäkra dig om en plats.
Upplysningar/anmälan senast 26 april om deltagande görs till Börje Sandén, tel 582 40 515 eller 582
413 55 med telefonsvarare/fax och insättning av 90:- på pg 27 58 94-4. Tag med färdkost.
     Deltagare från Stockholm tar pendeltåg från Centralen 9.22. Avfärd med båt från stenkajen norr
om/innanför småbåtshamnen nedanför Kungsängens pendeltågsstation ca 10.05. Guidningen på
Björkö börjar ca kl 12.00. Återfärd senast 15.00 med ankomst till Kungsängen 1 tim 45 min. senare.

Sönd 21 maj, kl 10 - 15. Bussrundtur i Upplands-Bro. Rösaring - Fornsigtuna - Stäket m.fl.
Påstigning vid Kungsängens station kl 10.00 och vid Konsumbutiken i Bro kl 10.10.  Pris 90:-
Bussrundtur till Rösaring - Fornsigtuna - Almarestäket
med Börje Sandén.
Vid Rösaring vandrar vi på en bekväm väg upp till fornminnesplatsen. Vi funderar över livet vid en
bronsålderstida bosättningsplats innan vi uppe på åsen kan studera begravningsättet. Där finns också
Upplands största labyrint och den unika processionsvägen daterad till vikingatid. Fruktbarhetsdyrkan
diskuteras ur olika synvinklar. Åsens geologiska utveckling kan studeras direkt i naturen. Den
magnifika utsikten över Mälaren uppmärksammades redan vid de första fornminnesinventeringarna
på 1600-talet.
     Nästa anhalt blir Fornsigtuna, som ligger i Signhildsbergs park, men innan dess har vi från
bussfönstret - bland mycket annat - kunnat ta del av intressant väghistoria från forntid till nutid. Vid
Signhildsberg möter vi inte bara vikingatidens sagovärld; här framträder vikingatiden direkt i naturen
tydligare än på många andra ställen. Fem somrars arkeologiska undersökningar på 1980-talet har
kartlagt mycket av vårt lands bäst bevarade vikingatida kungsgård. Här finner man terasser, stora
husgrunder och den hittills enda undersökta tingshögen. Hamnlagunen har nu blivit betesmark men
rester av bryggorna finns kvar, samma bryggor som berättas om i en isländsk saga.
     "Oden tyckte att där var fagra slätter och god jordmån, och han valde sig en borgstad, som nu heter
Sigtuna" påstår Snorre Sturlasson på 1200-talet. Även den gamla sagan om Signhild blir  nedskriven
på 1200-talet. Det som Aschaneus från granngården Aske skrev om Fornsigtuna på 1600-talet ligger
till grund för all sentida forskning kring platsen.
     Ärkebiskopsborgen Almarestäket spelade en central roll i Sveriges historia under närmare 100 år.
Från S:t Eriks slott, som ärkebiskoparna ofta själva kallade sin borg, har konungar tillsatts och
avsatts. Till slut ville svenska folket självt ha ett ord med i laget och därför avsatte man ärkebiskopen
vid ett riksmöte, varefter borgen revs. Straffet för detta tilltag blev Stockholms Blodbad. I dag är
borgkullen vårt lands största medeltida borgruin.
     Stäket har en mycket intressant historia både före och efter ärkebiskoparnas tid, vilket vi får
anledning att dröja inför. Kanske kan UKF:s initiativ kring borgen skapa en grund för arkeologiska
undersökningar av något slag. Endast en mycket begränsad och dåligt dokumenterad undersökning
har hittills gjorts år 1870.
     Om vi hinner kan vi ta oss en titt på Dalkarlsbacken och Ryssgraven som vi passerar på vägen
tillbaka. Dalkarlsbacken är ett statligt vägbygge från 1665, då ett försök gjordes att förstatliga
vägbyggandet.
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     Tag med färdkost. Bussen avgår från Kungsängens station kl 10, dit vi beräknas återkomma
omkring kl 15. Påstigning kan också göras vid Konsumbutiken vid Bro Centrum 10 min senare.
Upplysningar/anmälan senast 10 maj om deltagande görs till Börje Sandén, tel 582 40 515 eller 582
413 55 med telefonsvarare/fax och insättning av 90:- på pg 27 58 94-4.

Lörd. 3 juni. Pingstafton. Bussrundtur till hålvägar i Uppland. kl 9.45 - ca 16.
Pris 120:-  Barn och ungdomar i familjen halva priset. Påstigning i  Kungsängen kl 9.45 och Bro
Centrum kl 9.55. Anmälan senast  22 maj.
Exkursion med buss till hålvägar i Uppland
och fornborgen vid Kalmarsand-Draget.
Hålvägar är gamla, ibland forntida vägar som inte längre används. De framträder som djupa rännor i
åssluttningar, ofta väldigt många i bredd. De har som regel uppstått genom en kombination av
nötning och erosion.
     Endast i 6-7 år har det största hålvägssystemet i Uppland, det vid Kalmarsand-Draget mellan Bro
och Bålsta, varit känt för forskningen. Här finns ett dussintal rid- och körvägar, de flesta med ett djup
av 4-5 meter. De ligger vid den enda ursprungligen naturliga vägen längs norra Mälarstranden som
leder i riktning mot nuvarande Stockholmsområdet.
     Inte långt härifrån ligger en stor fornborg med intressanta kvalitéer. Förutom en över 400 m lång
stenmur kan man finna rester av en stolp-palissad enligt mitt förmenande. Den skall vi undersöka lite
närmare. Några ammunitionsförråd kan man också iaktta och några hålvägar som leder mot
Fornsigtuna.
     Därefter går färden till Flottsund söder om Uppsala, där det finns ett utbrett hålvägssystem där
flera intressanta iakttagelser kan göras. Åsen är inte så brant och därför är ridvägarna inte så djupa.
     Vårt sista hålvägssystem ligger ett stycke norr om Uppsala där vägen mot Gävle korsar
Björklingeån. Från det gamla vadstället utgår ett flertal hålvägar. Vid Dragby alldeles i närheten finns
dragrännor och mitt i fornlämningsområdet finns ett för Uppland sällsynt fornminne, en hällkista,
som arkeologerna lämnat öppen efter undersökningen av området på 1960-talet.
     Låt det bli en familjedag med fantasieggande resa längs forna vägar. Hjälp till att lösa frågan om
stolp-palissaden, en förut ej iakttagen företeelse. Kartor över hålvägarna får du i bussen.
Upplysningar/anmälan senast 22 maj om deltagande görs till Börje Sandén, tel 582 40 515 eller 582
413 55 med telefonsvarare/fax och insättning av 120:- (60:-)  på pg 27 58 94-4. Tag med färdkost.

Vårt program annonseras kontinuerligt i kommunens "Det händer i Upplands-Bro" som från och med
i år finns varannan vecka i Mälarposten och varje dag i närradion på 101.0 Mz. Bevaka ev. ändringar
i programmet.

Ett urval av andra aktiviteter av intresse.
Torsd. 16 mars. kl 19 - 21, Vuxenskolans lokaler Eriksbergsg. 8 B, rum 228. (kvarteret mellan
Humlegården och Birger Jarlsgatan). Arr. Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund.
Kostnade 50:-. Anmälan senast 8 mars.
Två högintressanta gravläggningar.  Arkeologen Lena Holmquist Olausson vid Stockholms universitet
ger ett förslag till  tolkning.. Den ena graven innehöll den nyligen funna biskopen  i Sigtuna, Sveriges
äldsta påträffade, troligen från 1100-talet och nu färdigpreparerad. Varifrån kom han?
     Den andra graven är från Birka. Den avlidne är begravd i full krigsutrustning med ett älghorn vid
huvudet. Intill vilar en halshuggen man, kanske en träl?
     Anmälan senast 8 mars till K.G. Arnared, 08-94 94 13 och insättning av 50:- på
arkeologisektionens postgiro 480 08 35-3. Max 35 personer.
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Tisd 21 mars,  Kl.19, Hembygdsförening i Bro, Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 i Bro.
Arkeologen Ulf Kjellén berättar om utgrävningarna på Björkö-Birka.
Denna vår ges Upplands-Bro-borna tre tillfällen att ta del av de arkeologiska undersökningarna på Björkö,
alla med olika utgångspunkt. Projektledaren Björn Ambrosiani har framträtt i Kungsängens
hembygdsgård. På Klint får vi höra mer om de intressanta pärlorna som hittades förra året. Vid den
tidigare beskrivna exkursionen i maj får vi höra universitetets syn på frågorna kring Björkö-Birka.

Torsd. 6 april. Kl 19. 00. Sockenstugan i Sigtuna.
Vikingaättlingar i slaget vid Hastings år 1066. Arne Göth berättar.

Lörd. 20 maj, Tjusta skola
Håtunas och Håbo-Tibbles traditionella Bygdens dag.

Rösaring - igen!
Rösaring kan bli högaktuellt redan denna sommar för dem som är arkeologiskt intresserade. Det
arbetas nämligen för ett återupptagande av undersökningarna från början av 80-talet, då den märkliga
processionsvägen från vikingatiden blev undersökt.
     Arkeologisektionen inom det "Nordiska förbundet för hembygdsarbete och lokalkultur" vill gärna
få till stånd grävläger i Sverige 1995. Ett högt prioriterat förslag är Rösaring med en undersökning av
den plana kullen i sydänden av processionsvägen. Även i ett bronsåldersröse och vid boplatsen
nedanför åsen vill vi göra provundersökningar.
     Länsmuseet har sagt sig vara villigt att ta det arkeologiska ledningsansvaret. David Damell, nu
landsantikvarie i Örebro och tidigare grävledare under sju grävningssäsonger vid Rösaring och
Fornsigtuna under 80-talet, har hjälpt oss att formulera amatörernas begäran hos
Riksantikvarieämbetet om grävningstillstånd. Vi är övertygade om att det inte kommer att vara någon
brist på arbetskraft. Det finns ju som bekant många amatörarkeologer i länet. Hur det kommer att gå
med grävningarna vet vi vid nästa utskick.

Ytterligare en artikel om den märkliga omtolkningen av  labyrinter av den typ som finns vid Rösaring har
nu stått att läsa i dagspressen. I 1994:4 berättade jag om Frithjof Hallmans teorier. I art. SvD 94-12-28
påminns vi om teorierna kring Atlantis undergång och hur de kulturellt högstående människorna måste
söka sin tillflykt till medelhavsområdet.
     Rösaring är sannerligen en plats som lockar till tankemödor. Det är bara ett par år sedan vi tillsammans
med Arne Groth gick med slagruta däruppe och fick känna på de många jordmagnetiska  kraftlinjerna med
försök till tolkning av deras samband med fornminnesplatser av skilda slag. Under hösten har jag fått veta
att Rösaring är föremål för s.k. astroarkeologiska spekulationer inte bara av svenskar. Det är framförallt
den raka, nordsydliga processionsvägen man riktar in sig på, men även labyrinten försöker man passa in i
sammanhanget, såsom i en bok från 1992 med titeln Shamanism and mystery lines.
     Har du inte varit vid Rösring så har du något att se fram mot. Platsen är en naturupplevelse så som det
redan framhölls i en fornminnesinventering från 1600-talet.

Ortnamnen tycks kunna räddas
Strax före jul fick vi veta att posten tagit intryck av den starka opinionen mot att ersätta gårdsnamn med
vägadresser. Inte minst har hembygdsrörelsen varit mån om att slå vakt kring våra äldsta fornminnen, för
ortnamnen är just fornminnen. Många tillkom långt före skriftspråket och har sedan funnits som
"levande fornminnen" ända in i vår tid. Nu kan de förhoppningsvis leva vidare sedan riksdagen
gjort sitt uttalande i saken.
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     När ortnamnen förut hotades var det emellertid lantmäteri- och kartverket självt som var faran.
I flathet inför datoriseringen började man rationalisera bland namnen i stället för att låta datorn
rationalisera hanteringen av namnen. Somliga togs bort, andra ändrades. Så småningom
stoppades vandaliseringen men olyckan var på många håll redan skedd. I Upplands-Bro finner vi
nu exempelvis inte längre Husby och Härnevi, som levande namn där de en gång låg. Vi har
visserligen Härneviskolan, men det namnet finns inte på de officiella kartorna. Husby, som i
början av medeltiden var en av de största byarna i Uppland, och Härnevi, som påminner om
gudadyrkan före vikingatiden, finner vi nu på namnskyltar långt från den ursprungliga platsen. På
de ekonomiska kartorna finns nämligen namnen kvar som ägonamn. Det kan var ett skogsområde
eller ett åkerfält, och sedan har människor, som byggt sig bostäder där, plötsligt upptäckt att de
bor på en historiskt intressant plats, som borde uppmärksammas med en skylt.
     Nu kan naturligvis inte lantmäteriverket lastas för att namnet Brogård blivit det levande
namnet men ännu på förra ekonomiska kartan fanns Husby kvar som ägonamn invid Bro kyrka.
Om någon generation tänker kanske ingen på att Husby låg vid Bro kyrka.

Medlemskap i UKF
Medlemskap i UKF är ett sätt att hålla sig underrättad om vad som händer kulturellt på
hemmaplan och i viss mån också på riksplanet. De 181 medlemsavgifterna om 75:- är en
förhållandevis stor andel i vår budget, mer än det kommunala anslaget. Vi kan vara fler
medlemmar utan att administrationen blir obekvämt tung, men framförallt skulle vår verksamhet
stärkas om fler vet om att UKF finns. Se medföljande inbetalningskort.
      Allra viktigaste inkomstkällan är försäljningen av våra publikationer. Troligtvis har du som
medlem redan inköpt våra böcker. Skulle så inte vara fallet kan du bekvämt få dem hemskickade
genom inbetalning på vårt postgiro. Tänk också på att hembygdsböckerna är intressanta presenter
vid olika tillfällen. Varför inte komplettera blomsteruppvaktningen nästa gång med den färgglada
och läsvärda tidningen.

Övrigt
Vi gratulerar vår bokillustratör Tomasz Pydzik som fick kommunens kulturpris i december 1994.
Därmed har vår förening nu 7 kulturstipendiater från 3 kommuner inom loppet av lika många år.
     Vi kan också gratulera Almare-Stäkets Herrgård till placeringen som åttonde bästa restaurang
i landet. Då har den fina kulturmiljön vägts in i bedömningen.
     Det har nu kommit ut en bok om vikingabåten Aifurs färd till Novgorod i somras: Expedition
Holmgård av Rune Edberg, en av projektledarna. Den finns att köpa på Sigtuna museum.
     På Sigtuna museum kan du också inhandla en liten bok om Nordborna och Ryssland under
vikingatiden:  "... han for österut till Gårdarike", av Mats G. Larsson.
     Du tänker väl på att en del av sådant som brukar berättas i detta medlemsblad nu i stället står
att läsa i Kultur & Historia.

Vänliga hälsningar

Börje sandén
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Kallelse till Årsmöte
tisd. 18 april kl 19.00 i Dagcentralen i Bro

         1. Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna
         2. Sammanfattning av arbetet under året

             Klockan 19.30 - offentligt föredrag
         3. Börje Sandén visar och kommenterar ett urval av äldre
             lantmäterikartor och gamla översiktskartor

Vårens studiebesök - exkursioner
Onsd. 5 april, kl 18.00. Nordiska museets arkiv och folkminnessamling. Linnégatan 89,
"Garnisonen", Stockholm. Kostnad 30:- insätts på pg 27 58 94 - 4. Anmälan till Bengt
Borkeby 583 540 06 (telefonsvarare)
Studiebesök på Nordiska museets Folkminnesarkiv -
Fotosamling - Topografiska arkiv.
För första gången har Nordiska museets olika arkiv samlats på samma ställe i moderna och
ändamålsenliga lokaler. Arkivchefen Karin Tisell vägleder oss genom samlingarna.

Båtfärden till Birka - 7 maj
- fulltecknad

Sönd 21 maj kl 10-15. Rundtur i kommunen. Påstigning vid Kungsängens station kl 10 och vid
Konsumbutiken i Bro kl 10.10. Anmälan senast 10 maj till Börje Sandén 582 40 515 el. 582
413 55. Kostnaden 90:- insätts på pg 27 58 94 - 4.
Bussrundtur till Rösaring - Fornsigtuna - Almarestäket
Se närmare beskrivning i medlemsinformation 95:1.

Lörd 3 juni, Pingstafton. Busstur 9.45 - ca 16. Pris 120:-, barn och ungdomar i familjen
halvapriset. Påstigning vid Kungsängens station kl 9.45 och Bro Centrum 9.55.
Anmälan senast 22 maj till Börje Sandén, 582 40 515 el. 582 413 55 och insättning av 120:-
(60:-) på pg 27 58 94 - 4.Tag med egen färdkost.
Exkursion med buss till hålvägar i Uppland och
fornborgen vid Kalmarsand-Draget
Se närmare beskrivning i medlemsinformation 95:1.

Medlemsinformation 2
- april 1995
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Grävläger för Nordens amatörarkeologer
NAU:s ordinarie grävläger 1995 blir tyvärr inte vid Rösaring som man hade önskat. Svårigheter
har uppstått när det gäller att få antikvariska myndigheter att ställa upp med ledare. Intresset för
fortsatta undersökningar vid Rösaring är mycket stort och nytt försök kommer att göras.
     Amatörarkeologerna flyttar i år från Adelsö till Julita, där man kommer att undersöka det som
förmodas vara en vikingatida stormansgård. Provundersökning förra året tycks visa på en
husgrund i "krönläge" av samma slag som vid Granby i Vallentuna och i Fornsigtuna. Ansvarig är
Anders Hedman, som vi känner från Fornsigtunagrävningen. Han är nu länsantikvarie i
Södermanland. Närmare upplysningar lämnas av Karl-Erik Mörk, Vallentuna. tel 511 745 58.

Birka - Björkö
I år avslutas Birkagrävningen i Riksantikvarieämbetets regi med en sjätte grävsäsong. Extra
sponsoranslag har erhållits för detta år. Samtidigt återupptar Stockholms universitet de
undersökningar som gjordes under åren 1976 - 1989 utanför den nu aktuella "den svarta
jorden". Undersökningarna kompletterar varandra på ett intressant sätt. De nya
undersökningarna är avsedda att pågå i tre år. Det är framförallt dessa universitetets
undersökningar vi får ta del av vid vår exkursion till Brika den 7 maj, som leds av Lena
Holmquist Olausson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet.
     För oss Upplands-Bro-bor är detta år ett riktigt Birka-år. Det började med att Stockholms-
Näs hembygdsföreningen lyckades få ut Björn Ambrosiani att berätta om såväl själva
undersökningarna som stadssamhället Birka i sitt större sammanhang. Därefter kom Ulf
Kjellén till Bro hembygdsförening där han redogjorde för den nya grävningsstrategi som man
tillämpar i Birka. Vid en vetenskaplig undersökning som denna - man har mer tid till
forfogande! - gräver man inte bara rakt ner och registrerar allt man hittar. Man följer varje
kulturlager även när dessa inte ligger vågrätt. Datoranvändningen spelar också en mycket stor
roll såväl vid undersökning som vid utvärderingen av resultaten. Ulf Kjellén återkommer i
höst med en redogörelse för vad en viss sorts pärlor kan berätta om Birkas förbindelser med
omvärlden.

Håtuna kyrka ur ett konst- och kulturhistoriskt perspektiv
Hembygdsföreningen i Håtuna Håbo-Tibble inbjuder till samkväm i Håtunagården lörd 8 april
kl 16-18. Därefter samling i Håtuna kyrka där Gunilla Leijonhielm, Livrustkammaren,
berättar om Håtuna kyrkas konst och kulturhistoria.

Guldet från Troja
Den nya regimen i Ryssland har inte bara öppnat möjligheterna för vetenskapligt utbyte med väst
när det gäller vikingatiden, vilket ju är mycket intressant med tanke på Fornsigtunas roll i
sammanhanget. Vi får nu också veta vad som hände med "Priamos skatt" som Schliemann tog
hem till Berlin från Troja, och som försvann vid Röda arméns intåg. Den har hela tiden befunnit
sig i tryggt förvar i Pusjkinmuseet i Moskva.
     Som bekant - från våra föreläsningar - figurerar Troja även i vår lokalhistoria. Labyrinten vid
Rösaring kallas på 1600-talet för Trojeborg. Den isländska sagolitteraturen menar att Oden på sin
tid utvandrade från Troja i 20:e generationen efter kung Priamos. Slutligt bosatte sig Oden i
Fornsigtuna, "där han byggde sig en borgstad" och "stiftade lagar som förut gällt hos asarna".

Din medlemsavgift är en betydelsefull inkomst för föreningen. 75:- på pg 27 58 94 - 4.
Du köper väl Kultur & Historia, vårt specialnummer om Upplands-Bro. Samtidigt som du
stödjer föreningen får du något som är unikt för en ideellt arbetande förening.
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Förvaltningsberättelse 1994

Styrelsen för FÖRENINGEN FÖR
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT
får härmed avlämna 1994 års förvaltningsberättelse.

1. Styrelseledamöter
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Curt H Dahlgren resterande mandattid 1 år
Kassör/sekr Börje Sandén resterande mandattid 1 år
Övriga ledamöter Jan-Christer Strahlert resterande mandattid 0 år

Håkan Norelius resterande mandattid 0 år
Kaj Janzon resterande mandattid 0 år
Karl-Erik Mörk resterande mandattid 3 år
Bengt Borkeby resterande mandattid 3 år

Suppleanter Inger Norelius mandattid 0 år
Anders Walldén mandattid 0 år

Revisorer Stig Sundblad mandattid 0 år
Lennart Danielsson mandattid 0 år

Revisorsuppleanter Iréne Seth mandattid 0 år
Axel Karlsson mandattid 0 år

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.

2. Medlemmar
Föreningen har haft 181 medlemmar. Medlemsavgift 75:-.

3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 94-04-12 i Dagcentralen i Bro. Efter årsmötet höll Karl-Erik Perhans föredrag med
bildvisning om geologien i Södra Uppland. Fem nummer av Medlemsinformation med totalt 24
A4-sidor har distribuerats till medlemmar och andra med i genomsnitt 300 ex var gång. Föredrag,
studiebesök och exkursioner har genomförts enligt nedanstående. Samarbetet med Kultur 1743
beträffande projektet "Stäksön - en resa i historien" har under året fördjupats,

4. Ekonomi
Institutets verksamhet finansieras till viss del av sponsormedel. Under 1994 har UKF erhållit
kommunalt anslag på 10000:-, Viss dupliceringshjälp bidrager kulturförvaltningen med.
Vuxenskolan 7000:-, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning har bekostat de marinarkeologiska
undersökningarna vid Almarestäket med 10000:-. Övriga inkomster härrör från försäljning av
trycksaker, föredrag och guidningar. Verksamheten hålls igång med en stor portion ideellt arbete.

5. Projekt
Arkivstudierna med registrering i databaserna fortsätter: Ådö- , Almaresäket- och
Brogårdsarkivet, Svenngårdska samlingen, Provnisialläkarstationen i Väst-Tibble.
     Ortnamnsdatabasen har 2078 ortsnamn registrerade för Upplands-Bro, varav åtskilliga är
"historiska"; till basen är anslutna jordeboksregister för åren 1535 - 1875, den kompletta
jordeboken för 1720, register över samtliga lantmäterikartor i Gävle, av vilka de flesta finns i
färgdia. Fornminnesregistret kompletteras successivt genom Länsmuseibyråns försorg. UKF:s
hembygdsregister innehåller faktaupplysningar om kommunen ur böcker, kapitel ur böcker,
artiklar ur tidskrifter, uppsatser, tidningsurklipp, intervjuade personer, rapporter, småskrifter  o.
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dyl. Registret omfattar för närvarande 2300 poster. Journal för hushållningen 1776-1813
innefattar 928 artiklar.
     Under året återupptogs de marinarkeologiska undersökningarna vid Stäket. Bottnen runt
Stäketholmen kartlades med sidseende ekolod. Stockar hämtades upp. Dendrokronologisk
datering visade på 1360-tal och 1450-tal. Kostnaderna 10 000:- obesörjdes av Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning.

6. Bok- och tidningsutgivningen
Under året har vi sålt 446 böcker och 416 Kultur & Historia. Denna försäljningen är vår största
och viktigaste inkomstkälla. Arbetet pågår med del 4 av Vad hände egentligen? som beräknas
vara färdig under 1995.
     Vår bok om Dalupproret 1743 uppmärksammades mycket positivt av prof. Alf Åberg i  en  s k
understreckare i SvD under rubriken "Nytt ljus över daldansens blodbad". Boken utgavs under
året som talbok, inläst av huvudförfattaren Börje Sandén.
     Tack vare generös sponsorhjälp genom organisationen Kultur 1743 och stort ideellt arbete
kunde UKF stå som utgivare av en specialtidning kring Upplands-Bro. Stort format och fyr-färg
på fint papper; en unik utgivning för en icke kommersiellt arbetande förening.

7. UKF:s publika aktiviteter 1994
1994 inleddes med att fyra doktorander redogjorde för sin pågående forskning: Sigurd Rahmquist,
Bro härad under medeltiden, Björn Furuhagen, Prästen, sockenstämman och tinget - brott och
straff i svenskt lokalsamhälle under 1700-talet, Christer Ericsson, I huve't på en patriark - Bruks-
och herrgårdsmiljöerna. Anders Claréus, Häradsbesvären under Frihetstiden och Gustavianska
tiden, Exemplet Bro.
     Karl-Erik Perhans, Stockholms universitet, höll en föreläsning och en exkursion över ämnet
Berg och jord i Södra Uppland. Föredrag över ämnena Forntida färder - vikingafärder, Börje
Sandén, Rune Edström, Städer och urbanisering kring Mälaren, prof. Lars Nilsson, Eriksgatan,
museiindtendent Lars G. Holmblad, Kungsgård och världsarv på Adelsö, Solveig Brunstedt,
Riksaantikvarieämbetet.
     Herrgårdskonserten på Almare-Stäket med musikhistoria kring hammarflygeln rönte så stort
intresse att den måste ges tre gånger.
     UKF tog initiativ till en manifestation vid Stäket när vikingabåten Aifur gjorde sin färd till
Novgorod från Sigtuna. Besättningen bjöds på rysk soppa och bröd, Kultur 1743, som arbetar med
projektet Stäksön - en resa i tiden, visade sin planering för en vikingaby på norra Stäksön.
Ca 300 personer kom för att se vikingabåten och höra en expeditionsledare berätta om färden.
     UKF arrangerade den s.k. Arkeologidagen (temat Forntida färder) med guidade visningar vid
Ryssgraven-Dalkarlsbacken och hålvägarna jämte fornborgen vid Draget-Lillsjön. Nästan 200
personer deltog vid fyra tillfällen under dagen.
     En studiecirkel kring våra medeltida orter var öppen för allmänheten.
     UKF visade sin verksamhet vid Gällöfstadagen, vid Vattenfestivalen och vid "Världens längsta
bokbord" och vid invigningen av Bro nya Centrum. UKF deltog också vid julmarknad vid Bro
Centrum och Stora Ekeby, då böcker och tidningen Kultur & Historia såldes.

8. Övrigt
UKF hjälpte till vid Herman Linqvists TV-film om Håtunaleken.
Tomas Pydzik, illustratör i våra böcker, tilldelades årets kommunala kulturpris.

Curt H Dahlgren, Börje Sandén
ordf. sekreterare

Vänliga hälsningar             Börje Sandén
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Arkeologidagen 1995
Riksantikvarieämbetets folder med 100-talet aktiviteter över hela riket kan hämtas på biblioteken i  Bro,
Kungsängen och Bålsta.
Söndagen 27 augusti kl 11.00 och 13.00
Rösaring - Labyrinten - Processionsvägen
Labyrinten är Upplands största och processionsvägen den enda hittills kända.
Vad berättar labyrinten, processionsvägen, ortnamnen och landskapet om platsen?
Börje Sandén guidar kl 11.00 och 13.00. Samling vid parkering 1 km bortom Låssa kyrka.
Vandring från parkeringen 1 km i lättgången terräng. Vägskyltning från Bro Centrum.

Arkeologidagen är Riksantikvarieämbetets årliga arrangemang, 1995 med temat Forntida symboler. På
över 100 platser i landet presenteras arkeologi på olika sätt enligt en folder som du kan hämta på
biblioteken. I år är det åttonde gången som arkeologidagen går av stapeln. Efter förra årets framgångsrika
arrangemang i Upplands-Bro med visning av kommunikationshistoria vid Dalkarlsbacken/Ryssgraven och
vid hålvägarna/Draget förväntar vi oss en god anslutning.
     För de flesta av UKF:s medlemmar är Rösaring en välkänd fornminnesplats. Men den är verkligen värd
att uppmärksammas även av andra och därför ber jag dig berätta för dina bekanta om Arkeologidagen.
     Själv skulle du kunna ha glädje av programpunkten Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro, då
vi kommenterar bilder från bl a Rösaringsundersökningarna.
     Labyrinten har under våren uppmärksammats på ett alldeles särskilt sätt i senaste numret av Historiska
Nyheter, som är en slags katalog över utställningenen om labyrinter i Norden. Se mer härom under
rubriken Rösaring.

Sönd 27 augusti kl 10.00, 13.00, 16,00. Samling vid Gullbron.
Fornlämningar i Vallentuna
Pålspärr/bro från förromersk järnålder
Runstenar - (landets runstensrikaste kommun!)
Intressant kommunikationshistoria
Samling vid Gullbron: korsningen Skålhamravägen/Väsbyvägen, väg 268.
Arr: Vallentuna hembygdsförening och Arbetsgruppen Långhundraleden med Karl-Erik Mörk

Onsd 6 sept kl 18 - ca 20, samling Finnstaskolan, Bro

Cykeltur med Bros lokalhistoria
Gamla Bro - Brogård - Fiskartorpet - Tegelbruket - Rättarboda - Freden - Assurs hög och sten
Börje Sandén leder turen. Samling vid Finnstaskolan.

Onsd. 20 sept kl 19 - 21, Dagcentralen i Bro

Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro - I
Rösaring
Vi visar bilder och kommenterar de arkeologiska undersökningarna vid Rösaring 1981-82. När
arkeologernas arbete avslutats återställs som bekant området i sitt ursprungliga skick. Nu får du

Medlemsinformation 3
- juli 1995
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ett tillfälle att med bilders hjälp se hur undersökningsplatserna såg ut under utgrävningarna och ta
del av olika tolkningsförslag.

Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro - II och III.
På samma sätt som för Rösaring kommer vi att utförligt belysa Fornsigtunaundersökningarna 1984-88 och
UKF:s undersökningar kring Almarestäket mellan åren 1988 - 1995. Det blir också en översikt av
platsernas arkeologiska historia såsom den främst kommer till uttryck i Antikvariskt Topografiska Arkivet
(ATA).

Mat och kryddor ur historisk, kulturell och medicinsk synvinkel
Vi planerar två föreläsningar under hösten. Närmare deltaljer i nästa Medlemsinformation.

Sönd. 26 november  kl 15.00. Lennartsnäs, Kungsängen.

Herrgårdskonsert med musik och kulturhistoria.
Johan Westre spelar Chopins samtliga valser.  Vi känner Johan från många framträdanden i Bro och
Kungsängen ända sedan han var pojke. Senast hörde vi honom vid vårens konsert i Hallwylska palatset.
Kulturhistorisk beskrivning av Lennartsnäs. Konserten äger rum söndagen 26 november kl 15.00.
Kostnad 120:-  I pausen serveras kaffe för dem som önskar. Herrgårdskonserten kommer denna gång att
annonseras offentligt längre fram i höst. Vill du förvissa dig om plats kan du redan nu förhandsanmäla dig
på UKF:s telefonsvarare/fax  582 413 55. Inbetalning bör ske senast 1 november på UKF:s postgiro 27 58
94 - 4.

Andra föreningars kulturprogram
Kulturföreningen Daphne - Ekerö
Sönd 10 sept kl 14.00, Prästnibble Gård, Svartsjölandet. Nära Hilleshögs kyrka.
MUSIK PÅ HERRGÅRD - "Klassisk musik på cembalo. Går det att spela gitarrmusik på cembalo?" Börje
Sandén berättar om uppförandeproblem för klavér-musik från äldre tid. Ett mindre antal åhörarplatser
ställs till förfogande för UKF:s medlemmar.  
     Anmälan på UKF:s tel 582 413 55 senast 25 augusti. Preliminär avgift 75:-. Förtäring till
självkostnadspris.
     UKF samarbetar med andra föreningar som bedriver kulturverksamhet. Kulturföreningen Daphne är en
ny samarbetspartner, med vilken vi planerar att göra en bussutflykt i början av nästa sommar till ett mål
som är av synnerligt stort intresse för oss i Bro.

Stockholms läns hembygdsförbund
Torsd 12 oktober kl 14.00 eller 18.00
Studiebesök på Stockholm stadsarkiv, tillika landsarkiv för Stockholms län
Arkivet ligger på Kungsklippan, Kungsholmen vid södra delen av Klarabergsviadukten.
Kostnad 45:-  Anmälan senast 5 okt till Länsförbundet 690 66 67

Månd 20 nov. kl 14.00 eller torsd 23 nov kl 19.00
Studiebesök på Stadsmuseet, vid Slussen
Orientering om museets material.
Här finns också Faktarummet (som UKF besökte för några år sedan)
Kostnad 45:-  Anmälan senast 13 nov till Länsförbundet 690 66 67

Labyrinten vid Rösaring
På Historiska museet pågår en utställning om labyrinter, i vilken att antal konstnärer har uttryckt
sina tankar kring labyrintidéen. I anslutning härtill ägnas hela senaste numret av Historiska
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Nyheter, 24 sidor i stort format, åt alla tänkbara aspekter på denna typ av fornminne. John Kraft är en av
huvudredaktörerna för numret. I UKF känner vi honom väl från föredrag hos oss och studiebeök hos
honom vid labyrinten på Badelundaåsen utanför Västerås.
     I tidningen får Rösarings labyrint, Sanda-labyrinten enligt arkeologernas terminologi, en framskjutande
plats. I många av artiklarna belyses vår labyrint på olika sätt. Av enskilda labyrinter är det knappast någon
annan som får lika stort utrymme. Även Frithjof Hallmans teorier, som jag berättade om i info95-1, och
som vänder upp och ned på den traditionella synen på labyrinternas historia kommer till uttryck i
tidningen.
     Som vi tidigare känner till påpekas att endast ett fåtal av landets 300 kända labyrinter är från
förhistorisk tid. Hit räknas i allra högsta grad Rösaringslabyrinten. Även om labyrinter inte kom att räknas
till de fasta fornminnena förrän 1967 så används vår labyrint som exempel på hur man redan på 1600-talet
intresserade sig för dessa fornminnen och skrev om den i olika rapporter.
     Sverige är världens nu labyrintrikaste land.  Man har naturligtvis också använt labyrinter nere i Europa,
men där har de byggts av förgängligt material och inte av sten som hos oss, och därför finns de inte kvar.
Det finns dock många avbildningar av labyrinter, de äldsta mer än 3000 år gamla. På fullaste allvar
framhåller man att såväl sagan om den grekiske hjälten Teseus i labyrinten på Kreta, som berättelsen om
Sköna Helena i Troja har med labyrinter att göra. Ett bevis för det senare sammanhanget finns just i en av
de äldsta beskrivningarna av Rösaring, där det talas om en Trojeborg av sten. Det gamla namnet för
labyrinter i Sverige är också "trojeborg".
     Det är inte så mycket nytt vi får veta i tidningen om Trojeborgen i Låssa/Rösaring. Det är mest dess
framträdande roll i labyrinthistorien som vi imponeras av i. Olika teorier och uppfattningar om de många
fornminnena i anslutning till Rösaring kommer att presenteras dels kortfattat vid Arkeologidagen 27 aug,
dels mer utförligt vid föredraget med bilder från utgrävningen 1981-82 den 20 september.

Håtunaleken 1995
Årets version bjöd på ett helt annat skådespel än förra året. Spelet kan väl denna gång karaktäriseras som
ännu mer folkligt. Det historiska händelseförloppet trädde inte i förgrunden på samma sätt. Vi fick i stället
veta hur dagen gestaltade sig på kungsgården i Håtuna den ödesdigra dagen den 29 september 1306, då
bröderna Erik och Valdemar helt objudna kom på besök till sin bror Birger. Den improviserade festen
slutade som bekant med att Birger och hans hov togs till fånga.
     Rivaliteten mellan Magnus Ladulås' söner började inte här i Håtuna. Den hade pågått ända sedan Birger
kröntes till kung. Nu trappades stridigheterna upp med långvarig krigföring inom landet. En tid efter
Nyköpings Gästabud hade nästan hela folkungaätten fått sätta livet till. Av de närmaste släktingarna var
det bara hertig Eriks son Magnus (Eriksson) som överlevde. Han tvingades som 3-åring svära den
trohetsed som skulle bli vårt lands första författning och som ännu gäller; den som säger att ingen skall
dödas eller kastas i fängelse utan att först lagligen blivit dömd. Han skulle inte heller som kung ha rätt att
kräva ut skatter. Sådana skulle  först godkännas av en folkförsamling.
    Regissör och tillika manusförfattare hade man denna gång hämtat utanför kommunens gränser. Kung
Birgers roll spelades av en professionell skådespelare. Professionell var också ledaren för akrobatgruppen.
Sju duktiga musiker med god kunskap om medeltida musik gav varje föreställning liv. De professionellas
kunskaper verkade ha smittat av sig på alla amatörskådespelarna i Upplands-Bro Amatörteaterförening;
det var liv och fläkt över föreställningen och trots avsaknaden av högtalaranläggning och spel under bar
himmel kunde man höra det mesta av vad som sades. Vi hoppas att Amatörföreningen får resurser för en
förnyad föreställning nästa år.

"Mot en ny och mänskligare arkeologi"
Under det sista decenniet har en ny syn på arkeologin börja framträda både i Sverige och internationellt.
När datorer började användas i arkeologins tjänst menade man - liksom i historieforskningen - att man nu
fått ett hjälpmedel som i en mer naturvetenskaplig anda skulle ge möjlighet att objektiv mäta och värdera
de arkeologiska iakttagelserna. Datorns förmåga att hantera stora faktamängder skulle göra det möjligt att
finna generella och objektiva drag i utvecklingen.
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     Nu är emellertid arkeologi och historia inte naturvetenskap, som passar bra för datoriserade
beräkningar. Här handlar det ju ytterst om mänskliga handlingar och tankar som på olika sätt lämnat
spår efter sig. Man har funnit att datorn inte kan hjälpa till att ge oss en bild av hur människor tänkte
och tyckte. För att ge liv åt arkeologiska fynd - liksom i viss mån de historiska dokumenten - måste
man låta människans egen dator, hjärnan, få ett ord med i laget.
     Därför har det nu - återigen ! - blivit tillåtet för forskarna att framföra  spekulativa idéer. Detta ger
med en gång intressantare tolkningar av vad de stumma fynden försöker säga. Inte minst skapar detta
synsätt ett större intresse hos allmänheten, som gärna vill se det förgångna befolkat av intressanta
människor och försett med spännande händelser.
     Förhoppningsvis kommer detta mer mänskliga synsättet att smitta av sig även i skolans och
universitetens undervisning, så att vi kan råda bot på den s k historielösheten, som påstås ha sin grund
i rädslan hos den äldre historikergenerationen att berätta något i sina böcker som inte kunde  bevisas
till hundra procent. Den till följd härav urvattnade historieundervisning i skolan har skapat ett behov
av historisk kunskap hos den nya vuxengenerationen. Peter Englund sade för några år sedan att han
som historisk berättare i själva verket hade ekonomisk vinning av historielösheten; folk köper
historiska böcker, därför att det finns ett uppdämt behov att få kunskap om samhällets historia.

Några nya böcker
Två av UKF:s medlemmar har nyligen fått böcker publicerade. Bägge på Carlssons förlag. Nils-Erik
Landells senaste bok är Svartsjö - sagoslottet som speglar Sverige. Läs boken och ta den med som
vägvisare när du går omkring i resterna av Barock-parken och Engelska parken. Det gamla slottets
närmaste omgivningar har nu befriats från alla minnen efter den gamla straffanstalten. Om du besöker
Svartsjö vid Slottstappning i juni varje år kan du komma in i slottet se en helt bevarad rumsindelning.
Inre väggar är naturligtvis mycket hårt slitna, men kommer successivt att återställas. Exteriören är
redan återställd.
     Ruinerna efter det medeltida Svartsjö finns att beskåda i parken. Det var härifrån som Sturarna
och Karl Knutsson Bonde bevakade händelseutvecklingen på Almarestäkets ärkebiskopsborg i den
långvariga konflikten som ledde fram till Stockholms Blodbad. På tal om labyrinter kan vi erinra oss
att det var på Svartsjö som Erik XIV lät uppföra en trojeborg att springa i; den var dock inte anlagd av
stenar utan av planterade buskar. Det finns bara en liknande labyrint att beskåda i Sverige, den finns
vid Värmlands Säby vid Vänerstranden mellan Kristinehamn och Mariestad.
     Det gamla slottet, ett slott i bokstavlig bemärkelse, ersattes på 1700-talet, efter en brand, av ett
mindre palats, Fredrik I:s så kallade jaktslott, för vilket Carl Hårleman anlitades som arkitekt.
Hårleman skulle senare skapa Granhammar i Upplands-Bro.
     Den andra författaren är Agnete Hjort med boken Sigtunabilder - Hus och människor i den gamla
staden. Här finns 250 bilder från gånga tider.  Texten berättar om Sigtunas historia. Boken kan ses
som en uppföljning och  bildillustration till modern Harriet Hjorts fem böcker i romanform om
Sigtunas historia från allra äldsta tid.
     Agnete arbetar nu med en bok om Kvinnor i Sigtunas historia. Vad Nils-Erik Landell tar upp i
nästa bok vet jag inte. Här kan det erinras om att han berört Upplands-Bro i ett par tidigare böcker,
Stockholms solitärer och Vattenvägars land.

Kommunens Kultur- och utbildningsnämnd har gett ut en ny bok om Upplands-Bros historia. Den
heter Ön som steg upp ur havet.  Idén till boken kommer ursprungligen från Tomasz Pydzik, som
länge arbetat med att skildra vår kommun i tecknade bilder. Tomasz anlitades som illustratör redan
1984 i Det hände i Upplands-Bro? Sedan har han varit huvudillustratör för UKF:s böcker, delar 1 och
3 i serien Vad hände egentligen? Nu arbetar han med del 4, boken med bl a Historia kring
Håtunaleken. Till Tomasz bilder har Anders Karpesjö skrivit en sammanbindande text, som även
innehåller nya infallsvinklar till bygdens historia. "En historia för barn och vuxna om den bygd som
blev Upplands-Bro kommun." Det är en vacker bok med många färgbilder. Den kan i likhet med alla
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andra hembygdsböcker inköpas på biblioteken. Det hände i Upplands-Bro är tyvärr slutsåld och vi
vet inget om när den reviderade och utökade upplagen kan komma till stånd.

Danska brigaden i Håtuna
I slutet av 2:a världskriget utbildades både norska och danska motståndsmän för s k polistjänst på
många håll i Sverige. I Upplands-Bro låg en stor skara norrmän vid Toresta i Låssa. Danskar
fanns på flera utbildningsläger i Sverige, bl a vid Håtunaholm, strax intill Håtuna kyrka. I början
av april firades 50-års minnet av den danska brigadens förläggning i Sverige. Ett hundratal
veteraner reste runt till olika förläggningsplatser, där man bl a satte upp minnesplattor. På tavlan
vid Håtunaholm står det: "Tack till Sverige. Den Danska Brigaden - Danforce - utbildades här
1944 - 1945."
     Som alla redan då visste handlade det inte om civil polistjänst; det var en ren militär
utbildning, ledd av danska officerare. Styrkan var avsedd att avlasta de allierades arbetsuppgifter
vid den förestående tyska kapitulationen. De drygt 1000 danskar som kom från Håtunaholm
möttes vid ankomsten till Köpenhamn av eld från krypskyttar, dvs danskar som stod på
Tysklands sida. Ingen i denna trupp dödades, men totalt föll 3 danskar och 25 skadades vid
strider i Danmark.
     När detta skrivs finns att beskåda hela det utställningsmaterial, som man hade med sig under
besöket i Sverige. Det finns i skyltfönstret till biblioteket i Bro; samma material som visades vid
Bygdens dag vid Tjusta skola i maj.

Hänt sen sist - återblick i urval
Vårens program kunde genomföras enligt planeringen. Uppslutningen vid de tre studiebesöken
var god, varken för få eller för många för att bekvämt kunna ta del av de intressanta
upplysningarna vid  Det medeltida Sveriges forskarcell på Riksarkivet, vid det privata
musikmuseet som drivs av Stiftelsen Musikkulturens främjande, och vid Nordiska museets nya
lokaler i Garnisonen dit Folkminnesarkivet nu är flyttat.
     Det behövdes ingen extra kampanj för att sälja alla 80 biljetterna till  Konserten på Hallwylska
museet. Under de senare åren har herrgårdskonserterna runt om i vår kommun skett i samarbete
med Upplands-Bro Musiksällskap. Sedan starten i början av 70-talet hade vi nu kommit fram till
det tjugonde arrangemanget. Redan efter andra konserten tvingades vi avstå från att annonsera
dessa arrangemang offentligt eftersom deltagarintresset var så stort.
     På vanligt sätt var det lokala musiker i Upplands-Bro som spelade för Upplands-Bro-borna,
fastän vi denna gång lånade lokal utanför kommunen. Men man kan ändå säga att det finns ett
samband mellan Hallwylska palatset och musiklivet hemma hos oss; den första av de tjugo
konserterna ägde nämligen rum på Lejondals slott, och bägge byggnaderna ritades av samma
arkitekt, Isak Clason på 1890-talet.
     Båtfärden till Björkö-Birka samlade behövliga 50 deltagare. Lena Holmquist Olausson från
Arkeologiska Forskningslaboratoriet guidade oss, inte bara med en redogörelse för sina nyligen
genomförda undersökning utanför Birkas stadsvall; hon gav också en mycket bra översikt över
Birka som helhet med tillbakablickar på dess utgrävningshistoria. Såväl denna utfärd som de två
bussexkursionerna skedde i samarbete med Arkeologisektionen inom Stockholms läns
hembygdsförbund.
     Bussturen till Rösaring - Fornsigtuna - Almarestäket hade annonserats offentligt och det var
första gången som allmänheten i Upplands-Bro fick möjlighet att delta i dessa intressanta
rundturer, som på ca fem timmar ger en helhetsbild av vad Upplands-Bro kan bjuda på när det
gäller historia och fornminnen.
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     Exkursionen med buss till hålvägar i Uppland och fornborgen vid Draget blev också fulltecknad.
Hålvägar är "urholkade" vägar som uppkommit genom en kombination av nötning av marken och
erosion i den ständigt sargade markytan. De stora hålvägarna vid Kalmarsand-Draget-Lillsjön räknas
till de största i landet när det gäller antal i förening med djup. Här finns ett 10-tal imponerande djupa
hålvägar, de största med 4-5 m djup. Några har aldrig använts av vagnar, de är nämligen helt V-
formade; de är också de äldsta. Dessa hålvägar ersattes någon gång på 1600-talet av en ny väg, som i
stället drogs uppför några släta berghällar, de s k Hälledagshällarna vid Kalmarsand. När sedan en
bättre väg byggdes på 1700-talet lades den delvis rakt över de gamla hålvägarna. Det är mycket
märkligt att dessa varit okända för forskningen ända tills Bro hembygdsförening rapporterade dem för
Riksantikvarieämbetet för 7-8 år sedan.

Ekonomi - medlemsavgift
UKF:s verksamhet kostar naturligtvis pengar även om själva arbetet bedrivs ideellt. Vi behöver
inkomster för tryckning av böcker och tidskriften Kultur & Historia. Vi måste hålla oss med
facktidskrifter och litteratur. Utskicken c:a 5 gånger om året drar stora summor.
Dupliceringskostnader är stora. För att kunna hantera våra allt ökande datormaterial har vi nyligen
investerat i en modern dator, med vilken vi hoppas kunna göra intressanta databaser tillgängliga på
biblioteken. Nu konstaterar vi att vi behöver en ny skrivare efter fem år, vilket du kanske kan se av
detta utskick.
     Förutom ett överskott på bokutgivningen har vi anslag på 10000:- från kulturnämnden, visst anslag
från studieförbundet Vuxenskolan, inkomster då UKF anlitas för guideturer och föredrag. Inte minst
medlemsavgifterna betyder mycket; hittills i år har vi fått in 14625:- den vägen. Vi hoppas att de
medlemmar som ännu inte betalt sin årsavgift ställer upp även i år; då kommer vi att vara ett bra
stycke över 200 medlemmar.
     Stöd vår verksamhet genom att köpa Kultur & Historia och våra böcker på biblioteken eller direkt
från UKF. Se priser och postgiro nummer i rutan här nedan.

Turist- och evenemangskalender sommaren 1995
Kultur & Fritidskontoret har gett ut ett programhäfte med turist- och evenemangstips för sommaren.
Vid Sandhagen i Bro driver Kulturbojen vissa dagar ett promenad- och cykelcafé. Bl a blir det
vernissage med Tomasz Pydziks bilder med motiv från Upplands-Bro den 29 juli.  Tillsammans med
Stockholms-Näs hembygdsförening har man anställt en guide, som visar hembygdsmuseet vid
hembygdsgården i Kungsängen. Du kan delta i en rad utfärder till fots med cykel eller båt. Hämta
broschyren på biblioteket.

Övrigt
I nästa nummer hoppas vi kunna meddela en positiv utveckling för det stora Stäket-projektet, i vilket
Assurs by ingår. Läs mera om det i Kultur & Historia.
     Genom medlemskap i UKF kan du hålla dig underrättad om vad som händer på det kulturella
området i vår region och i god tid få reda på evenemang som kan intressera dig.

Köp våra böcker och tidningen Kultur & Historia
Böckerna kostar 180:- inbundna + porto 24:-
Kultur & Historis 40:- + porto 11:-
Porto vid köp av 3 eller flerböcker 52:-

Teledonsvarare 582 413 55 eller postgiro 27 58 94-4
Medlemskap i UKF 75:-

Vänliga hälsningar
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UKF:s närmast följande aktiviteter
Onsd. 4 oktober, kl 19 - 21, Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Kostnad 40:-

Fornborgarna i ny belysning
I en nyligen framlagd doktorsavhandling presenterar Michael Olausson  den senaste forskningen
kring begreppet fornborgar.  De är i själva verket ofta något annat än vad vi i allmänhet föreställer
oss.
     Stenvallarna som vi finner uppe på så många berg i Mälardalen är rester av inhägnader. Men vad
har dessa tjänat för ändamål? Inte förrän under de allra senaste decennierna har man börjat tvivla på
det gamla talesättet att borgarna huvusakligen varit en del av bygdens försvar under oroliga tider.
Man har bl a talat om tillflyktsborgar och spärrfästen längs gamla sjöleder.
     Michael är verksam vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Söndagen
den 15 oktober leder han också en exkursion till den stora "fornborgen" vid Draget mellan Bro och
Bålsta. Vi besöker ytterligare en eller två borgar i vår kommun. Ingen av hägnadsanläggningarna i
Upplands-Bro har blivit arkeologiskt undersökta. På önskelistan över kommande arkeologiska
undersökningar står ett svårförklarat "dike" med en vall på insidan strax nedanför stenmuren vid
Dragets fornborg.

Sönd. 15 oktober, kl 10 - 15, saml. vid Kungsängens station kl 10,      Bro Centrum, 10.10
Kostnad 60:-

Exkursion - i bilar - till fornborgar i Upplands-Bro under ledning
av Michael Olausson.
Förra veckans föredrag följs upp med en utflykt i första hand till den stora fornborgen vid Draget, en av
Upplands till ytan största. Särskilt skall vi ägna uppmärksamheten åt en förmodad vallgrav med
tillhörande pålpalissad. Här finns också några bevarade "ammunitionsförråd".
     Vi besöker också några andra borgar i närheten, i första hand det s.k. Murberget inne på
häradsallmänningen.
     Ingen av våra fornborgar är arkeologiskt undersökta, varför det blir utomordentligt intressant att höra
vad Michael Olausson kan ha att säga om dem. I förbifarten kommer vi också att studera hålvägarna vid
uppfarten till Dragetborgen och de märkliga istida "bäckravinerna" på andra sidan borgen.
     Den som inte är bilburen bör förhandsanmäla sig så att vi kan ordna transport. Ring Börje Sandén, 582
405 15 eller 582 413 55 telesvar/fax.

Onsd. 8 november, kl 19 - 21, Dagcentralen i Bro Centrum, Kostnad 40:-

"Bord Duka Dig!" - måltidens historia från forntid till nutid
Presentation av Maud Ekblad, Järfälla.
Bord duka dig! är en historisk kavalkad över måltidens historia, med smakbitar "både för gommen och
ögat", i kåseriets form.
     Genom en resa i tid och rum studerar vi bord från olika tidsåldrar: forntid, vikingatid,
medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal.

Medlemsinformation 4
- september 1995
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     När började man äta med gaffel? Vad sa egentligen Cajsa Warg? Kan man ha saffran i håret? Svensk
matkultur i stora drag, med några jämförelser med andra länder.
     Maud Ekblad arbetar med detta och liknande teman inom skolan i Järfälla. Under hösten har hon
erbjudits att demonstrera sina program både på Nationalmuseum och Medeltidsmuseet.
     Med denna föreläsning och demonstration ges UKF nu möjlighet att ta ytterligare ett steg i sin uttalade
målsättning att bjuda såväl medlemmar som andra intresserade på ett så allsidigt kulturhistoriskt  program
som möjligt.

Sönd. 26 november  kl 15.00. Lennartsnäs, Kungsängen.

Herrgårdskonsert med kulturhistoria.
Johan Westre spelar Chopins samtliga valser.  Vi känner Johan från många framträdanden i Bro och
Kungsängen ända sedan han var pojke. Senast hörde vi honom vid vårens konsert i Hallwylska palatset.
Kulturhistorisk beskrivning av Lennartsnäs.
     Konserten äger rum söndagen 26 november kl 15.00.  Kostnad 120:-  I pausen serveras kaffe för dem
som önskar. Herrgårdskonserten kommer denna gång att annonseras offentligt längre fram i höst. Vill du
förvissa dig om plats kan du redan nu förhandsanmäla dig på UKF:s telefonsvarare/fax  582 413 55.
Inbetalning senast 1 november på UKF:s postgiro 27 58 94 - 4.

Hembygdsföreningarnas aktiviteter  (urval)
Bro Hembygdsförening
Torsd. 12 okt kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
Markanvändningens återspegling i kyrkomålningarna. Biologen Anders Lindhé kåserar.

Tisd. 7 nov. kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
Vikingatida pärlor och teknik. Arkeolog Ulf Kjellén berättar om fynden i Birka.

Stockholms-Näs hembygdsförening
Torsd. 19 okt, kl 19.30. Hembygdsgården vid Kungsängens kyrka.
Bellmansafton med Bengt Jonshult. Trubadur och Bellmansforskare. 30:- inkl kaffe.

Torsd 23 nov. kl 19.30. Hembygdsgården vid Kungsängens kyrka.
Minnen i ord och bild. Möten med en indianstam i Colombia.
Lars Norberg, Kungsängen, berättar. 30:- inkl. kaffe.

Allmänt kulturhistoriskt av intresse
Tredje spåret - en historisk tillbakablick
Frågan om "tredje spårets" vara eller icke vara är bara den ena sidan av saken. Den andra är: Vad har
historien att berätta om det händelseförlopp som lett fram till dagens spänningsladdade debatt? Man
behöver inte ta ställning för eller emot ett tredje spår; själva utvecklingen fram till dagens situation är
intressant nog. Här kommer ett försök till en kortare sammanfattning av en fråga som i 150 år flera gånger
varit minst lika hett debatterad som nu.
     I mitten av 1850-talet började staten sin utbyggnad av stambanenätet. Stockholm spelade en central
roll. Man finner att ingen beredning eller utredningsgrupp ens kommer på tanken att lägga ett spår rakt
genom stadens centrala delar. Både norra och västra stambanorna föreslås utgå någonstans från Norrmalm.
Särskilt västra stambanan - förbindelsen med Bergslagen - var mycket viktig. Nils Ericson - den store
järnvägsbyggaren - kommer att få ett avgörande inflytande i väldigt många järnvägsfrågor;  västra
stambanan läggs på hans förslag söder om Mälaren, (Västeråsbanan, öppnad 1876, blev en privat
angelägenhet) och är i sin början gemensam med södra stambanan. Ericsons ledande tanke var att de
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statliga järnvägarna skulle dras genom bygder som inte redan hade utvecklade kommunikationer
såsom exempelvis ångbåtslinjer. Stockholm får del i stambanenätet år 1860 med en station på
Södermalm. 1866 invigs norra stambanan mot Uppsala med station ungefär vid nuvarande Centralens
läge.
     Alla inser att man kommer att behöva en förbindelse mellan de två stambanorna. Det finns två
naturliga lägen att gå över Mälaren: vid nuvarande Västerbron eller Essingeleden. På bägge ställena
kunde högbroar garantera ostörd sjöfart på Mälaren. Person- och godstrafik till själva Stockholm
kunde sedan ledas ned mot Norrmalm där en s.k. säckstation skulle byggas; liksom  på Södermalm. I
det läget ingriper på nytt Nils Ericson och får gehör för sitt förslag med en "sammanbindingsbana" på
öppningsbar lågbro över Söderström (lågbro för att inte alltför mycket störa den känsliga
kulturmiljön!). Den invigs 1871. Många hade redan dessförinnan förutspått att järnvägar var något
som kommit för att stanna, och att trafiken hela tiden skulle utökas och kräva att den svängbara bron
mer och mer skulle ta hänsyn till järnvägens behov till förfång för den viktiga sjötrafiken.

Wallenberg - Ericson
En av de stora motståndarna till Ericsons förslag i riksdagen var A.O. Wallenberg - som bekant även
känd bankman. Men alla föll till föga. En teknikens seger över människors sinnen - förutom Ericsons
personliga inflytande. Wallenberg framhöll i riksdagen hur han häpnat över alla nackdelarna med
Ericsons förslag: "borttagande av dyrbara strandplatser, sammangyttring av bangårdsanläggningar i
trängsta delen av staden, störande av sjötrafiken och av förbindelsen mellan Kungsholmen och den
övriga delen av Stockholm".
     När sammanbindingsbanan så blev aktuell, skulle den dras tvärs över det hus på Riddarholmen,
som Wallenberg köpt 1855. Huset låg mellan Riddarholmskyrkan och Riddarholmskanalen.
Wallenberg begärde en mycket hög inlösningssumma för huset; nära 3 ggr inköpspriset, som staten
till slut tvingades acceptera. Man kan kanske mena att tomtköpet var en skickligt genomförd
spekulation för att tvinga upp priset, men inköpet gjordes innan 1856 års järnvägskommitté föreslagit
att västra stambanen skulle gå norr om Mälaren.
     Som väntat ökade tågtrafiken och krävde allt mer tid för passage över Söderström. Man skulle
tvingas bygga järnvägsbron högre (26 m) för att få segelfri höjd för den betydande båttrafiken mellan
Saltsjön och Mälaren. Den givna lösningen 1901 var broar över Essingeöarna., slopandet av
sammanbindingsbanan och säckstation vid Centralen. Man framhåller att sådan lösning hade blivit
den vanliga på kontinenten och torde ha framtiden för sig!
     Men så kommer den "revolutionerande" lösningen 1915, när man beslutar att bygga
Hammarbyleden för att ta hand om all större båttrafik in i Mälaren. Då kunde man ju ha kvar
sammanbindingsbanan! Man skulle bara behöva höja den till ca 11 meters segelfri höjd! När alla
utredningar är klara i början av 20-talet blir Centralen slutgiltigt utbyggd som genomgångsstation
med en väsentligt utökad bangård. Vi fick "Tegelbackseländet" med bomfällningar inte bara för
tågens passage, utan även för växlande lok, som måste ut några meter på bron, varvid spårvagnarna
mot Kungsholmen blev stående. Ännu 1921 hade man haft som alternativ att flytta
genomgångsstionen till trakten av Fridhemsplan och därmed göra Centralen till säckstation. Många
hade menat att försäljningen av bangårdmarken vid Centralen skulle gett medel för de fördyrade
byggkostnaderna. För att spara pengar kortfristigt permanentades i stället förbindelsen över
Riddarholmen.
     Hur det sedan gick vet vi alla; sex-filig bilväg, tunnelbanespår och järnvägsspår på Riddarholmen.
Tegelbackseländet löstes med ett virrvarr av ramper och centralgestalten för den nu uppkomna
situationen, Nils Ericson,  flyttades från en undangömd plats till en framträdande position mitt
framför huvudingången till Centralen. Hade han fått uppleva invigningen av sammanbindingsbanan
1871, han dog 1870, och fått se konsekvenserna för Stockholm skulle han kanske själv föredragit en
placering vid något av sina andra järnvägsbyggen. Eller kanske vid någon kanal; han var ju dock till
professionen främst kanalbyggare.

141



4       unfo95-4

Musik på
Almare Stäkets Herrgård

Irène och Johan Seth har nu låtit taga fram en CD-skiva med musik som på olika sätt är förknippad med
Almarestäket. Främst är det musik hämtad från det egna notarkivet, som speglar den musikutövning som
ägt rum på herrgården alltsedan Helena Charlotta af Ugglas fick den nu berömda hammarflygeln från
1811.
     Instrumentet tillhör vårt lands bäst bevarade från tidigt 1800-tal och såväl värdfolket som Musikaliska
Akademien vårdar det ömt. Det är samma hammarflygel som Upplands-Bro-borna hade möjlighet att
lyssna till våren 1994 vid de fyra konserter som vi tilläts hålla med och kring flygeln.
     Nu kan du förvärva CD-skivan för 175:- inkl moms. Du kan bekvämast köpa den på biblioteken i
Upplands-Bro eller direkt på herrgården.  Den kommer inte att finnas ute i allmänna musikhandeln.
Speltiden är över 1 timme 15 minuter. Musik, sångtexter, kompositörer och musiker presenteras utförligt i
ett drygt 30-sidigt häfte rikligt illustrerat med äldre och nyare bilder.
     Musiken är mycket omväxlande med sång, gitarr, flöjt och naturligtvis typisk musik för hammarflygel.
Den framförs av gruppen The Resonance of Sweden.
     I detta sammanhang passar vi på att gratulera Johan och Irène till att de fått mottaga Upplands-Bro
kommuns företagarpris 1995. Vi uppskattar särskilt det stora kulturhistoriska engagemanget i deras
företagande.

1.   Tre slag från golvuret i Sjösalongen
2.   Stäketsången.
      Anonym.
3.   Thema med variationer och Phantasie
      Magnus Stenman
4.   Vid Bergsrådinnan Robsons Graf
      Bernhard Crusell
5.   Minne af friherrinnan
      Helena Charlotta Åkerhjelm
      Bernhard Crusell. Esaias Tegnér
6.   Rondeau op. 17, D-dur
      Wolfgang Amadeus Mozart
7.   Vårvisa
      Olof Åhlström
      Text Johan Henric Kellgren
8.   Helena, Elegie
      Olof Åhlström
      Text förmodligen Charlotte Cederström
9.    Bort allt hvad oro giör
       Carl Michael Bellman
10.  Arietta con variazione
       Joseph Haydn.  Ed. Peters
11.  Ronde d'Auvergne
       Auguste Mathieu Panseron

12.  Sonata Ess-dur, sats 2
       Joseph Martin Kraus
13.  Visa till Kung Gustav Adolf
       Anonym
14.  Källan sprang
       Carl Fredrik Sandberg
15.  Mes Troubadours
       Francois Adrien Boieldieu
16.  Axels monolog
       Mathilda d'Orozco
17.  Romanza
       Mathilda d'Orozco
18.  Vallflickans aftonvisa
       Erik Gustaf Geijer
       Arr. från 1839
19.  Nocturno
       Maria Fredrica Stedingk
20.  Sats 1 ur Sonat op 27 nr 2
       "Månskenssonaten"
       Ludvig van Beethoven
21. Impromtu Gess-dur op. 90
       Franz Schubert
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Vikingabåten Aifur
Som bekant uppmärksammade vi Aifurs "experimentresa" till vikingastaden Novgorod förra året när
den passerade Stäket. Vi följer naturligtvis båtens öden med intresse. Som förberedelse för nästa
sommars fortsatta resa från Novgorod till i första hand Kiev har ledningsgruppen med bl a Rune
Edberg under sommaren rekognocerat området genom att färdas sträckan med bil. Snabbt
konstaterade man att denna etapp blir besvärligare än den förra. Först har man motström hela vägen
till trakten av Smolensk. Sedan vidtar två dragställen. Dragsträckornas längd är helt beroende på
vattenståndet vid tillfället. Som allra minst blir det ca 5 km resp. 3 mil. Det är här båtens konstruktion
får sitt elddop och vi kan få en uppfattning om hur det var för tusen år sedan när våra förfäder tog sig
fram just den här vägen.
     Väl inne i floden Dnjepr kommer de att förgäves leta efter de strida strömmar som gett namn åt
båten. Många och stora kraftverksbyggen har dränkt dem. I Kiev får de på nytt kontakt med svensk
vikingahistoria. Det var ju med Jaroslav ("den vise" i rysk historieskrivning), en ättling till nordiska
vikingar, som Olov Skötkonungs dotter Ingegärd blev gift.
     De omtalade arkeologiska undersökningarna under de senaste åren längs Aifurs färdväg vittnar om
mycket stora vikingatida och förvikingatida fynd. Här finns exempelvis Europas största gravfält och
troligen den största fyndorten med nordiska föremål i hela världen. Vi har i dagstidningarna kunnat
läsa om de ryska arkeologernas bekymmer över brist på pengar, inte bara för att kunna genomföra
utgrävningar, utan också för att överhuvudtaget skydda fyndplatserna mot plundring och
exploatering.
     Till detta kommer återupplivandet av svenska arkeologers iakttagelser redan från tiden före 1939,
nämligen att vissa områden skulle ha koloniserats från Mälardalen. Detta hoppas vi kunna utveckla
vidare under föredrag och exkursion till Fornsigtuna nästa år.

Birka
I dagarna avslutas 6 somrars arkeologiska undersökningar innanför stadsvallen. Här hänvisar jag till
kommande TV-program för den intresserade. Vår egen exkursion i våras till Birka gällde som bekant
Lena Holmqvist-Olaussons utgrävning utanför stadvallen.

Närradion/Turistradion
Under sommaren har UKF ett flertal gånger fått möjlighet att sprida kunskap om våra sevärdheter.
Från och med i höst leder Leif Strand på onsdagarna från 17.30 en särskild programpunkt som han
kallar Kulturhörnan.

Hänt sedan sist
Rösaring - Arkeologidagen 1995 - med temat forntida symboler.
De två guidade visningarna av Rösaring följdes i fint väder av närmare 150 personer. I det här
medlemsbladet har vi ofta haft anledning att diskutera frågor kring den gamla kultplatsen. De är många
och av vitt skilda slag och många olika tolkningar kan göras. Att vid en och samma visning hinna beröra
dem alla är omöjligt. Inte ens efter den uppföljning av Arkeologidagen som vi genomförde i Dagcentralen
i Bro den 20 september kan man påstå att alla aspekter på Rösaring blivit berörda.
     De många labyrintfrågorna har blivit utförligt genomgångna i Historiska Nyheter som du kunde läsa i
nr 1995:3.  Processionsvägen har ännu inte fått en entydig tolkning. Vid Rösaring har man all anledning
att ta upp en diskussion kring ortnamnen Härnevi och Ullevi som hänsyftar på de båda
fruktbarhetsgudarna. John Kraft har i många år studerat sambandet mellan labyrinter och sådana s.k.
teofora ortnamn. Inom kort torde hans omfattande studier i ämnet finnas i tryck. Upp vid Rösaring finns
mycket framträdande jordstrålningsfenomen. Det är bara ett par år sedan vi var där tillsammans med Arne
Groth för att gå med slagruta, "vinkelpinnar" och pendel. Många av oss andra kunde också få redskapen
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att göra utslag. Processionsvägens eventuella astronomiska inriktning lockar folk från när och fjärran till
astro-arkeologiska spekulationer. De mycket framträdande geologiska formationerna för tankarna 10 000
år tillbaka i tiden, när de första delarna av Upplands-Bro trädde fram ur ishavet. Historiska beskrivningar
av platsen från 1600-talet och framåt ger oss andra tänkvärda perspektiv. Det finns en bevarad
folklivsskildring av ungdomars dans i labyrinten. Platsen ger oss anledning att anknyta till såväl isländska
sagor som arkeologiska undersökningar. Vid föredraget och bildvisningen kunde gamla kartor ge
synpunkter på platsens betydelse. Att processionsvägen upptäcktes först i slutet av 1970-talet, sedan
professionella inventerare besökt platsen genom mer än 300 år, är också en rolig ingrediens i Rösarings
historia. Sist men inte minst; den vackra naturen och den storslagna utsikten får vi inte glömma bort i den
här katalogen över Rösarings märkvärdigheter.
     Efter den här uppräkningen verkar det som om det skulle var läge för en mer omfattande beskrivning
av Rösaring. Här finns förvisso ett tema för en kommande bok i vår serie Vad hände egentligen? Även om
vi i det här fallet inte skall ta ordet "egentligen" alltför bokstavligt.
     Vid nästa års Arkeologidag besöker vi Fornsigtuna i Signhildsbergs park. Då är ni välkomna till en inte
mindre spännande och sagoomspunnen plats. Även i samband med den exkursionen kommer vi att träffas
för bildvisning och spekulationer har vi tänkt oss.

Släktforskardagarna
UKF deltog som utställare i samband med Släktforskarförbundets s.k. släktforskardagar i
Medborgarhuset i Stockholm. Under två dagar visade fyra av våra medlemmar vad UKF har att
bjuda på i form av böcker, databaser och pärmar med våra 6000 ortnamnskort; våra drygt 2000
ortnamn; en sammanställning av jordeböckerna 1535-1875; register över samtliga
lantmäterikartor för Upplands-Bro; den kompletta mantalslängden för 1720 med alla uppgifter
om skatt, ägare och brukare av alla skattlagda gårdar i kommunen. Dessutom den färdiga pärmen
med sammandrag av över 900 uppsatser ur Journal för hushållningen 1776 - 1813.  Den finns nu
att studera i biblioteket i Bro.

Assurs by
I augusti demonstrerades projektet på plats för ett 50-tal personer från olika myndigheter och
institutioner. Det har också fått en mycket framträdande plats i den katalog över liknande projekt
som sammanställts av The Council of  Europe's Viking Network. Vi gratulerar Thore Isaksson till
de hittills vunna framgångarna och hoppas att Upplands-Bro har möjlighet att svara upp mot de
förväntningar som nu ställs på kommunen från många håll långt utanför Upplands-Bros gränser.

Övrigt
Kommunens evenemangskalender "Det händer i Upplands-Bro"
På förekommen anledning vill jag framhålla att alla föredrag o. dyl, som annonseras i kalendern
är offentliga. Ta med dig vänner och bekanta. På senare tid har vi naturligtvis blivit tvungna att ta
ut viss deltagaravgift.

     Vänliga hälsningarKöp våra böcker och tidningen Kultur & Historia
Böckerna kostar 180:- inbundna + porto 24:-
Kultur & Historis 40:- + porto 11:-
Porto vid köp av 3 eller flerböcker 52:-

Teledonsvarare 582 413 55 eller postgiro 27 58 94-4
Medlemskap i UKF 75:-
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       Medlemsinformation 1
       - januari 1996

UKF:s offentliga aktiviteter
Måndagarna 29 jan, 5 feb, 12 feb, 19 feb, Broskolan, kl 18.00 - 21.00
Lär dig tillaga Historiska maträtter:  Medeltid - Stormaktstid - Upplysningstid.
Matlagningskurs 4 måndagar i Broskolans skolkök. Ledare är Kristina Steen, Bro, museipedagog
vid Historiska museet och kursledare i historisk matlagning vid Medborgarskolan,
mathistoriker/kock på Skansen, m.m.
   Deltagarna arbetar med 3-4 rätter varje gång; recepten kommer att finnas utskrivna i ett häfte
för framtida bruk. Kvällarna avslutas med gemensam måltid, då Kristina berättar om maträtternas
historia, om det som är speciellt för tidsperioden, hur det kan ha gått till i kök och matsalar och
om bordsskick och råvaror.
   Sista träffen den 19 feb blir av gästabudskaraktär med av kursdeltagarna utvald meny. Till denna
gång räknar vid med att kunna bjuda in ett begränsat antal gäster till en kostnad av 200:-. Kristina
berättar då om vad som i övrigt kunde äga rum vid gästabuden.
      Kursavgift: 500:- inkl. matkostnad för festmåltiden. Max 12 deltagare. Varje deltagare tar
med egen dryck (ev vin eller öl). Beroende på deltagarantalet kan faktiska matkostnaderna under
själva kursen komma att fördelas på deltagarna efter självkostnadspris. Om du som kursdeltagare
skulle få förhinder måste du anmäla det senast dagen innan, så att Kristina kan köpa in rätt mängd
råvaror.
Anmälan för kurs resp. gästabud till UKF;   582 405 15;   telefonsvarare/fax 582 413 55. Antalet
inbjudna gäster är beroende av den använda lokalens storlek.
-------------------------------------------------------------------
Förslag till rätter
Medeltiden. Recepten hämtas ur den klassiska litteraturen. Hildegard von Bingens timjanssoppa
(1100-talet); kycklingsoppa från Danmark (12-1300-tal); frityrstekta palsternackor (England);
spenatpaj från Frankrike m. fl.
Stormaktstiden. Recepten främst från danska och svenska samlingar. Kryddorna spelar här en
viktig roll, inte minst statusmässigt vid gästabuden. Måltiderna skulle också vara en syn för ögat.
Ärtbröd, fyllda morötter, fisk med pepparkaka eller meloner, bl a.
Upplysningstiden - 1700-talet. Franska köket slår igenom; kvinnliga kockar och
kokboksförfattare; kaffe- te- och chokladhus dyker upp. Recept från Frankrike, England och
Sverige. Kajsa Vargs fyllda lövbiffar, Potatispudding från England, kokt gurka, danska
potatisrätter m. fl.
Arr. Forskningsinstitutet och Broskolan

Föredrag
Onsd 24 jan. Bro bibliotek, kl 19 - 21
Ur Forskningsinstitutets bildarkiv
Nya och gamla färdvägar till lands dokumenterade i bilder.
Upplands-Bro - genomfartsled i århundraden
Börje Sandén kåserar kring diabilder i UKF:s arkiv. Kostnad 20:-
Arr. Forskningsinstitutet/Biblioteket/Studieförbundet Vuxenskolan
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Onsd 14 febr.  Bro bibliotek, kl 19 - 21
Bland torpare och fattighjon
Bengt Borkeby, hembygdsforskare i Järfälla, berättar om fattigvårdsfrågor i gången tid med
exempel från Järfälla och Upplands-Bro.
Kostnad 20:-
Arr. UKF/Biblioteket/Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd 28 febr,   Bro bibliotek, kl 19 - 21
"Öppet hus".  UKF:s sektioner visar sin verksamhet
Ett tillfälle för medlemmar och allmänhet att ta del av UKF:s inre arbete. Arbetsgrupperna visar
arbetssätt och resultatet vid olika stationer på Bro bibliotek. Se särskild artikel. Ingen kostnad
Arr. UKF/Biblioteket/Studieförbundet Vuxenskolan

TEMA: Fornsigtuna
Onsd 13 mars, kl 19-21, Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5, nära pendeltågsstationen.
I. Arkeologiska undersökningar i Ryssland.
Det äldsta Ryssland och Ruriks borg
Ingmar Jansson, Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet, redogör för den stora
mängden nordiska fynd som på senare år gjorts i Ryssland och vad de kan betyda för den
historiska synen på relationerna till Mälardalsområdet före och under vikingatiden. Hövdingarna i
Fornsigtuna bör ha spelat en aktiv roll i den process som ledde till det ryska rikets framväxt.
Kostnad 40:-
Arr. UKF/Biblioteket/Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 27 mars, kl 19-21, Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5, nära pendeltågsstationen
II. Arkeologiska undersökningarna i Fornsigtuna 1984-1988
Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen visar bilder och berättar om fem säsongers
grävningar. Fornsigtuna har de bäst bevarade lämningarna efter en forntida kungsgård.
Tingshögen är den enda utgrävda i landet. Grävningarna avslöjade märkliga
byggnadskonstruktioner. Bilderna är unika.
Kostnad 20:-
Arr. UKF/Biblioteket/Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd 10 april,  kl 19-21, Dagcentralen i Kungsängen. Torget 5, nära pendeltågsstationen
III. Arkeologiska undersökningarna i Upplands-Bro 1981-1988
David Damell, ledare för sju säsongers arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro ger sin syn
på Fornsigtuna och Rösaring. David är numera landsantikvarie i Örebro län.
Amatör/fritidsarkeologer i Stockholms län ser fram emot att på nytt få uppleva de fantasieggande
slutsatser som undersökningarna avslöjade.
Kostnad 40:-
Arr. UKF/Biblioteket/Studieförbundet Vuxenskolan

Sönd. 25 augusti,  Signhildsberg - Fornsigtuna i Håtuna
IV.  Arkeologidagen 1996 - Fornsigtuna/Signhildsberg
För nionde gången organiseras i Riksantikvarieämbetets regi en arkeologidag då länsmuseer,
hembygdsföreningar och andra antikvariska institutioner visar nya och gamla fornminnen. I
Upplands-Bro är det tredje gången som hembygdsrörelsen deltar. 1994 med lands- och
sjöväghistoria vid Draget och Ryssgraven-Dalkarlsbacken; 1995 Rösaring. 1996 organiseras tre
guidade visningar i Signhildsbergs engelska park kl 10, 12, 14 under ledning av grävdeltagare.
Ingen kostnad.
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Arr. Forskningsinstitutet/Signhildsbergs gård

Konsert och historia på Lennartsnäs
Sönd 14 april kl 14.00, Lennartsnäs slott
Alla kunde tyvärr inte beredas plats vid höstens konsert på Lennartsnäs med Chopins samtliga
valser. Här kommer ett nytt tillfälle att ta del av musik och historia.
"Igor Stravinsky i ord och ton"
Kjell-Inge Stevensson, soloklarinettist i Radiosymfonikerna, har arrangerat ett antal kortare
stycken för en triobesättning (klarinett, violin, piano), bl a Ragtime, Cirkuspolka, Tillimbom m fl.
Han berättar om Stravinskys levnadsöde från Petersburg via Schweiz, Paris till USA. Korta
musikillustrationer från 1. ryska perioden, 2. den s.k neoklassiska, 3. den amerikanska perioden.
   Kjell-Inge känner vi sedan länge från många framträdanden i kommunen. Denna gång spelar
han tillsammans med sin familj.
   Tillfälle att ta del av slottets historia i pausen, då även kaffe serveras.
Program: Två melodier ur Balletten Eldfågeln resp. Petrusjka; Tre stycken, 1914; Consertino,
1920; Tre stycken för klarinettsolo, Elegi för violonsolo; Ryska sånger ur operan Marva, 1922;
Paus  med rundvandring i slottet och möjlighet att dricka kaffe/te.
Svite Italienne, 1920; Tillibom, sång efter en barnsamsa, 1923; Tango - Ragtime - Cirkuspolka
för en ung Elefant; Scherzo à la Russe, 1944.
Kostnad: 120:-
Bokning av plats kan ske till UKF:s telefoner. 582 405 15, 582 413 55 (fax/telefonsvarer).
Insättning av summan på UKF:s pg 27 58 94-4; ring först vid sen inbetalning.
Arr. UKF, Musiksällskapet, Lennartsnäs slott

Andra kulturaktiviteter i Upplands-Bro
Bro hembygdsförening - Tema Grekland
Tisd 20 febr kl 19.00, Hembygdsgården Klint
I. Grekisk musik
Dino Mazarakis, "Den glade bagar´n i Bro" spelar, sjunger och berättar om grekisk musik i
hembygdsgården, Prästvägen 8.

Tisd 5 mars, kl 19.00. Hembygdsgården Klint.
II. Grekisk mat
Kristna Steen, Bro, berättar om greksik mat och ger smakprov på ett flertal rätter. Kristina är
museipedagog vid Historiska museet, mathistoriker/kock på Skansen, m.m.
    Greklands historia och geografiska belägenhet har i högsta grad präglat dess matkultur. Den
moderna turismen har gett den en annan inriktning. För att finna traditionell grekisk mat måste
man lämna de stora turiststråken. Kristina berättar om den genuina maten. Hon dukar upp ett
smårättsbord med friterad blomkol, fårostsallad, sardellsås, vinbladsdolmar, yoghurt,
fiskromspastej, stekt squash, grekiskt bröd m.m. Välkomna till en kulinarisk upplevelse.

Tisd 19 mars, kl 19.00.  Hembygdsgården Klint
III. Greklands antika historia.
"Redan de gamla grekerna .... ".
Börje Sandén visar bilder och berättar om de kända platserna och händelserna i Greklands
historia; Aten, Delfi, Salamis, Korint, Epidauros m fl.

Månd 18 mars, kl 19.00. Bro Bibliotek - Preliminärt    Se annan annonsering
En tur genom tiderna i kryddornas och örternas värld
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Kristina Steen, museipedagog vid Historiska museet, berättar om hur kryddor och örter har
använts för helt andra uppgifter än att sätta piff på maten. En historia som sträcker sig över 4000
år, med tonvikt på antiken och medeltiden. Kostnad: i skrivande stund okänt
Arr. Studieförbundet Medborgarskolan

Arkeologi  i Upplands-Bro
- fornborgarna i kommunen
* intressanta för arkeologin
* stor nyfikenhet hos allmänheten
Resultatet av exkursionen till några av våra fornborgar under hösten var överraskande i flera
bemärkelser. Allmänhetens stora intresse stod klart för oss, när vi fann att ca 75 personer sökt sig
till första utflyktsmålet - den stora fornborgen vid Draget. Nästa överraskning kom, när vår ledare
Michael Olausson, som inte tidigare besökt just våra fornborgar, vågade sig på en gissning om att
borgen borde vara minst tusen år äldre än vad man vanligtvis brukar säga om liknande borgar.
Detta kunde han göra mot bakgrunden av de erfarenheter han tidigare under året presenterat i sin
doktorsavhandling.
   Vid dagens slut - efter ytterligare två fornborgar och ett 30-tal entusiasters klättrande i
svårframkomlig terräng långt inne på Håbo Härads Allmänning,  meddelade Michael att han var
intresserad att leda en arkeologisk undersökning av den första stora fornborgen. Den skulle syfta
till att dels få en datering på borgen, dels undersöka om det märkliga diket och vallen in mot
skogen kunde vara del i en fortifikatorisk anläggning.
   Borgens läge är utomordentligt intressant där den ligger i skärningspunkten mellan forntida sjö-
och landförbindelser. De senare bevarade i form av två uppmärksammade hålvägssystem och
sjöförbindelsen i form av den allmänt påstådda Dragrännan - som aldrig har arkeoligiskt
undersökts! Här finns alltså ämnen för åtskilliga arkeologiska undersökningar.
   Undersökningen av borgen startar tidigt i vår med en kartering av denna - en av Upplands till
ytan största fornborgar. Därvid hoppas vi på hjälp med apparatur och personal från kommunens
mätningskontor - varvid våra politikers uttalade avsikt att "sätta Upplands-Bro på kartan" skulle
få en bokstavlig tillämpning!
   Senare under sommaren torde det bli tillfälle för de intresserade att besöka utgrävningsområdet.
Närmare besked om tidpunkten kan inte ges förrän i nästa medlemsinformation. Säkerligen
kommer de dessutom att bevakas av lokalpressen.
   Den andra "fornborgen" vi besökte är den minsta i kommunen - och den tydligaste. Den nästan
cirkelrunda stensträngen är helt intakt. Men vad har anläggningen använts till och varför ligger
den på denna plats långt från närmaste bebyggelseområde? Den är ett bra exempel på Michaels
påståenden i avhandlingen att många stensättningar uppe på berg inte alls haft med försvar att
göra. Här kan vi ha ett exempel på en kultplats av något okänt slag.
   Michael kunde inte ge något svar på varför våra 10-talet "fornborgar" ligger i ett stråk tvärs
över Upplands-Bro nära den gamla landskapsgränsen mellan Attundland och Tiundland; de två
folklanden som tillsammans med Fjärdhundraland så småningom skulle bli Uppland. Det finns
exempelvis inte någon fornborg i vare sig Kungsängen eller Västra Ryd.
   Är månne Michaels avhandling startsignalen för en intensivare forskning kring de många
"fornborgar" som finns i Mälarområdet?

Rösaring
Beträffande de planerade arkeologiska undersökningarna vid Rösaring kan jag i skrivande stund
endast bekräfta att Länsmuseet fortfarande är intresserat av att få sådana till stånd under
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sommaren. Villiga amatörarkeologer är det ingen brist på i Stockholms län. Vi får se hur det går.
Omständigheterna vid Rösaring behandlades utförligt i förra numret, 1995-4. Vi torde få veta
mera härom, när David Damell kommer till föreläsningen den 10 april. David var ju grävledare i
under sju säsonger vid såväl Rösaring som Fornsigtuna.
Fornsigtuna
Som framgår av programöversikten gör vi en stor satsning på Fornsigtuna-Signhildsberg detta år.
Fyra föreläsningar under våren, som en förberedelse för den traditionella Arkeologidagen sista
söndagen i augusti. Vid Signhildsberg började undersökningarna i liten skala 1984, för att under
de följande åren bli allt utförligare. Sedan dess har Fornsigtuna på nytt blivit intressant på grund
av de senare årens arkeologiska undersökningar i Ryssland, som tycks visa på en skandinavisk
expansion mot Baltikum och Ryssland redan före vikingatiden. Våra undersökningarna i
Fornsigtuna visade att platsen varit av betydelse flera hundra år tidigare än man förut känt till.

Turistisk satsning på Upplands-Bro under sommaren
Kultur- och fritidskontoret inledde förra sommaren en programmerad turistverksamhet. 1996
hoppas man kunna utöka den än mer. Vår bygd har ju som bekant turistiska sevärheter av rang.
Här kommer att genomföras guidade vandringar, cykelturer och båtfärder. Dessutom publiceras
ständigt nya häften med utflyktsmål, som man gratis kan hämta på bl a biblioteken. Du kan alltså
på egen hand ta dig runt till många intressanta platser eller delta i organiserade utfärder, som du
kanske missat när UKF och hembygdsföreningarna gjort sådana under tidigare år.

"Öppet hus" - UKF visar sitt interna arbete
UKF kommer att samla sina olika arbetsgrupper i Bro bibliotek den 28 februari så att övriga
medlemmar skall kunna ta del av vad UKF gör, när vi inte arrangerar föredrag, studiebesök och
exkursioner, som ju kommit att bli den utåt synliga delen av föreningens arbete. Det tålmodiga
arbetet med studier och forskning av olika slag kommer mer sällan fram i ljuset. UKF har ett
flertal gånger visat sin verksamhet vid mässor och årstämmor inom hembygds- och
släktforskarförbunden, men knappast för hemmapubliken. Här får du nu ett tillfälle att komma till
tals med dem som gör ett viktigt hembygdsarbete.
   Vi avser att visa tolkningen av gamla handskrifter, framställning och illustrering av våra
hembygdsböcker, släktforskning, visst material från gårdsarkiven, forskningen kring
provinsialläkarstationens verksamhet under 1800-talet, något av det omfattande materialet i
Svenngårdska samlingen som vi för närvarande arbetar med: register över jordeböcker och
lantmäterikartor, kopior av kartor, ortnamnskorten för hela kommunen, Hushållningsjournalerna,
förteckningar över bilder, bandinspelningar, teknisk apparatur, böcker och tidskrifter m.m.
   Delar av detta material kommer vi att visa vid en planerad utställning i slutet av april i
anslutning till det pågående projketet "Storstad och land".

Storstad och land - "ett nytt hembygdsprojekt"
Projektet är en vetenskaplig studie som genomförs av Lantbruksuniversitetet i Alnarp med
Upplands-Bro som representant för storstadsförorterna. Du kommer att höra mycket talas om
detta stora projekt under våren i lokalpressen och i kommunens information. Det är en del i det
s.k. Agenda 21-arbetet (dagordningen för 21:a århundradet), där UKF genom Börje Sandén deltar
i delstudien Hembygd och miljö - kan sägas vara en aktualisering av Hembygdsprojektet från
1977-80.

Patriotiska Sällskapet - Skogs- och Lantbruksakademien
Du erinrar dig kanske att vi då och då berättat om arbetet med de "Journaler uti hushållningen"
som utgavs under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, och som återfanns  i Håbo-Tibble
för ett par år sedan. De många häftena förvaras nu i Bro bibliotek tillsammans med den pärm,
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som innehåller en sammanfattning av de 924 uppsatserna, ett komplett register och tre serier av
sökord. Uppgifterna i pärmen är i själva verket en utskrift av den databas som UKF lagt upp och
som på sikt även kommer att finnas på kommunens bibliotek.
   Häftena utgavs på sin tid av Patriotiska sällskapet och för en tid sedan tänkte vi att sällskapet
borde veta att vi intresserat oss för dess gamla skrifter. Vi överlämnade materialet till påseende.
Detta resulterade i att UKF nu fått mottaga 15000:- för arbetet - utan att vi bett om något anslag!
   Strax därefter blev vi inbjudna att visa materialet för Skogs- och Lantbruksakademins bibliotek,
där man önskade att vi skulle komplettera arbetet, så att alla utgivna häften kunde få sin
sammanfattning i databasen. Artiklarna skall också kodas enligt bibliotekets nomenklatur så att
de kan bli tillgänliga genom datorsökning. Här har Gudrun Sandén ytterligare några års arbete
eftersom de hittills bearbetade häftena utgör knappt hälften av alla som utgavs.
   Hushållningsjournalerna, liksom många andra av de register och samlingar som UKF tagit fram
sedan starten 1987 kommer vi att visa den 28 februari i Bro bibliotek.

Upplands-Bros historia i din dator
    1.  Sedan ett halvår finns delar av kommunens historia att söka i din dator under förutsättning
att du har ett modem för dataöverföring via telefonnätet. Historiska upplysningar - och många
andra -  ligger lagrade i en huvuddator på Bro-skolan, till vilken man kan ansluta sig. Detta kostar
dock en slant, men eftersom överföringen sker på kort avstånd blir dessa avgifter låga: 7,5 öre per
minut efter kl 18.00 och under helgdagar. Du behöver heller inte sitta och läsa allt medan du är
uppkopplad på nätet. Det är mycket lätt att kopiera texterna till ditt ordbehandlingsprogram, där
du sedan i lugn och ro kan läsa dem - och spara dem om du skulle vilja. Anslutningsavgift och
andra upplysningar får du av Ulrich Jessen, Broskolan/Håbo-Tibble Kyrkby, 08-582 449 98 eft.
18.00.
    2.  Med "historia i din dator" menar jag något vida mer! Vi behöver nämligen hjälp med
avskrivning av texter till datafiler. Dessa texter kan sedan mycket enkelt överföras till lämpliga
databaser, ifrån vilka textsökning kan göras. Ditt arbete kan således komma andra till del,
samtidigt som du förvärvar en egen fond av historisk kunskap. Hör av dig till Börje Sandén så får
du arbetsuppgifter. Det finns en intressant hembygdsskildring för Kungsängen och Västra Ryd
från 1820-talet. Med modern stavning blir personer och platser - ja, vilka ord som helst -
sökbara. Vi skulle också behöva ett fylligt register med centrala sökord till alla Svenngårds
uppsatser i Stockholms-Näs hembygdsförenings Medlemsblad för åren 1945 - 1970. Jag
garanterar att du kommer att lära dig så mycket om bygden att du kan börja guida, det var genom
dessa uppsatser som jag själv fördes in i vår bygds rika historia.

Kulturstipendiater 1995
Nu har ytterligare två av våra medlemmar fått mottaga kommunens kulturpris. Vi gratulerar vår
ordf. Curt H Dahlgren och kultursekreteraren Anna Norberg och tackar för deras mångåriga
arbete

     Medlemskap i UKF:
     75:- på postgiro 27 58 94-4
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UKF:s årsmöte - kallelse!
Onsd 17 april, kl 19.00, biblioteket i Bro-huset
Årsmötesförhandlingar.
Program efter mötet. Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Korta inlägg med olika
aspekter på detta tema presenteras av Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Gudrun Sandén.
Koppling mellan dåtid - nutid - framtid. Vill du trivas i framtiden måste du känna till det
förflutna.

UKF:s offentliga aktiviteter
Onsd 10 april, kl 19-21. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 5, nära pendeltåget

Arkeologi i Upplands-Bro 1981-1988
Temat utförligt presenterat i nr 96:1.
David Damell, ledare för sju säsongers arkeologiska undersökningar ger sin syn på
Fornsigtuna och Rösaring. Två aktuella fornminnesplatser i vårt land. Kostnad 40:-
Arr. UKF/Studieförbundet Vuxenskolan

Sönd 14 april kl 14.00, Lennartsnäs slott

Konsert och historia på Lennartsnäs
"Igor Stravinsky i ord och ton"
Det detaljerade programmet presenterades i nr 96:1.
Kjell-Inge Stevensson, soloklarinettist i Radiosymfonikerna, har arrangerat ett antal kortare
stycken för en triobesättning (klarinett, violin, piano. Denna gång spelar han tillsammans med
sin familj, Margareta, organist i Bro och dottern Magda.
I den ca 45 min långa pausen serveras kaffe. Deltagarna har samtidigt tillfälle att i det
nyligen restaurerade 1700-talsköket bevittna brödbak i den gamla bakugnen. En
samling antikviteter, främst med ryskt ursprung kommer att finnas till beskådande i
utställningen. Möjlighet finns också att inhandla produkter från trädgårdsodlingen.
Kostnad: 120:- Bokning av plats kan ske till UKF:s telefoner. 582 405 15, 582 413 55
(fax/telesvar). Insättning av summan på UKF:s pg 27 58 94-4; ring först vid sen inbetalning.
Arr. UKF, Musiksällskapet, Lennartsnäs slott

Fred 26/4, lörd 27/4, tider enligt annonser i lokalpressen

Framtidsmässan i Upplands-Bro år 2020
UKF har sin monter i Ekhammarskolans matsal. Ett stort antal föreningar, företag och kommunala
förvaltningar deltager på många olika sätt. I Aulan hålls samtidigt ett flertal seminarier med början
torsdag kl 18.00.

Medlemsinformation 2
 - april 1996
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      En kulturhistorisk vandring genomförs fred 26/4 kl 17-18.30 från Kungsängens kyrka till
Tibble gård - Högnäs/Sylta. Även en bussrundtur i kommunen planeras till lörd 27 kl 13. Se
kommande program.

Lördag 18 maj kl 10.00, 12.00, 14.00, Fornborgen vid Draget, nära gränsen till Bålsta

Visningar av pågående arkeologiska undersökningar.
Se information längre fram i denna medlemsinformation.
Kontrollera tider i aktuell information i lokalpressen.

Lörd 1 juni, Riddarholmen, från kl 11

Hembygdens År 1996 - Riddarholmen
UKF deltar vid Stockholms läns hembygdsförbunds manifestation på Riddarholmen 1 juni.
Selma Lagerlöfs Nils Holgersson är temat för året. Bägge kommer att fara runt i landet. Till
Riddarholmen anländer de med helikopter lördagen 1 juni kl 11.00. Därefter blir det
invigningstal av kulturministern. Arrangemanget är ett led i ett Historsikt festspel på
Riddarholmen som inleds på fredagen med att Herman Linqvist berättar om Riddarholmen.
     Hembygdsföreningarna i länet kommer att delta på olika sätt. Sångkvartetten Bro d’River
Boys är engagerad att underhålla vid olika tillfällen under dagen. Börje Sandén håller
föredrag i de medeltida valven under de s.k Gymnasiehusen om vissa händelser kring
Riddarholmen och dess närhet. Se utförligare information i dagspressen.

Lörd. 15 juni, Bussfärd till Linné-minnena i Uppsala och Olov Hedins katussamling

Linnés Hammarby, Linné-trädgården i Uppsala,
Orangeriet i Botanikum med Olov Hedins katussamling
Vi åker i abonnerad buss med påstigning 9.30 vid Kungsängens station, 9.45 vid Bro
Centrum. Karin Martinsson från Botanikum guidar hela dagen; kl 11-12 Linnés Hammarby;
egen medhavd lunch intages vid Hammarby; Linné-trädgården i Uppsala 13.30 - 14.30;
orangeriet i Botanikum (mitt för slottet) 15 - 16. Dagen avslutas med en mindre konsert av
Bro d´River Boys på Botanikums trappa med den grekiska kolonnaden ca kl 16 och med
möjlighet till en promenad och kaffepaus i trädgården innan avfärden kl 17. Beräknad
återkomst till Bro kl 18.00.
     Olov Hedins kaktussamling är en av de största privata i landet. Olle var hela sitt
yrkesverksamma liv bosatt i Bro och hans kaktussamling var känd över hela landet. Han hade
kontakt med och förvärvade kaktusar från kaktuskännare över hela världen  Vid hans död
övertogs samlingen av Botanikum och fick en framträdande plats i det gamla orangeriet. Olle
var medlem i UKF och den manskör ur vilken kvartetten Bro d´River Boys senare
utkristalliserades.
     Priset för hela dagen inkl. guide- och entréavgifter (men exkl. förtäring) är 180:- under
förutsättning av vi får ett 40-tal deltagare. Vi gör resan i samarbete med kulturföreningen
Daphne från Ekerö-Färentuna. Du bokar plats genom att sätta in beloppet på UKF:s postgiro
27 58 94-4. Uppge gärna telefonnummer, så vi bekvämt kan kontakta dig. Vid sen anmälan
bör du först ringa 582 413 55 (telesvar/fax) eller 582 40 515.
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Sönd. 25 augusti,  Signhildsberg - Fornsigtuna i Håtuna

Arkeologidagen 1996 - Fornsigtuna/Signhildsberg
För tredje gången står UKF som arrangör av Arkeologidagen, då länsmuseer,
hembygdsföreningar och andra antikvariska institutioner visar nya och gamla fornminnen. År
1994 visade vi lands- och sjöväghistoria vid Draget och Ryssgraven-Dalkarlsbacken; 1995
Rösaring. 1996 organiseras tre guidade visningar i Signhildsbergs engelska park kl 10, 12, 14
under ledning av grävdeltagare. Ingen kostnad.
Arr. Forskningsinstitutet/Signhildsbergs gård

UKF-information
Fornborgen vid Draget
- arkeologisk undersökning maj 1996
I info96-1 redogjordes för de överraskande resultaten av exkursionen till några fornborgar i
kommunen. Den stora fornborgen vid Draget, nära kommungränsen till Håbo blir under april
och maj föremål för Riksantikvarieämbetets intresse. Tillsammans med amatörarkeologer
inom Stockholms läns hembygdsförbund kommer Michael Olaussons att leda
undersökningarna. Vi känner Michael från såväl höstens föreläsning som från exkursionen.
     Undersökningen kommer att genomföras under nio/tio dagar i maj.
Mån 6 maj, tisd 7 maj, onsd 8 maj; lörd 11 maj, sönd 12 maj; torsd 16 maj (Kr. Him. dag),
fred 17 maj, lörd 18 maj, sönd 19 maj. Ev en dag för igenläggning.
Lördagen 18 maj planerar vi guidade visningar av undersökningen.

Här följer ett sammandrag ur Michael Olaussons projektbeskrivning:
Projektet genomföres av RAÄ/UV-Stockholm i samarbete med Upplands-Bro
Kulturhistoriska Forskningsinstitut och Stockholms Läns Hembygdsförbund. Viss del av
projektet bekostas av Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Undersökningen föregås av en
kartering i april. Den genomförs av Michael/UKF och Upplands-Bro kommun och bekostas
av kommunen.

Topografi: Fornborgen vid Draget är en av Upplands ytmässigt största fornborgar, ca 4 ha.
Den ligger i skärningspunkten mellan viktiga forntida land- och sjövägar: två betydande
hålvägssystem och vattenleden mot Uppsala. Stenmuren är ca 440 m lång. Förutom
fornlämningsregistrets uppgifter om borgen finns en ca 100 m lång jordvall och ”vallgrav”
nedanför borgbergets östra sida.

Syfte:  Projektet syftar till att genom ett antal fältinsatser erhålla data och kunskap om
anläggningens tidsställning, påbyggnadsfaser samt ev. inre aktiviteter för att kunna placera in
fornborgen i sitt kulturhistoriska och samhälleliga sammanhang. Undersökningen syftar
därvidlag till en rekonstruktion av dess funktioner.

Fältinsatser  bl a: Undersökning av vallarna samt de vallgravsliknande konstruktionerna söder
om ingången och intill och öster om borgberget. Ett antal schakt grävs genom
konstruktionerna för att frilägga murliv, träkonstruktioner, kol, studera stratigrafiska
förhållanden, konstruktionsfaser och förekomst av inre kulturlagaer m.m. Med hjälp av C-14
och Thermoluminescens kan trä och stenmaterial dateras.
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Fornborgen - strategiskt läge vid
viktiga kommunikationsleder
Det drygt 2 km breda näset mellan
Mälarvikarna Lilla Ullfjärden i norr och
Kalmarviken i söder visar upp en hel
provkarta på kommunikationsvägar både till
lands och sjöss.

Till lands
• De äldsta hålvägarna nära fornborgen
   gående i riktning mot Fornsigtuna
• Hålvägarna vid Lillsjön i riktning mot
   Stockholm
• 1600-tals landsvägen med backen Hälle-
   dagshällarna invid Kalmarsand
• 1700-tals landsvägen ovanför och delvis
   tvärs över hålvägarna vid Lillsjön
• 1800-tals landsvägen med sin bankutfyll-
   nad i Mälaren vid Kalmarsand, gamla E18
• 1900-talets motorväg över kärrmarkerna
   och ”dragrännan”
• 1876 års järnväg på en bank tvärs över
   Lillsjön
• Nya järnvägstunneln genom berget vid
   Kalmarsand
• Här gick vårdkaskedjan med sina sig-
   naleldar. Vårdkase på berget ovanför
   hålvägarna

Till sjöss
• Forntida sjövägen Södertälje - Birka -
   Draget - Uppsala
• Dragställe och/eller dragränna sedan vår
   tidräknings början
• Ortnamn som bevarat traditionen om drag-
   stället: Dragelund, Drageborg, Draget

Dragrännan såsom Erik
Hermansson mindes den från sin
ungdom på 20-talet.
Teckning 1974

Hålvägar upp-
täckta 1988

Lilla Ull-
fjärden

Fornborgen

Kalmarviken
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Vad händer vid Rösaring?
Det har varit mycket tal om Rösaring i vårt medlemsblad senaste året med bl a förväntade
arkeologiska undersökningar.
     Nu har ett forskningsprojekt kring Rösaring börjat ta form. Ett möte hölls i februari med
berörda parter, inklusive hembygdsrörelsen, varvid beslöts att inleda med en inventering och
studium av tillgängligt material kring platsen som helhet, således inte bara processionsvägen,
rösena och labyrinten. Det finns ju flera hundra fasta fornlämningar i området, av vilka endast
en mindre del är kartlagda. I april kommer området att inspekteras av Peter Bratt från
länsmuseet och Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet.
     Intresset kring platsen ökas hela tiden. Kultplatsen Rösaring har en framträdande plats i
John Krafts kommande bok om hedniska kultförbund. I utställningskatalogen om labyrinter
förra året på Historiska museet hänvisades ofta till ”Sanda-labyrinten”, som den ofta benämns
i facklitteraturen. Astronomer är intresserade av processionsvägen; man grubblar över om den
har med solen eller månen att göra. Rent turistiskt vill man göra något kring Rösaring, särskilt
inför Kulturhuvudstadsåret 1998.
     Nu senast har Sveriges hembygdsförbund inbjudit European FORUM of Heritage
Associations att förlägga sin årliga sammankomst till Stockholm 1998. FORUM är en
organisation som bl a tillvaratager amatörarkeologers intressen. Hembygdsförbundet har i sin
inbjudan lyft fram Rösaring som ett lockande utflyktsmål; också med förhoppningen om ett
nordiskt grävläger med deltagare från FORUM.
     Det kommer, som synes, att bli anledning att återkomma till ämnet Rösaring.

Gamla kartor - fältvandring
torsd 2 maj. kvällstid. Teorikväll gemensam för tre planerade fältstudier i länet
onsd 8 maj. kvällstid. Fältstudier - vandring i Säbyholm med kartor från 1782, 1860, 1909,
1950-talet, 1980-talet.
Sveriges Hembygdsförbund har tillsammans med Riksantikvarieämbetet inlett ett samarbets-
projekt som vänder sig till hembygdsföreningarna runt om i landet. På några utvalda ställen
kommer man att anordna kurser, som syftar till att med hjälp av gamla kartor läsa och förstå
hur kulturlandskapet har formats. Genom att skapa kartöverlägg i samma skala kan man följa
förändringen - eller avsaknaden av förändring! - genom tiderna. Två utförliga artiklar om
projektet finns att läsa i senaste numren av Ledungen och Bygd & Natur.
     Som en introduktion till dessa kurser, som beräknas starta i höst, kommer kursledaren
Niklas Scerhalmi att leda:
1) Teoristudier tors. 2 maj i Hembygdsförbundets lokaler i Klarahuset i Sabbatsbergsområdet.
Denna kväll är gemensam och obligatorisk för tre planerade fältvandringar i Stockholms län.
2)  Teoristudierna bildar grunden för en fältvandring i Säbyholm onsd 8 maj.
Anmälan och närmare information får du genom Börje Sandén, 582 405 15 och telesvar/fax
582 413 55.

Kommunens turistprogram för sommaren
Kultur- och fritidskontoret kommer liksom förra året att presentera ett turist-program för
sommaren. Vissa inslag kan redan nu meddelas. Närmare detaljer och ev ändringar kommer
att framgå av en folder och i lokalpressen.
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Håtunaleken, premiär tisd. 25 juni kl 19.
Föreställningarna börjar vardagar kl 19, lörd/sönd kl 14 och 17
onsd. 26/6, torsd 27/6; lörd 29/6, sönd 30/6,
tisd 2/7, onsd 3/7, torsd 4/7; lörd 6/6, sönd 7/7
14-föreställningarna är anpassade till Strömma-kanalbolagets båttider
Buss med rundtur i kommunen lörd 29. Start kl 10. Lunchkorg ingår i priset. Guide Börje
Sandén. Anmälan till Kultur- och Fritidskontoret 581 690 00.

Cykelturer och vandringar
Under någon vecka i juli planeras längre och kortare cykelturer dagligen med utgångspunkt
från såväl Kungsängen som Bro under ledning av Börje Sandén. Några kvällsvandringar i
närområdet blir det också. Se tider i den kommande foldern.

Närhistoria
Kultur- och fritidskontoret driver tillsammans med UKF ett projekt inom skolorna i Bro och
Tjusta, som går ut på att ge eleverna en historisk kunskap om närområdet. Eleverna i de
utvalda klasserna får ta del av bygdens historia dels i lektionsform, dels genom en cykeltur
eller vandring. De får också med sig hem ett exemplar av skriftserien Vandra i Upplands-Bro,
häftet om Bro. Häftena finns att hämta på biblioteken.

Video-dokumentation
Vi söker medlem/medlemmar som skulle vara intresserade av att med vår moderna
videokamera (Hi-8 format) arbeta med dels dokumentation av UKF:s arbete och aktiviteter,
dels medverka i en arbetsgrupp som kan göra korta filmer om bygdens historia och
sevärdheter. Här finns en möjlighet för kreativa människor att arbeta i ett modernt media och
göra en insats för kulturhistorien. Omedelbart förestående är film- och fotodokumentation av
det bevarade lagret i gamla lanthandeln/ICA-butiken vid Bro station.

Fortsatt medlemsinformation?
Genom medlemskap/fortsatt medlemskap kan du förvissa dig om att kontinuerligt få
information om vad som händer inom delar av det kulturella området, främst gällande
Upplands-Bro. I förra brevet fick du inbetalningskort för medlemsavgiften 75:- kombinerat
med uppgifter om våra publikationer. Hittills i har drygt 200 av våra medlemmar betalt årets
avgift. Har du förlagt inbetalningskortet kan du själv skriva ett nytt.
     Som medlem bör du förvärva och läsa vår 4-färgsskrift Kultur & Historia. Den är tryckt i
mycket fin kvalitet och innehållet har uppskattats av dem som läst skriften. Vill du inte kosta
på frakten kan du köpa det 16-sidiga häftet i stort format på biblioteken. Försäljningen av
böcker och skrifter är den viktigaste grunden för vår ekonomi. Sätt in summan på postgiro  27
58 94 - 4.

Tidigare medlemsblad finns i pärmar på biblioteken
Vill du läsa äldre medlemsinformation så finns samtliga utkomna häften från 1987 på
biblioteken i Bro och Kungsängen. Inom kort kommer även styrelseprotokoll och
verksamhetsberättelser att vara tillgängliga där.
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Fornsigtuna och Ryssland
När detta skrivs har vi ännu inte avslutat serien kring Fornsigtuna. Den inleddes 96-03-13
med att Ingmar Jansson från arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet talade om,
och visade bilder från, de senaste årens arkeologiska undersökningar i Ryssland.
     Titeln på hans föredrag - ”Det äldsta Ryssland och Ruriks borg” - var under Sovjet-tiden
tidvis helt otänkbar. Inledningsvis kunde jag erinra om hur det gick för Andrej Amalrik, som
på 60-talet avstängdes från undervisningen vid Moskvas universitet, när han visade upp sitt
historiska arbete ”Normannerna och Kiev-Ryssland”. Det handlade om den medeltida ryska
krönikan, som berättade om nordbors stora inflytande vid tillkomsten av det ryska riket. När
Amalrik 1961 försökte lämna sin uppsats till danska ambassaden blev han stoppad av polisen.
Senare lyckades han få över den till ambassaden, men denna skickade uppsatsen vidare till
KGB med påföljd att Amalrik fick tillbringa ett antal år i Sibirien.
     Nu kan Ingmar Jansson och hans ryska kolleger visa fram ett arkeologiskt material som
inte bara bekräftar den ryska krönikans ord utan till och med tidigarelägger det nordiska
inflytandet. Detta måste ha varit stort om man skall räkna till mängden av nordiska fynd i
ryska gravar. Här finns större gravfält än de vi har på Björkö och antalet nordiska fynd är fler
än i Skandinavien. Fynden är från tiden före Sigtuna, i en del fall äldre än Birka. Det ryska
materialet pekar mot ett maktcentrum i Mälardalen, och det är där som Fornsigtuna kommer
in i bilden. Det skulle inte förvåna mig om vi står inför förnyade arkeologiska undersökningar
i Signhildsbergsparken.

Historiska maträtter
Studiecirkeln blev fulltalig och genomfördes programenligt. Den blev utförligt refererad i
Mälarposten. Nu har tolv deltagare under sakkunnig ledning lagat mat och lärt sig matkultur
från medeltid, stormaktstid och upplysningstid. Det är stor skillnad mellan medeltidsmaten
och det franska köket som fick stor spridning i Europa på 1700-talet.

Tidskrifter
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal
föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill
bevaka. Prenumerationer och bokinköp blir en ganska stor post i vår budget. För din
kännedom meddelas här exempel på vad vi kostar på oss:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär historia, Historisk tidskrift, Fornvännen, Folkets
historia, Tvärsnitt, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Kulturminnesvård (Raä), Caerdroia
(labyrint-tidskrift), Rig (etnologi), Bygd och Natur, Ymer (geografi), Mikrodatorn.
Historiska bokklubbar och antikvariat: Yggdrasil, Clio, Ateneum, Bokantikvaria, Redins
antikvariat.
Föreningar; årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria
(Riksarkivet), Daphne (Kulturförening), Sigtuna museeum, Stockholms läns museeum,
Vikingabåten Aifur, Viking Network, Arkeologisektionen i hembygdsförbundet,
Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur,
Ortnamnssällskapet i Uppsala.

Upplysningar:
582 40 515;      VÄND!
582 413 55 telesvar/fax
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Arkeologidagen 1996 - Ändrad dag - Sönd 1 sept
Sönd. 1 sept, Signhildsberg - Fornsigtuna i Håtuna
Fornsigtuna - i Signhildsberg engelska park
Guidade rundvandringar kl 10, 12, 14 under ledning av grävdeltagare från undersökningarna
1984 - 1988. Signhildsberg ligger öster om Håtuna kyrka. Du kommer till herrgården om du från
vägen mellan Håbo-Tibble kyrka och Tjusta skola följer officiella vägskylten mot kursgården
Aske, som du skall passera. Tillfällig vägskyltning denna dag.
     Ändringen av den traditionella dagen beror på att Riksantikvarieämbetet inte längre står som
huvudman för arrangemanget. Arkeologidagen genomförs nu i regional regi och för Stockholms
läns del har man valt 1 sept. Lokalt passar det bra, eftersom Arkeologidagen förut kolliderat med
Spelmanssstämman i Kungsängens hembygdsgård, som sedan mer än 30 år alltid ägt rum ”Sista
söndagen i augusti”.

Nyhet! - UKF har egen s.k. Hemsida på Internet
På hemsidan presenterar vi inte bara aktuellt program;  historiskt och kulturhistoriskt intressanta
företeelser belyses. Kommuns turistprogram finns på särskild plats. Allmän presentation av
UKF, främst avsedd för icke medlemmar, innehållande beskrivning av pågående och avslutade
projekt, sammanfattning av innehållet i våra böcker, tidigare genomförda föredrag, exkursioner,
studiebesök, konserter m.m.
Adress: http://www.algonet.se/~ukforsk
E-post: ukforsk@algonet.se

Håtunaleken - 1996   Manus och regi Stefan Moberg
Spännande nyheter i årets version!  Se äv Internet: http://www.algonet.se/~ukforsk
Spelas intill Håtuna kyrka 25 juni - 7 juli, Guidning i kyrkan efter varje föreställning
Information om biljetter och busstur - 08-581 666 35.
    Tisdag 25 juni kl 19.00 PREMIÄR
    Onsdag 26 juni kl 19.00
    Torsdag 27 juni kl 19.00
    Lördag 29 juni kl 14.00 och 17.00 Guidad busstur med Börje Sandén kl 13. från Kungsängens station
    till bl a Rösaring (promenad) nyutgrävd fornborg (promenad)
    - Paketpris för buss, guidning, medeltida måltid och teaterentré. 150:-/vux, 80:-/u 18 år. Info 58166635
    - Båt från Stadshusbron kl 10.00
    Söndag 30 juni kl 14.00 - Båt från Stadhusbron kl 10.00
    Tisdag 2 juli kl 19.00
    Onsdag 3 juli kl 19.00
    Torsdag 4 juli kl 19.00. Teaterbuss 40:-från Kungsängens station 18.00 Bro C 18.15.
    Lördag 6 juli kl 14.00 och 17.00. Buss 40:-. från Kungsängens station 16.00 Bro C 16.15. Båt kl 10.
    Söndag 7 juli kl 14.00 - Båt från Stadshusbron kl 10.00

Medlemsinformation 3
 - juni 1996
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Ur sommarens turistarrangemang i Upplands-Bro
Upplysningar, biljetter och bokning vid Turistinformationen i Kungsängens gamla stationshus.
Ring 581 666 35. Båtturerna utgår från Tibble Sjöscouter brygga  nedanför Kungsängens station.
    Lörd 29 juni Guidad busstur till Håtunaleken.   Se Håtunaleken ovan sommaren 1996.
    Onsd 10 juli Guidad båtutflykt till Säbyholm. Djur och växter visas. Börje Sandén visar Rösaring.
    Café finns i Tallgården. Åter till Kungsängen kl 18.00. 90:- vuxna, 60:- barn
    Lörd 13 juli Guidad båtutflykt med Börje Sandén till Fornsigtuna via S:t Eriks borg vid Stäket,
    Tärnsund, Sigtuna Nyckelsten. Avgång kl 13.00 från Tibble sjöscouters brygga rakt nedanför
    Kungsängens station, Åter ca 17.00. Biljetter 95:- (60:- barn). Bokning 11/7. Info tel 581 666 35.
    Sönd 4 augusti Båtutflykt med familjeteater på Säbyholm. Börje Sandén guidar vid Rösaring
    Månd 5 augusti Upplands-Bro på Vattenfestivalen; Hantverkartorget (Blaiseholms torg nära
    Kungsträdgården). Program varje halvtimme 12.00 - 23.00. Bl a Bro d’River Boys, Mässingshornen,
    Big Band, Svea Livgardes fältpiparkår, Håtuna lekare, Bro Samba.
    Onsd 14 augusti. Båtutflykt. Upplysningar i Turistinformationen 581 666 35.
    Sönd 18 augusti Slåtterdag i Örnäshagen. Samling kl 10.00 vid infarten till B&W:s parkering.
    Vi försöker lära ut konsten att slå med lie. Det är femte året i rad som den fina orkidéstrandängen vid
    Örnässjön slåttras. Anmälan och information till Ingemar Jonsson tel 581 720 85.
    Den guidade cykelturen samma dag leder bl a till slåtterängen.
    Sönd 25 augusti Spelmansstämman Ungdom och Folkmusik.
    Hembygdsgården i Kungsängen 12.00-16.00. Inleds med friluftsgudstjänst kl 11.00
    Sönd 1 sept Arkeologidagen - OBS ändrad dag. Fornsigtuna - Signhildsberg.
    Rundvandringar kl 10, 12 och 14. Se även första sidan.
    Lörd 29 augusti Håtuna kyrka kl 18.00. Minnens I Håtunaleken?
    En åminnelsehögtid med anledning av att 690 år gått sedan Håtunaleken utspelades.

Kulturcykling - Upplands-Bro på Tur.
Cykel och korta vandringar med Börje Sandén. Ev hyra av cykel måste förhandsbeställas liksom ev
matsäck. Info 581 666 35.
    Bros omgivningar - Start från Bro Centrum
    Lörd 20 juli kl 13.00     Bro - Håbo-Tibble kyrkby (20 km)
    Start vid Bro centrum - Lejondal - Gröna gången - kort "cykelvandring" till Näshagen - Långvreten -
    Håbo Tibble kyrkby - Alby fornminnesområde - Treudden - Sätra - Bro
    Sönd 21 juli kl 13.00    Bro - Lejondal - Gripenstedt (7 km)
    Start Bro centrum-Grindstugan - jättegrytan - manufakturen på 1700-talet -Lejondals slott
    Tisd 30 juli kl 13.00    Bro - Tätorp - Önsta - Skysta - Fågelsången (10 km)
    Bl a: gamla valvbron, "svinstian" i eken.
    Onsd 31 juli kl 13.00   Bro - Köpenhamn - Paris - Rom (14 km)
    Start Bro centrum-Köpenhamn-stenbrottet vid Klöv-ödetorpet Paris-Rom med "Rom-mor"-f.d. såg och
    kvarn vid Norrboda-fornborg vid Sätra-minnesstenen vid Råbacka.
    Tors 1 augusti kl 18.00(obs)    Området SV om Bro (10 km)
    Bro centrum-Härnevi hage-Brogård-Fiskartorpet-Rättarboda-Kvistabergs observatorium-Assurs
    hög-Assurs sten.

Kungsängens omgivningar
    Månd 12 augusti kl 13.00     Lennartsnäshalvön (16 km)
    Start Kungsängens station Tibble gård-Öråker-Asker-Tuna ödeby-Lennartsnäs -Frölunda
    fritidsområde-torpet Lugnet-Frölunda.
    Tisd 13 augusti kl 13.00    Kungsängen - Lejondal (20 km)
    Start Kungsängens station-Lillsjöns badplats-Örnässjön-Avrättningsplatsen Tingsviken-Lejondal.
    Tors 15 augusti kl 18.00    Kvällspromenad Ryssgraven - Dalkarlsbacken.  Start Bergaskolan kl 18.00
    Lörd 17 augusti    Cykeltur, tid/plats meddelas senare.
    Kungsängen-Västra Ryd-Granhammar. Musikunderhållning.
    Sönd 18 augusti    Cykeltur, Lillsjön-Örnässjön-Sandboda-Lerberga-Brunna-Hagnäs-Gröna dalen.
    Avfärd från Kungsängens station kl 10.00. Se Slåtterdag ovan.
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Fornborgen vid Draget - framgångsrik
arkeologisk undersökning maj 1996
Den närmast följande redogörelsen för undersökningen bygger på de iakttagelser som gjorts
under själva grävningen, således innan analysresultaten av funna prover återkommit från
laboratorierna och innan kartor och fotografier studerats och utvärderats.

Vad som iakttagits och  diskuterats:
- anläggningen är av allt att döma ingen ”borg” - troligen en kultplats - den är alldeles för stor för
att kunna försvaras, över 4000 kvm.
- den över 400 m långa stenmuren är inte rester av en ”riktig” mur, stenar ligger oordnade, till
och med små stenar under stora, inga rester av träkonstruktioner kunde iakttagas
- huvudingångens konstruktion hindrar inte en besökare, den snarare inbjuder till besök
- ingången har framhävts med hjälp av stensättningar på jordvallens utsida på ömse sidor
- en stor eldhärd till vänster om ingången kan ha haft en symbolisk betydelse - kanske finns en
härd även på högra sidan.
- två gravrösen strax innanför ingången har inga begravningar i centrum, kanske är det bara
symboliska ”gravar” - kenotafer
- två mindre ”gravgömmor” hittades i periferien av det ena gravröset - troligen sekundära
begravningar
- en ca 500 m lång jordval, på en sträcka av högst 100 m i form av en stenvall, och med
utanförliggande dike/vallgrav, har undersökts på några ställen
- jordvallens funktion är oklar, den kan inte ha hindrat någon att ta sig in i anläggningen, troligen
har den snarare markerat yttre gränsen för anläggningen - jordvallens konstruktion redovisas
längre ner
- under och framför huvudingången i söder har stenåldersföremål hittats
- norr om och utanför anläggningen har s.k. gropkeramik hittats, äldre stenålder

Förutsättningar och förarbete
I några tidigare nummer av vår medlemsinformation har berättats om förutsättningarna för de nu
genomförda utgrävningarna. Ett kort sammandrag kan vara på plats. Våren 1995 doktorerade
Michael Olausson på en avhandling om fornborgar, där han framförde vissa nya synpunkter.
Eftersom vi har ett flertal s.k. fornborgar, som aldrig undersökts inbjöd vi Michael att dels hålla
en föreläsning kring avhandlingsarbetet, dels medverka vid en exkursion till några olika typer av
fornborgar i Upplands-Bro.
     Begreppet ”fornborg” är inte klart definierat; man förleds helt naturligt till att tro att
stenvallar uppe på berg har med försvaret av bygden att göra. Det är uppenbart att så inte alltid är
fallet. I gängse litteratur har ”Borgen” vid Draget kallats omväxlande ”spärrfäste” och
”farledsborg”, vilket för tankarna till någon slags försvarsanläggning, allra helst som även en
vårdkaskedja leder fram till borgen. Den ligger ju också vid en central vattenled in mot Gamla
Uppsala, Valsgärde och Vendel. Traditionellt har man daterat ”fornborgar” till den oroliga
folkvandringstiden och den följande vikingatiden.
     Vid exkursionen i höstas fick Michael uppfattningen att borgen borde vara mycket äldre,
kanske från bronsålderstid ca 1000 år dessförinnan. Han ansåg omedelbart att borgen borde
närmare undersökas. Innan det kunde ske måste en noggrann kartläggning göras. Här fick vi en
mycket förnämlig hjälp av Upplands-Bro kommun, som gratis ställde två mätlag till förfogande
för att med moderna mätinstrument göra en karta över hela området.
     Till förarbetet hör också en annan undersökning som gjordes i området. När
kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms universitet behövde undersökningsobjekt för en
students praktiska övningar och studier i kartläggning av bottensediment i sjöar och träsk
hänvisades den av Björn Ambrosiani till Lillsjön och kärren längs den den s.k. Dragrännan.
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Ambrosiani är väl för allmänheten mest känd som ledare av utgrävningarna på Björkö/Birka.
Han känner väl till Dragets centrala roll bland de vikingatida farlederna och insåg vilket stort
värde dessa geologiska undersökningar skulle kunna få för bestämmande av tidpunkten, då
farleden inte längre var öppen segelled, och man i stället måste börja dra båtarna över det
uppkomna edet. Nere i gyttjan på ca 7-8 m djup hittades bl a daterbara träbitar och ett väl bevarat
löv från ett träd.

Arkeologiska undersökningen maj 1996
Undersökningen gjordes av Riksantikvariämbetets Stockholms-avdelning under ledning av
Michael Olausson med hjälp av ett 15-tal amatörarkeologer från Arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund och några arkeologistuderande vid universitetet. Från
hembygdsföreningarna i Upplands-Bro deltog Agneta Allerstav, Gunilla Stenström, Sven
Palmqvist och Börje Sandén. Arbetet pågick i 10 dagar. Amatörarkeologerna
(”fritidsarkeologerna”)  har ofta förmånen att få vara med vid undersökningar som inte är
betingade av exploatering av något slag. Normalt är det ju så att arkeologiska undersökningar
bekostas av en exploatör. I Upplands-Bro har det aldrig varit tal om kommersiell användning av
Rösaring, Fornsigtuna eller den nu aktuella fornborgen. Det är alltså undersökningar av
vetenskapligt intresse som vi har haft nöjet att vara med om.
     Laboratorieundersökningarna är alltid förknippade med kostnader. En del av proverna
bekostas av Riksantikvarieämbetet; en del kostnader för undersökning och datering står
Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning för. Stiftelsen sitter inne med medel som  är öronmärkta
för arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro. Den har ursprungligen fått sina pengar från
lokala sponsorer.

Vad har vi undersökt egentligen?
När resultaten av proverna återkommer från laboratorierna kan vi med större säkerhet yttra oss
om vad det är för slag anläggning vi undersökt. Jag vill dröja vid några anmärkningsvärda
detaljer i jordvallens konstruktion som möjligen kan förklara hela anläggningens funktion.
     Utgångsläget var att jordvallen borde vara fundament för en palissad och i så fall borde man
finna stolphål längs krönet på jordvallen. I det första schaktet som togs upp tvärs över vallgraven
och vallen visade sig snart en stenanläggning i centrum. Åtskilliga stenar var smala spräckta
stenar, som använts som kilar för att stadga upp en träkonstruktion och låg på rad, således inga
vanliga runda stolphål, som man känner från byggnader. Mellan stenarna fanns några väl
bevarade kolrester. Troligen har träkonstruktionen brunnit och de förkolnade resterna mellan
stenarna har bevarats och torde nu med ganska god säkerhet kunna dateras med hjälp av den
radioaktiva s.k. kol 14-metoden.
     I arkeologers arbetsmetod ingår att så småningom ta sig ned till den orörda markytan. Efter
avritning och fotografering tar man bort (förstör!) det undersökta lagret och går ett steg längre
ner. Här kom en verklig ”godbit” i dagen. Delvis under stenkonstruktionen låg en ca 40 cm lång
förkolnad trädgren eller rot, så väl bevarad att laboratoriet utan svårighet torde kunna avgöra
vilket trädslag det rör sig om. Grenen bör ha legat på platsen när stenkonstruktionen gjordes och
en datering av den bör ge tidpunkten för vallens tillkomst.
     Dessa spännande fynd föranledde Michael att låta öppna ytterligare ett schakt i jordvallen ca
100 m därifrån. Här fanns emellertid inga som helst stenkonstruktioner eller kolrester. Detta var
mycket förvånande och måste tolkas som att det aldrig funnits en kraftig palissad runt hela
anläggningen.
     Vad har då vallen tjänat för ändamål?  Med tanke på de andra iakttagelserna som jag
redogjort för i början, så har vi ju avskrivit tanken på att fornborgen skulle vara en ”borg”. Om
det är frågan om en kultplats skulle vallen i stället kunna vara en markering av den yttre gränsen
för kultområdet. Här kan ha funnits ett enklare ”staket” innanför vilket konventionen krävde ett
visst uppträdande av den besökande. ”Inte skrika och stoja; ta av dig hatten när du går in i
kyrkan” o.s.v. I Upplands-lagen talas om ”stavgårdar”, forntida heliga platser som vi inte längre
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skulle få dyrka när vi på 1200-talet räknades som kristna. Min personliga tanke är att vi här har
ett exempel på just en stavgård.
     Att jordvallen inte uppmärksammats långt tidigare kan bero på att sådana vallar inte är kända
från andra fornborgar, och att vallen här dessutom var svår att upptäcka före den
skogsavverkning som ägde rum för några få år sedan. I tron att anläggningen var en verklig borg
hade det förvånat mig länge att det inte fanns åtminstone två försvarsvallar, vilket jag tyckte mig
ha iakttagit på verkliga fornborgar. Jag letade då efter en palissad nedanför berget och fann då
vallen och ”diket”, som gick tvärs över vattendelaren, vilket ju inte kunde vara ett vattenförande
dike. Det gick dessutom inte på djupaste stället i den grunda dalgången mellan borgberget och
nästa berg, som det bort göra om avsikten hade varit att dika ut området. Jag uppfattade
dessutom att vall och vallgrav låg på lagom kastavstånd från stenmuren, ca 20 m.
     Om det är en kultplats kan den mycket väl vara från bronsålderstid. Att den i så fall skulle
ligga just här är ju inte alls onaturligt, eftersom det då var segelbar båtled förbi platsen. Som
kultplats skulle den då vara äldre än Rösaring, som ju än så länge hänförs till vikingatid, och
Michaels reaktion från i höstas, när han för första gången såg borgen, skulle besannas.

Stenåldersfynden
Uppland är geologiskt det yngsta landskapet i Sverige. Stenålder finner vi bara i områden som
nu ligger ca 30 m ovanför vattenytan. Hittills känner vi i kommunen bara till några få
stenåldersföremål som lösfynd. Vårens undersökning visar på den första kända platsen där
stenåldersmänniskor vistats. Det har dock knappast varit en permanent boplats, snarare en
tillfällig lägerplats för fiskare lång ute i skärgården.
     Det var när vi grävt oss igenom jordvallarna vid ingången och kom ned på ursprunglig
markyta som stenåldersfynden visade sig: en halv tunnackig yxa, en bit flinta, en tvärpil av flinta
och några kvartsskrapor.
     Fyndet av gropkeramiken har sina poänger. Det skedde sista dagen. Medan vi var sysselsatta
med att lägga igen schakten började Michael mäta in ett par mindre hålvägar straxt norr om
fornborgen. Hålvägarna ledde in på det skogsavverkade området rakt mot en av de många
upplöjda fårorna, som gjorts för att fröträdens frö skulle ha någonstans att slå rot. Där låg
keramikskärvorna helt öppet för det vana ögat.

Fortsatta grävningar i höst?
När detta skrivs har Michael Olausson just uttalat förhoppningen att kunna få återkomma med
kompletterande undersökningar till hösten. Då vet vi ju också resultaten av de inskickade
proverna. Det kommer naturligtvis en ny redgörelse för utgrävningarna på denna plats under
hösten. Vi hoppas att slutrapporten kommer så tidigt att vi kan göra en exkursion till platsen
innan det blir alltför kallt.

Ett tack från Upplands-Bro riktas till de amatörarkeologer i Stockholms län, som så hängivet
hjälpt till vid undersökningen av ”fornborgen”.

”Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt”
Forskningsprojektet kring Rösaring har nu tagit sig  konkret uttryck i form av en mycket fyllig
och genomarbetad projektbeskrivning utförd av arkeologen Peter Bratt vid Länsmuseet. Därmed
stundar nya intressanta arbetsuppgifter för länets amatörarkeologer, och Upplands-Bro-borna
kan se fram emot nya rapporter om denna unika fornminnesplats. Tillsammans med
hembygdsrörelsen och Riksantikvarieämbetet har en strategi lagts upp för arbetet.
     I förra numret av vår medlemsinformation berättades att en snabbinspektion av området
nedanför Rösaring stod för dörren.  Tack vare förra årets röjning i markerna och Ekeby-fårens
betning kunde vi iakttaga tidigare okända stenformationer nedanför torpet Leran. Rolf Rydén
från RAÄ blev intresserad och kunde snart meddela att han fått arbetstid för ett omfattande
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inventerings- och karteringsarbete. Under tiden hade Länsmuseet och UKF sammanställt alla
sina tillgängliga upplysningar om Låssa socken i form av kartor, inventeringar,
jordeboksuppgifter, ortnamnskort och litteratur. Med detta som grund har sedan Peter Bratt
författat den mycket intressanta projektbeskrivningen.
     Den 18 juni började en omfattande ”specialinventering” av större delen av Låssahalvön. Den
syftar till en minituös undersökning. I skrivande stund går ett brev ut till länets amatörarkeologer
med förfrågan om det finns intresserade medlemmar, som vill ägna några semesterdagar åt detta
inventeringsarbete. Rolf behöver ett par personer som hjälp varje dag för att med en hastighet av
ca 1,5 kvkm per dag ströva igenom praktiskt taget hela Låssa socken på jakt efter okända
fornminnen. Verksamheten läggs upp som en utbildning för amatörarkeologerna, som här får
lära sig helt andra saker än själva grävningstekniken. Här får de gå tillsammans med en erfaren
spanare och lära sig att läsa av landskapets hemligheter. Så många som möjligt skall erbjudas
denna undervisning.
     Därefter kan det bli dags för kartering av de hundratals gravarna, och den förmodade
bronsålderstida boplatsen med sina skrävstenshögar nedanför åsen. Nu när marken är röjd och
avbetad syns några till diametern mycket stora gravhögar ligga på rad omgivna av många mindre
gravar. Hur många gravar som förstörts vid vägens anläggande och hur många som blivit
bortodlade kan vi inte ens gissa oss till. Strax under plogdjup finner vi Stora Ekebys ”svarta
jord” över ett stort område.
     I förlängningen är fosfatkartering och undersökning med metalldetektor ett önskemål från
Peter Bratts sida. Resultaten av de nu planerade undersökningarna kommer att avgöra om det
hela kommer att avslutas med arkeologiska undersökningar.
     Jag kan - utan att lova för mycket - avsluta den här lilla rapporten på samma sätt som i förra
numret: ”Det kommer, som synes, att bli anledning att återkomma till ämnet Rösaring”.

Fältvandring med gammal karta vid Säbyholm
Vi var drygt 20 personer, ca hälften från Upplands-Bro, som deltog i en första vandring med en
gammal karta från 1782 som överlägg på den moderna ekonomiska kartan. Vandringen var ett
led i Riksantikvariets och Sveriges Hembygdsförbunds gemensamma projekt att lära
hembygdsföreningarnas medlemmar att med hjälp av gamla kartor förstå hur kulturlandskapet
har formats.
     Efter en gemensam teorikväll skulle vi nu tillämpa kunskaperna ute i fält. Som
praktikexempel användes storskifteskartan över Säbyholms säteri, som hade bildats på 1600-
talet. Här fanns nämligen exempel på flera intressanta företeelser. Vi började med att studera
forntida åkrar, från den tid då man ännu inte börjat använda lie för att skära säden. När man gick
över till modernare jordbruksmetoder övergavs de gamla åkerlyckorna, som i stället blev
ängsmark. När man ännu senare började odla vallväxter blev hela området till hagmark för
betande djur. Här finns alltså mark som aldrig lagts under plogen.
     Kartöverlägget gav också utmärkta prov på säteriets uppbyggnad. Vi kunde finna den gamla
vägen  som ledde rakt mot den redan 1782 försvunna säteribyggnaden, men lämningar i marken
visade var den legat. I rät vinkel mot entrévägen hade en magnifik ekonomibyggnad haft sin
plats. Det var en U-formad byggnad med tornliknande utbyggnader på flygelgavlarna ut mot den
central punkten i hela anläggningen. Vägen rakt mot öppningen mellan flyglarna är identisk med
dagens väg mot Låssa kyrka och Säbyholmsskolan. Tydlig i naturen är den terrass på vilken
byggnaden en gång stått. Den syns på bägge sidor om dagens väg. Vi åker med andra ord rakt
igenom denna storslagna ekonomibyggnad på vår väg till Låssa kyrka.
     Kartan vägledde oss också till grunder efter sedan länge försvunna 1700-tals byggnader. Ett
övningsexempel för deltagarna blev att identifiera platsen för ett bostadshus med två flyglar. Här
fanns vid första besiktningen inga som helst rester i marken. Det mesta hade förstörts när man i
början av 1900-talet anlagt ett pumphus på platsen. Lite sparkande i fjolårsgräset avslöjade dock
platsen för den ena flygeln.
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     Med kartans hjälp kunde vi också hitta platsen för väderkvarnen; en halv kvarnsten återfanns
senare som trappsteg i en husgrund.

Kurs: Odlingslandskapet - ett hembygdens rum.
I fyra län i landet, däribland Stockholm län, kommer under året att anordnas kurser som lär ut
hur man kan läsa fram kulturlandskapets förändring genom tiderna. Ett antal experter inom olika
kompetensområden kommer att anlitas.Nuvarande kursplan omfattar 11 träffar med
agrarhistoria, kartkunskap med kartöverlägg, fältinventering. Kunskapen vill göra deltagarna
skickade att själva leda liknande kurser i sin hembygd. Anmälan om deltagande kan göras till
UKF eller t till projektledaren Niklas Cserhalmi, Sveriges Hembygdsförbund, 08-34 55 11, fax
08-34 74 74.

Uppdragsverksamheten
Vi har de senast åren alltmer blivit inblandat i vad som kan beskrivas som uppdragsverksamhet.
Vi åtager oss vissa arbetsuppgifter för vilka föreningen får ekonomisk ersättning.
     Det är främst Kultur- och fritidskontoret som tar föreningens tjänster i anspråk. Men det finns
även andra uppdragsgivare inom och utom kommunen. Under våren har exempelvis nio skol-
klasser i Bro och Tjusta fått historielektioner om närsamhället och cykelturer i skolans närhet.
     I Naturbruksgymnasiets (Säbyholmsskolan) kurs i Landskapsvård har har vi bidragit med
lektioner kring gamla kartor och tolkning av tillhörande handlingar.
     UKF har anlitats av Arbetsförmedlingen och ABF i deras ALU-projekt för utbildning av
Turist informatörer med säte i gamla stationshuset i Kungsängen. Lektioner och framförallt
guidade turer har gjorts till praktiskt taget alla kommunens turistmål.
     Vanligaste uppdraget kommer från organisationer och skolor som vill ha föreläsningar om
kommunens sevärdheter och guidade turer till olika delar av kommunen.

Kommande aktiviteter
Den utåtriktade verksamheten för hösten är ännu inte fastställd. Vi har planer på en
föredragsserie kring våra gannkommuner. Olle Törnberg, f d järnhandlare i Bro, är Enköpingsbo
sedan många år. Han kommer att tala om Doktor Westerlund, den internationellt
uppmärksammade läkaren i Enköping. Vi hoppas också få ta del av Sigtunas historia, inte
utgrävningarnas Sigtuna, utan en del av stadens historiska utveckling efter dess förstöring 1187
och fram emot vår egen tid. Järfällas historia tror vi skulle intressera oss. Vi åker ju alla med
pendeltåget och kan vara intresserade av vad stationsnamnen Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby
står för. Vi vet ju av erfarenhet från vår egen kommun, att det finns historia där man minst anar
det. Kunskap om det vi berörs av ger harmoni, ja trygghet, i tillvaron. En exkursion och kanske
ännu en konsert kan det bli under hösten. Tider och platser i nästa nummer och  på kommunens
annonssida i Mälarposten.

Några av vårens genomförda aktiviteter
En kort sammanfattning för er som inte hade tillfälle att delta i vårt vårprogram:
- Konserten på Lennartsnäs med ”Igor Stravinsky i ord och ton” var en stor upplevelse. Kjell-
Inge Stevensson med hustru Margareta och dottern Magda presenterade kompositörens levnad
och musik på ett sätt som aldrig gjorts förut. Ett stort antal av Stravinskys många småstycken
spelades i Kjell-Inges arrangemang för klarinett, fiol och piano. Den stora salongen rymmer ett
80-tal åhörare utan trängsel. Miljön och akustiken var bland de bästa som Kjell-Inge hade
upplevt och han har ju erfarenhet från många håll i landet. För nytillkomna medlemmar vill jag
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erinra om att våra herrgårdskonserter alltid sker med en historisk bakgrund av något slag. Det
kan gälla såväl själva musiken som bygdens historia.
- Ekursionen till Linné-minnena i Uppsala och Olof Hedins kaktussamling   ägde rum med bästa
tänkbara väder. Intendenten för Botanikum, Karin Martinsson, tillika ansvarig för såväl Linnés
Hammarby som Linnéträdgården vid Svartbäcksgatan var en utmärkt guide, som följde oss till
alla platserna. I väl avvägda doser berättade hon om Linné och hans växter.
     Tre av deltagarna hade personliga anknytningar till den stora Botaniska trädgården mitt
framför Uppsala slott. Olle Hedins hustru och dotter, Kerstin och Sophie, kunde förmedla nya
upplysningar om Olle Hedins katusar, som institutionen inte kände till. Vi fick också veta av
Karin Martinsson att en bidragande orsak till att samlingen omhändertogs (och fick sin
framträdande plats i det Orangeri som byggdes på initiativ av Gustav III) var den mycket
detaljerade dokumentation som Olle hade gjort över alla sina katusar; man vet allt ”när, var och
hur” om de mer än 800 kaktusarterna.
     Ingrid Nilsson från Bro berättade om sin farfar, som var trädgårdsmästare i Botanikum och
hade haft sin bostad, där nu institutionens kansli är inhyst. Hennes farmor hade haft förtroendet
att binda de lagerkransar, varmed universitetets doktorer hedrades. Ända till för 15-20 år sedan
bands dessa kransar med lagerblad från de lagerträd som införskaffades för 250 år sedan och
som följt med från den gamla botaniska trädgården nere i staden. De förvaras vintertid i det stora
katedralliknande Orangeriet, där sydliga växter tillbringar större delen av året. För att spara
lagerträden tar man numera bara två sådana blad till varje krans, resten importeras.
     Ett tag såg det ut som om hela resan skulle behöva ställas in. Två veckor före färden hade inte
tillräckligt många anmält sig och vi tvingades avbeställa bussen. Vi beslöt att ta oss till Uppsala
per bilar, men då skulle vi förlora gemensamheten under dagen. Med kort varsel lyckades Hasse
Ljung få tag i en ledig buss, och färden kunde genomföras utan förlust för UKF. Vi blev till slut
35 deltagare.
- Hembygdens år 1996 arrangerades av Stockholms läns hembygdsförbund som en del av
Historiskt festspel på Riddarholmen 1 juni. UKF ställde upp vid ett marknadsstånd, där vi visade
vår verksamhet och sålde våra böcker. Nils Holgerson och Selma Lagerlöf besöker under året
olika hembygdsarrangemang runt om landet. De färdas då i helikopter. Efter ett
scenframträdande  kom de till UKF:s plats för att titta på Gudrun Sandéns bildväv med motiv
från Nils Holgersons underbara resa genom Sverige.
     Börje Sandén höll ett föredrag i det gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Det hade rubriken
”Riddarholmen och Dalupproret 1743 i ett lokalhistorisk belysning - En annan historia”.
     Vidare deltog manskvartetten Bro d´River Boys med sånger av bl a Bellman, såväl från
scenen som inne i Wrangelska palatset och i dett gamla riksdagshuset.
- UKF deltog tillsammans med 70-talet utställare vid den s.k. Framtidsmässan i Kungsängen. Vi
visade vår verksamhet av olika slag. Denna dag var det premiär för UKF med en egen Hemsida
på Internet.
- I det avslutande föredraget i vår serie kring Fornsigtuna medverkade David Damell, som fick
tala inför en fulltalig publik.

Vill du förvissa dig om att även i fortsättningen få vår information bör
du betala in medlemsavgiften 75:- på vårt pg 27 58 94-4.

Upplysningar: 08-582 405 15
Telesvar/fax    08-582 413 55
E-post: ukforsk@algonet.se
Internet: http://www.algonet.se/~ukforsk
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Urval av kulturprogram - Upplands-Bro hösten 1996
Skilda arrangörer. Kort presentation. UKF i samarbete med Studieförb. Vuxenskolan
Våra egna arrangemang finns utförligare beskrivna längre fram.
Se för övrigt ”Det händer i Upplands-Bro” varannan vecka i Mälarposten.

Sönd, 1 sept. kl 10, 12, 14. Arkeologidagen. Fornsigtuna/Signhildsberg. se annons
Sönd. 8 sept. kl 14.00. Lennartsnäs - Kulturhusens dag. - Arr. Lennartsnäs/UKF/UMS
Konsert på Lennartsnäs. Kjell-Inge Stevensson, klarinett - Schumann; 120:-
Sönd. 8 sept kl 11.00 - 15.00. Parker och trädgårdar. (Kulturhusens dag) Arr. Säbyholms
naturbruksgymnasium. Säbyholms skolpark Guidade visningar kl 12.00 och 14.00
Sönd. 8 sept kl 10.00 - 15.00.  Parker och trädgårdar. (Kulturhusens dag). Arr. Almarestäkets
säteri. Kryddträdgården och dess historia.  Skrift om kryddträdgården.
Lörd. 14 sept. Konstutställning i Granhammars park. Lars Karngård, Lars Henriksson
Tisd. 17 sept. kl 19.00. Hembygdsgården Klint - Arr. Bro hembygdsf.
Tema Italien. Visor, schlagers och allsång. Italienskt kaffe.
Torsd. 19 sept. kl 19.30. Hembygdsgården i Kungsängen - Arr. Stockholms-Näs hemb.för.
Brasafton. Våra kryddors historia och användning. Kristina Möller.
Sönd. 22 sept. kl 14.00. Exkursion till Fornborgen vid Draget - Arr. UKF; 20:-
Hittills framkomna resultat av vårens grävningar presenteras. Börje Sandén m. fl.
Onsd. 25 sept. kl 19.00. Biblioteket i Bro - Arr. UKF/ Biblioteket/Stud.förb Vuxenskolan; 40:-
Järfälla från Stäket till Barkarby. Ingrid Kennerstedt Bornhall, Bengt Borkeby, Järfälla, berättar.
Lörd. 28 sept. Från kl 15.00 i Brohuset, Bro centrum - Arr. Musiksällskapet m. fl; 60:- (30:-)
Jazz och Blues-festival med bl a Charlie Norman och Roffe Ericsson;
Sönd. 29 sept kl 18.00. Håtuna kyrka - Minneshögtid - Arr. Håtuna/Håbo-Tibble hemb.för.
Håtunaleken 690 år.  Musikaliska/dramatiska inslag ur krönikespelet. Kommentarer av Börje Sandén.
Tisd. 1 okt. kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, - Arr. Bro hembygdsförening.
Tema Italien. Romerska gästabud igår och idag. Mathistoriker Kristina Steen, Bro.
Sönd. 6 okt. kl.19.00. Kungsängens kyrka. Arr. Kungsängens församling. Se separat annons.
Förklädd gud. Medverkande: Andreaskören, Bro kyrkokör. Musiksällskapets orkester, Gunilla
Nordkvist, Häggeby, Thomas Fridén, Bro, Dan Ekborg, Kungsängen. Dir. Margareta Stevensson.
Onsd. 9 okt. kl 19.00, Dagcentralen Kungsängen, Torget 5, Föredrag - Arr UKF/Stud.f.Vuxensk.
Tema arkeo-astronomi. Stonehenge (England), Jens Tellefsen, Tekniska högskolan.(KTH); 40:-
Tisd. 15 okt. kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, - Arr. Bro hembygdsförening.
Tema Italien. Italien i förändring. Yosef Mangano kåserar, italienskt kaffe.
Onsd. 16 okt kl 19.00. Villa Skoga - Arr. ABF.
Villa Skoga 1926-1996. Historien om ett hus och dess innevånare. Börje Sandén
Onsd. 23 oktober. kl 19.00; Biblioteket i Bro - Arr. UKF/Biblioteket/Stud.f.Vuxenskolan; 40:-
Doktor Westerlund och hans betydelse för Enköping. Olle Törnberg, Enköping.
Onsd. 6 nov. kl 19.00, Dagcentralen Kungsängen, Torget 5, Föredrag. - Arr.UKF/Stud.f.Vuxensk.
Tema arkeo-astronomi.  Newgrange (Irland), Jens Tellefsen. KTH. 40:-
Tisd. 12 nov. kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, - Arr. Bro hembygdsförening.
Bro i framtiden. Kommunalrådet Sven-Inge Nylund, stadsark. Åke Edlund.
VÄND

Medlemsinformation 4
 - september1996
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Onsd. 20 nov. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Föredrag. - Arr.UKF/Stud.f.Vuxensk
Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Hur människan uppfyllt jorden. Curt Dahlgren, UKF. 40:-     
Onsd. 4 dec. kl 19.00, Dagcentralen Kungsängen, Torget 5, Föredrag. - Arr. UKF/Stud.f.Vuxensk.
Tema arkeo-astronomi. Megalitgravarna i Falköpingstrakten, Jens Tellefsen. KTH. 40:-

UKF:s offentliga aktiviteter
Sönd den 8 september kl 14.00 - “Kulturhusens dag“
Konsert på Lennartsnäs - “En poet i toner“
En romantisk afton i sällskap med Robert SCHUMANN.
Kjell-Inge Stevensson, soloklarinettist vid Radiosymfonikerna,  har arrangerat ett antal kända och
okända småstycken till en samling med s.k. Albumblad för klarinett och piano. Här ges rika exempel
på Schumanns ypperligt sköna melodikonst - också i förening med mörkare dramatiska undertoner.
Mellan styckena ett urval av anknytande poesi. Vid pianot Margareta Stevensson.

”Genom alla toner ljuder en stilla ton
i jordens brokiga dröm för den som hemligt lyssnar.”

Kostnad: 120:-. Bokning kan ske genom insättning av summan på UKF:s pg 27 58 94-4 eller UKF:s
telefon 582 40 515, fax/telefonsvarare 582 41 355. Kvarvarande platser säljs vid entrén.
Kaffeserveringen är öppen i pausen. Möjlighet finns att inhandla ekologiskt odlade grönsaker från
slottsträdgården. Lennartsnäs ligger vid Mälaren några km söder om Kungsängen i Upplands-Bro.

Tema ”arkeo-astronomi”.
Intresset kring Rösaring tar sig många uttryck. Det nystartade arkeologiska projektet är ett. Somliga
personer finner jordmagnetiska fenomen, som kan påvisas med slagruta eller pekare. Andra funderar
över processionsvägens astronomiska betydelse. Rösaring som kultplats får en alltmer framträdande
roll. Geologiska formationer är direkt synliga i naturen. En intressant kartografisk synpunkt har vi
själva lagt fram i den engelskspråkiga beskrivning (som finns på biblioteken och på vår hemsida på
Internet).
     I höst presenterar vi några kända s.k. arkeo-astronomiska objekt. Det är Jens Tellefsen, KTH, som
kommer att hålla föredrag onsdagarna 9/10, 6/11, 4/12 under den övergripande rubriken Arkeo-
astronomi.
     Jens är lärare och forskare vid Tekniska högskolan inom ämnesområdena laserfysik och
optik. Privat är han intresserad av människan i kosmos och håller uppskattade populärvetenskapliga
föredrag om bl a forntida teknik och vetenskap, ofta med astronomisk anknytning. Föredragen
spänner över ett vitt fält; från indiankulturer till forntida europeiska kulturella manifestationer som
Stonehenge, det fantastiska stenåldersmonumentet i Newgrange på Irland och våra egna
megalitgravar i Falköpingstrakten.

Onsd 9 okt kl 19.00.  Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5 nära pendeltågsstationen. 40:-
Jens kommer att berätta om Stonehenge och dess eventuellt kalendariska bakgrund.

Onsd  6 nov kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5, nära  pendeltågsstationen. 40:-
Newgrange - fornminnet på Irland, nära Dublin. Äldre än pyramiderna; med sina gigantiska
stenblock med symbolskrift.

Onsd 4 dec kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5, nära  pendeltågsstationen. 40:-
Var Falköpingsbygden i forntiden ett centrum för geometri och matematik? Kände man till det
gyllene snittet och andra geometriska proportioner?
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Människans historia
Onsd. 20 nov. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Föredrag. - Arr UKF. 40:-
Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Föredrag av Curt Dahlgren, UKF.
En tvärvetenskaplig analys av hur människan förökat sig och uppfyllt jorden. Curt Dahlgren
presenterar de senaste rönen från paleoantropologin, språkvetenskapen och DNA-forskningsområdet.
Han vill försöka sig på en tvärvetenskaplig tolkning av människans ursprung och utveckling från ett
genesis för 200 000 år sedan fram till idag.

Exkursion till fornborgen vid Draget
Sönd. 22 sept kl 14.00. exkursion till fornborgen vid Draget; 20:-
I info96-3 kunde du läsa utförligt om den arkeologiska undersökningen som genomfördes under 10-
11 dagar i maj. Borgens omfattning och funktion har kommit i ett helt annat läge. Nu får du möjlighet
att på platsen ta del av resultat och tolkningar av det vi fann. När detta skrivs i augusti är ännu inget
bestämt om de aviserade fortsatta undersökningarna.

Våra grannkommuner
Denna termin inleder vi en serie föreläsningar där vi vill presentera våra grannkommuner. Vi
föreställer oss att Upplands-Bro-bor gärna vill veta lite mer om de orter vi passerar på väg till och
från vår kommun. Vi inleder med Järfälla och Enköping denna termin.

Onsd. 25 sept. kl 19.00. Biblioteket i Bro; 40:-
 Järfälla från Stäket till Barkarby.
Ingrid Kennerstedt Bornhall, kultursekreterare i Järfälla och Bengt Borkeby, Järfälla, berättar om vad
vi ser när vi passerar genom Järfälla.

Onsd 23 okt. kl 19.00. Biblioteket i Bro; 40:-
Doktor Westerlund som person och läkare. Olle Törnberg, Enköping, innehade under många år
Bro järnaffär tillsammans med sin bror. Han har många års erfarenhet som ledare för studiecirklar om
Westerlund och dennes betydelse för Enköping. Westerlunds sjukhem hade större betydelse för
Enköpings arbetsmarknad än Bacho i dag.

Kurs: Odlingslandskapet - ett hembygdens rum.
Start: lörd 14 sept - 10.00 - 17.30. Båtfärd till Björkö; 110:-
I fyra län i landet, däribland Stockholms län, kommer under året att anordnas kurser som lär ut hur
man kan läsa fram kulturlandskapets förändring genom tiderna. Ett antal experter inom olika
kompetensområden kommer att anlitas. Preliminär kursplan omfattar 11 träffar med agrarhistoria,
kartkunskap med kartöverlägg, fältinventering. Kunskapen vill göra deltagarna skickade att själva
leda liknande kurser i sin hembygd.
Anmälan om deltagande kan göras till UKF eller till projektledaren Niklas Cserhalmi, Sveriges
Hembygdsförbund, 08-34 55 11, fax 08-34 74 74, som också svarar på frågor.

Ett antal deltagare från Upplands-Bro var med vid den inledande fältvandringen vid Säbyholm i
våras, som vi rapporterade om i förra numret. Vårt engagemang har resulterat i att vi får tillgång till
några digitaliserade lantmäterikartor för Upplands-Bro. Höstprogrammet startar med en
introduktionsträff på Björkö, där vi tittar på ett odlingslandskap med tydliga rötter i både vikingatid
och i allmogesamhället. Med hjälp av historiska kartor kan vi följa landskapets utveckling fram till i
dag. Max 30 deltagare.
Vi reser med Victoria från Stadhuskajen kl 10;  stannar 3,5 tim på Björkö; är tillbaka i Stockholm kl
17.30. Resan kostar 110:- Båtguide. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck.
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UKF:s hemsida på Internet
http://www.algonet.se/~ukforsk
På hemsidan presenterar vi inte bara våra aktiviteter - med eventuella ändringar. Så snart något händer inom
vårt intresseområde lägger vi in det. Här kan du således få upplysningar långt innan de kommer med i vår
medlemsinformation. Informationen är i vissa fall dessutom mer omfattande och innehåller värdefullt bild- och
kartmaterial. Dessutom utförliga upplysningar om UKF:s verksamhet.
Tekniken med att ”klicka sig fram” till önskad information försöker vi utnyttja så mycket som möjligt. Därför
lägger vi in direkta länkar till sådana hemsidor som vi finner värdefulla för våra medlemmar; för närvarande
nedanstående:
Sigtuna museer - Sigtunas historia; Expedition Holmgård (rapporter från sommarens färd Novogrod - Svarta
havet; Böcker och skrifter
Stockholms läns museum - Bl a beskrivning av kulturstigar; Program och utflykter; Utställningar
Upplandsmuseet - länsmuseum för Uppsala län
Rösaring - enligt Stockholms läns museum - jämte andra ”kulturstigar” av olika slag
Statens Historiska Museum
Nordiska museet
Svenska museer
"Project Runeberg"; stor samling av klassisk nordisk littertur (lämplig för utskrift)

SUNETs förteckning över svenska WWW-sidor;
SUNET är ursprungligen svenska universitetens internetsammanslutning
- Kulturföreningar och kultursällskap
- Allmänna kulturinstitutioner
- Sunets stora WWW-katalog

- Huvudsakligen engelska artiklar om Vikingatiden:
- The World of the Vikings - Mycket omfattande katalog över sammanslutningar och artiklar kring
Vikingatiden
- Viking Heritage (Viking Network) - Viking Heritage med säte på Gotland; med viktiga länkar till
internationella artiklar om vikingatiden.
- The Viking homepage - Artiklar samlade av Chalmers i Göteborg
- The Viking Age
- Runstenar/Rune stones
- The Jorvik Viking Centre i York, England. Ett av de äldsta museerna med ca 9 milj. besökare på 10 år.

Rapport från UKF:s interna arbete
Rösaringsprojektet - 1996
Ett 15-tal amatörarkeologer från Stockholms läns hembygdsförbund är nu engagerade i forskningsprojektet
kring Rösaring. En grundlig fornminnesinventering av  större delen av Låssa socken har påbörjats under
sommaren. Den leds av Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet och vid inventeringstillfällena har han med sig
4-5 medhjälpare som bildar skallgångskedja. Man räknar med att klara av ca 1,5 kvkm om dagen. Hittills har
vi varit ute sex dagar.
     Projektet har också ett pedagogiskt inslag som syftar till att utbilda länets amatörarkeologer i den svåra
konsten att försöka avslöja landskapets dolda hemligheter. De svåraste fornminnena att upptäcka är gravar från
s.k. äldre järnålder och det är just sådana vi hittills saknar i Rösaringsområdet. De vanligaste gravarna är från
yngre järnålder ("vikingagravar") i form av större eller mindre jordkullar nedanför berg och åsar.
Bronsåldersgravarna är också lätta att se och alla är nog redan registrerade. De är oftast i form av stenrösen
uppe på höjder. Nu letar vi bl a efter ganska små stenrösen bara några dm höga och omgivna av en
stensättning. De kan vara nästan omöjliga att se i vegetationen.
     Men vi letar inte på måfå och var som helst. På fältkartan följer vi 10 meters-kurvan och försöker föreställa
oss var människorna för ca 2000 år sedan kunde finna skyddade och soliga lägen att slå sig ner på. Hittills har
vi inte hittat några sådana gravar. Att vi letar efter gravar fast det egentligen är boplatser vi är intresserade av
beror på att boplatser lämnar ännu mindre spår efter sig i naturen. Boplatserna finner man ofta på avplanade
terrasser. På sluttningarna runt Rösaring vimlar det av terrasser men de allra flesta är geologiska bildningar,
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dvs strandvallar som uppstått genom ishavens inverkan på grusåsen, men det hindrar ju inte att människor
slagit sig ner på dessa - snarare tvärtom.

Historiska notiser
Vikingar världen runt
Vikingarna och deras tid har tydligen kommit riktig på modet runt om i världen. Man började ana en renässans
för vikingarna i samband med de stora utställningarna i Paris, Berlin och Köpenhamn för några år sedan och
därefter har intresset bara ökat.  Det torde främst bero på en betydelsefull omvärdering av vikingarnas insats i
historien. Man ser positivt på deras framfart i Europa - först skedde omvärderingen i Västeuropa och efter
Sovjetunionens fall även i Ryssland och Baltikum.

Franska historiker framhöll (liksom tidigare en del skandinaviska!) att vikingarna blivit ensidigt beskrivna. De
enda som egentligen skrev historia vid denna tid (ca 800 - 1000) var munkar och präster och deras berättelser
handlade då helt naturligt om plundringen av kloster och kyrkor, där stora förmögenheter samlats genom
århundradena.
     Dessa förmögenheter - framhåller man nu - var inte produktiva; de gav ingen avkastning! Genom
vikingarnas plundringar kom de dolda förmögenheterna ut i ett ekonomiskt kretslopp. Det var nämligen inte så
att merparten av det plundrade togs hem till Skandinavien. Dels omsattes de i handelsvaror på platsen, dels
kom väldigt många vikingar aldrig någonsin tillbaka till sina hemländer. Om detta vittnar den mycket stora
mängden av ortnamn i bl a England och Frankrike. Jag behöver bara erinra om själva namnet Normandie.
Dessutom kom de nordmän som bosatte sig här att påverka lagstiftningen i en nordisk anda.

Vilka konkreta uttryck tar sig nu denna omvärdering runt om i världen?
Här följer ett litet urval.
England
I Devon i England planerar man att 1997 - exakt tusen år efter vikingarna plundringståg i trakten - genomföra
en slags festival under ett par veckor, då man håller föredrag och seminarier, visar skandinavisk konst,
teater,dans, musik, litteratur och t o m mat. Finalen på det hela blir "Invasionen", då långskepp glider upp för
floden, varefter man får bevittna en sammandrabbning mellan vikingar och saxare.
     Ett av de äldsta vikingamuseerna finner vi i York: The Jorvik Viking Center.
Chicago
Här har man för avsikt att bygga "Viking World Museeum", en byggnad i form av en jättelik gravhög, där man
vill visa hela den vikingatida världen. Inspiration har man naturligtvis fått av den kopia av det norska
Gokstadsskeppet, som 1983 seglades till The Columbian Exposition och sedan dess finns i Chicago. Gokstads-
skeppet i original finns i Oslos vikingamuseum. Det hittades 1880 och är över 20 m långt och mer än 5 m brett
midskepps. Det har haft en besättningen på minst 40 man och 16 par åror.

Australien
Till och med i Australien, Brisbane, har man nyligen bildat en vikingaklubb, där man studerar vikingarna.
Tanken är att bygga ett långskepp för att kunna segla med det längs kusten. Man har också för avsikt att pröva
på vikingarnas levnadssätt, hur nu det skall gå till Australiens varma klimat.

Baltikum
De 400 vikingagravar som arkeologen Birger Nerman tyckte sig ha funnit i Grobina på 1930-talet har nu
befunnits vara ca 2000.
Ryssland
Det allra största vikingagravfältet man hittills träffat på finns i Ryssland, mer än 3000 gravar, fler än på Björkö
i Mälaren.

Danmark
Forskningen kring vikingatiden är sedan länge etablerad i Danmark med centrum i Roskilde och forntidsbyn
Leire. Förra året provseglades skeppet Helge Ask. Det befanns vara av en stadig konstruktion, snabbseglat och
lättmanövrerat.
Norge
I Norge finns ett 30-tal projekt kring vikingatiden på gång. Man kommer särskilt att tänka på det
rekonstruerade 83 m långa vikingahuset i Borg på Lofoten.
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Sverige
År 1995 kunde vi i media följa jungfrufärden för Sigrid Storråda, det största vikingaskepp som byggts i
Sverige sedan 1000-talet. Det är byggt i Lidköping efter modell av Gokstadskeppet
- I Gene fornby i trakten av Örnsköldsvik, där man rekonstruerat en järnålderstida gård, planerar man att under
året börja bygga ett fartyg av 500-talsmodell.
- På Björkö har nyligen öppnats ett museum kring utgrävningarna i Birka, där bl a de uppmärksammade 6
årens grävresultat visas. Dessa utgrävningar har gjorts av Riksantikvarieämbetet. Mindre uppmärksammade
utgrävningar på Björkö har äget rum både före de nu nämnda undersökningarna och samtidigt;  de har skett i
regi av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. I sommar fortsätter denna institution
med undersökningar av bl a fornborgen på Björkö.
- Den hittills största av alla vikingautställningar finns nu i Tumba, där över 1000 föremål visas.

Upplands-Bro
I Upplands-Bro har vi ett flertal projekt/händelser med anknytning till vikingatiden.
- Vi kan här nämna Rösaring med sin unika processionsväg från 800-talet  och kungsgården Fornsigtuna vid
herrgården Signhildsberg.
- När det gäller vikingatidafärder var det många Upplands-Bro-bor som bevittnade den första "vikingafärden"
mot Ryssland i modern tid för ett par år sedan, då Expedition Holmgård genomfördes. På sin färd från Sigtuna
till Novgorod i Ryssland tog roddarna på skeppet Aifur sin första rast vid Stäket, där UKF bjöd på mat och
dryck.
- I år forsätter resan från Novgorod ner till Svarta Havet. Du kan läsa rapporterna från färden i Uppsala Nya
Tidning eller på Sigtunamuseums hemsidor. Fem färdrapporter är publicerade när detta skrivs.
- I Upplands-Bro drivs sedan några år projektet Assurs by med direkt anknytning till vikingatiden. Ledare är
Thore Isaksson, Kungsängen, som driver det med stöd på det lokala planet av såväl UKF som Upplands-Bro
kommun. Projektet stöttas också av Dan Carlsson, länsantikvarie i Gotlands län och President of The Council
of Europe's Viking Network. Thore Isaksson har låtit hantverkare tillverka repliker av vikingatida förmål, som
är avsedda att brukas i vår egen tid. Vissa av dem kommer att ställas ut under hösten, troligtvis på central plats
i Kungsängen. Förhoppningsvis kan en framtida tillverkning förläggas till den planerade Assurs by på norra
Stäksön.
- Du har väl tänkt på att Upplands-Bros vapen är en vikingatida symbol: "Vapendansare" som den benämndes
i katalogerna vid utställningarna i Paris, Berlin och Köpenhamn. Upplands-Bro är enda kommunen i landet
med en logotype av sådant slag. Den visas vid den pågående vikingautställingen i Tumba.

Viking Heritage Newsletter
Vill du veta mer om de många projekten  med vikingamotiv kan du bli medlem i Viking Network - A center of
Viking Knowledge med säte på Gotland. Du får då tidskriften Viking Heritage Newsletter fyra ggr om året.
Den är fullmatad med upplysningar. En del av ovanstående är hämtade ur den. Centret har nyligen tagit fram
en katalog över vikingaprojekt i Sverige. Den upptar 42 objekt i alla stadier från planerade till förverkligade.
Utsidan pryds med en bild av Assurs by i Upplands-Bro.
- Många aktuella upplysningar om vikingatiden finner du på Sigtuna museums hemsida.

Labyrinter (labyrinten vid Rösaring)
För den som vill veta mer om labyrinter hänvisas till den engelskspråkiga tidskriften Caerdroia. Den
utkommer med ca ett nummer om året. Hittills har 27 nummer utgivits. Här kan du finna det mesta om
labyrinter världen över, inte minst från Norden och då framförallt Sverige, där merparten av dem finns.
     Senaste numret (27) innehåller två artiklar med svenska författare. Rabbe Sjöberg redogör för dateringen av
50 stenlabyrinter längs Norrlandskusten. Genom att mäta tillväxten av en viss lav anser man sig ha funnit en
metod att bestämma åldern på bl a stenlabyrinter. De flesta av de undersökta labyrinterna har nu daterats till
tiden 1500 - 1650 e. Kr. Artikeln är en mycket noggrann genomgång av mätmetoden och resultaten visas i
tabeller och diagram.
- Staffan Lundén har gjort en katalog över labyrinter runt Medelhavet, där det nästan bara finns avbildningar
bevarade. Förteckningen innehåller såväl väsentliga data som bilder. Här kan du läsa om de labyrinter som
figurerat i bakgrunden vid tolkningen av vår labyrint vid Rösaring: Lertavlan från Pylos i Grekland (1200-talet
f. Kr.), vinkannan från Tragliatella i Italien (600-talet f. Kr.) i vars labyrint ordet Troja är inskrivet. Det senare
intressant eftersom svenska labyrinter på 1600-talet kallades Trojeborgar. Här finns också avbildningen (på en
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pelare i Pompeji) som sammanför denna labyrinttyp med den labyrint på Kreta, där Minotaurus höll till. Över
30 labyrinter är beskrivna och fortsättning följer i nästa nummer av labyrinttidskriften.
- I tidigare nummer har John Kraft skrivit om nordiska labyrinter och naturligtvis om labyrinten vid Rösaring.
Prenumeration på Caerdroia kostar 60:- och kan göras genom John Kraft. Djäknebergsgatan 3A, 724 61
Västerås. tel 021-18 47 35. Direktkontakt kan tas med "Caerdroia, the mazes and labyrinths research group"
med E-mail: caerdroia@dial.pipex.com.
- Rösaringslabyrinten behandlas ur en helt annan synvinkel i boken "Jordstrålning, hälsa och forntida vetande"
av Dan Mattsson. Författaren redogör exempelvis för "jordmagnetiska" kraftlinjer som utgår från labyrintens
centrum. Boken finns i Upplands-Bro bibliotek.
- Ett försök att placera Rösaring i ett annat historiskt sammanhang görs av Börje Sandén i en engelskspråkig
uppsats Rösaring - Cult Site. Den finns på biblioteken och på vår hemsida http://www.algonet.se/~ukforsk.

Föreningsangelägenheter
Styrelsens sammansättning sedan årsmötet är.
Curt H Dahlgren, ordf581 702 45 Sophie Hedin    581 749 27
Börje Sandén, sekreterare, kassör 581 405 15 Thore Isaksson    581 712 40
Jan-Christer Strahlert 581 732 77 Håkan Norelius    582 447 86
Bengt Borkeby 583 540 09 Karl-Erik Mörk    511 745 58

Ur Verksamhetsberättelsen för 1995
2. Medlemmar
Föreningen har haft 214 medlemmar. Medlemsavgift 75:-, varav 11:- går till hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 1995-04-18 i Dagcentralen i Bro. Efter årsmötet höll Börje Sandén ett föredrag med bilder om gamla
kartor med anknytning till Upplands-Bro. Fyra nummer av Medlemsinformation med totalt 22 A4-sidor har distribuerats
till medlemmar och andra; ca 350 varje gång. Samtliga nummer från 1987 finns i pärmar på biblioteken. Åttasidig folder
i A5-format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre verksamhet 1987-1995. Årets föredrag och exkursioner har
genomförts enligt sammanställning längre fram i förvaltningsberättelsen. UKF är genom Stockholms läns
hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund.
4. Ekonomi
Under 1995 har UKF erhållit kommunalt anslag på 10000:- samt viss kopieringshjälp. Tjänster åt kulturförvaltningen har
betalats med 11000:-. Övriga inkomstkällor är försäljning av föreningens tryckalster och medverkan vid föredrag och
guidningar. Ett bidrag på 15000:- har erhållits från Patriotiska Sällskapet för arbetet med sällskapets Journal/Ny Journal
uti Hushållningen 1786 - 1813. Medlemsavgifterna har inbringat 16050:- Inga arvoden utgår för styrelseuppdragen. För
täckande av utgifter i samband med föredrag och exkursioner uttas en deltagaravgift av varierande storlek. Se
ek.redovisningen.
5. Projekt - pågående
Arkivstudierna med registrering i databaserna fortsätter: Ådö- , Almaresäket-, Lennartsnäs-  och Brogårdsarkivet,
Svenngårdska samlingen, Provinsialläkarstationen i Väst-Tibble. Arbetet med Hushållningsjournalerna är avslutat vad
beträffar det källmaterial som finns i kommunen; uppdrag från Patriotiska Sällskapet att fortsätta med resterande
källmaterial. Rösaringsprojektet syftar till återupptagande av arkeologiska undersökningar; David Damell har skrivit en
rekommendation för anhållan om grävningstillstånd att utföras under länsmuseets ledning med arbetskraft från länets
amatörarkeologer. Ansökan gäller inte bara själva Rösaring utan också det fornminnesrika området nedanför åsen.
Föreningen har på olika sätt stött Assurprojektet under året. Ett projekt som syftar till arkeologiska undersökningar i
fornborgen vid Draget har påbörjats framgångsrikt. Michael Olausson har ställt i utsikt en undersökning i
Riksantikvarieämbetets regi. Kommunen lovar hjälpa till med kartering. Se vidare under Programverksamheten
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager regelbundet i samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur- och fritidskontoret, de tre
hembygdsföreningarna och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning; medverkar i forskningsprojektet Storstad och Land i
delstudien Hemkänsla och miljö, ett projekt som leds av MOVIUM-sekretariatet vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och
är kopplat till kommunens Agenda 21 program.

7. Tryckalster
Vår medlemsinformation utgår även till kontaktföreninger, kommunala och antikvariska institutioner och vissa
privatpersoner; upplaga ca 350. En 4-sidig folder (A5) om UKF:s målsättning och verksamhet 1987-1985 distribueras
vid sammankomster och utställningar;  likaså en folder med innehållet i våra böcker och förtryckta inbetalningskort med
upplysningar om UKF (A4); i samband med exkursioner får deltagare tryckta kompendier med bl a kartor; affischer;
några särstryck ur kommande bok 4 har framställts.
8. Teknisk utrustning
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Modern dator och laserskrivare har inköpts. Digital bandspelare har anskaffats tillsammans med sånggruppen Bro
d´River Boys, som svarar för halva kostnaden. UKF är via modem uppkopplat till dataservern Accipiter.
9 . UKF:s publika aktiviteter 1995
Föredrag: Från Svarta havet till Älvdalen. Runristning under 1800 år. Curt H Dahlgren.
Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro: Rösaring. Börje Sandén, Per-Olov Jernström. Fornborgarna i ny
belysning. Michael Olausson;
Bord Duka Dig - måltidens historia från forntid till nutid. Maud Ekblad.
Studiebesök: Riksarkivet och Det medeltida Sveriges forskarcell. Kaj Janzon.
Stiftelsen Musikkulturens främjande.
Nordiska museets Folkminnesarkiv - Fotosamling - Topografiska arkiv.
Exkursioner: Båtfärd till Birka. Lena Holmquist Olausson. Arkeologiska forskningslaboratoriet.
Bussrundtur till Rösaring - Fornsigtuna - Almarestäket. Börje Sandén.
Bussfärd till hålvägar i Uppland och fornborgen vid Draget.
Exkursion till fornborgar i Upplands-Bro. Michael Olausson.
Konserter: Musikalisk salong i Hallwylska museet med lokala musiker och sångare från Upplands-Bro Musiksällskap;
Konsert med historia på Lennartsnäs. Chopins samtliga valser, Johan Westre.
Övrigt: Cykeltur med Bros lokalhistoria. Börje Sandén;
Arkeologidagen Rösaring. Börje Sandén;
Skärmutställning och datordemonstration vid Släktforskardagarna i Medborgarhuset, Stockholm.
10. Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet förekommer i alltmer ökad omfattning. Kultur- och fritidskontoret har uppdragit åt UKF att svara
för redigering och tryckning av häften med vandringsbeskrivningar, svara för guidning i samband med sommarens
turistprogram, vissa konsultuppdrag. Guidade bussrundturer har beställts av andra förvaltningar och av landstinget. De
flesta guidningarna och föredragen har dock utförts åt enskilda föreningar och organistationer såväl inom som utom
kommunen, samt vissa kursgårdar. UKF underhåller adressregister och skriver ut etiketter åt några föreningar. I en del
fall har privatpersoner/släktforskare fått upplysningar om orter och personer.
11. Prenumerationer på tidskrifter
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal föreningar och
institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka.
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär historia, Historisk tidskrift, Fornvännen, Folkets historia, Tvärsnitt,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Kulturminnesvård (Raä), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Rig (etnologi), Bygd och Natur,
Ymer (geografi), Samdok-Bulletinen, (Nordiska museet), Mikrodatorn.
Historiska bokklubbar och antikvariat: Yggdrasil, Clio, Ateneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat, Lindberg & Persson
Antikvariat.
Föreningar; årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria (Riksarkivet), Daphne
(Kulturförening), Sigtuna museeum, Stockholms läns museeum, Vikingabåten Aifur, Viking Network,
Arkeologisektionen i hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och
lokalkultur, Ortnamnssällskapet i Uppsala.
12. Övrigt
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens Evenemangskalender varannan vecka i Mälarposten. Dessutom
har våra aktiviteter ofta fått redaktionellt utrymme i såväl Mälarposten som Lokaltidningen. Ett flertal aktiviteter har även
belysts i Närradion i programtablåer och redaktionella program.
   UKF:s ordförande Curt Dahlgren har tilldelats kommunens kulturpris, liksom Anna Norberg, kommunens
kultursekreterare och medlem i UKF.

Vill du förvissa dig om att även i fortsättningen få vår information bör du
betala in medlemsavgiften 75:- på vårt pg 27 58 94-4.

Upplysningar: 08-582 405 15
Telesvar/fax    08-582 413 55
E-post: ukforsk@algonet.se
Internet: http://www.algonet.se/~ukforsk
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Urval av kulturprogram - Upplands-Bro
Olika arrangörer. Kort presentation. UKF:s arrangemang sker i samarbete med Studieförb.
Vuxenskolan. Våra egna arrangemang och vissa andra finns utförligare beskrivna längre fram
Se för övrigt ”Det händer i Upplands-Bro” varannan vecka i Mälarposten. Ofta i DN/SvD
Se också Stockholm This Week och Utflykter & Äventyr; utgives av Sverigehuset.
Se också UKF:s Hemsidor på Internet: http://www.algonet.se/∼ukforsk - med senaste nytt

Lörd. 7 dec från kl 10. Julmarknad i Brohuset. UKF säljer sina produkter
Onsd. 11 dec kl 19.00. Lejondals slott. Arr. Kultur och Fritid/Upplands-Bro Musiksällskap
Julens sånger och dikter. Bro d'River Boys samt Mary och Stina Svennberg sjunger svenska och
amerikanska julsånger. Kända och okända dikter kring julen av Hjalmar Gullberg, Gustav
Fröding m fl. Platsens historia. Kaffe ingår i priset 60:- Begränsat deltagarantal
Förhandsbokning kan göras på telesvar 581 666 35 eller UMS/UKF 582 413 55
Torsd 26 dec, Annandag Jul, kl 16.00. Västra Ryds kyrka.
Orgelkonsert med f.d. domkyrkoorganisten Gotthard Arnér. ”Historisk orgel” från 1832.
Tisd 31 dec, Nyårsafton, kl 17.00. Kungsängens kyrka
Orgelmusik med Yvonne Rosell. Se hela programmet längre fram.
Onsd 1 jan, Nyårsdagen, kl 16.00. Västra Ryds kyrka
Nyårskonsert. Kör, solister, instrumentalister. Se hela programmet längre fram.
Månd. 6 jan kl 18.00. Håtuna kyrka.   Arr. UMS/Håtuna församling
Den traditionella Trettondagsmusiken  detta år i Håtuna. Musiksällskapets stråkorkester. Dir.
Bertil Allerstav. Corellis julkonsert. Ouvertyr av Kraus
Lörd. 25 jan kl 16.00. Jakobsbergsskolans aula Arr. Musikskolorna i Upplands-Bro och Järfälla.
Kultur och Fritid, UMS, Musikantum i Järfälla
Musik Direkt. Sveriges största musiktävling. Från klassiskt till rock, från instrumentalt till
vokalt, grupper och solister. 13-22 år.
Onsd. 29 jan. kl 19.00.  Bro bibliotek.  Arr. UKF/Studiförb. Vuxenskolan 40:-
Sigtuna förr och nu.   Tema grannkommuner.
Fredrik Styrfält, antikvarie vid Sigtuna museum berättar om ”Sigtuna ovan jord”.
Sönd. 2 febr. kl 19.00. Kungsängens kyrka.
Kyrkokonsert. Vox Sonora. Mässa för damkör, solister och stråkar.
Onsd. 12 febr kl 19.00.  Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5.  Arr.UKF/Vuxenskol.
Tema arkeo-astronomi. Boyne Valley på Irland. Jens Tellefsen, KTH, berättar. 40:-
Sönd. 23 feb. kl 16.00. Kungsängens församlingshem. Arr..UMS/Församlingen/ABF
Musik i Vintertid. Mozart. Schumann m.fl.
Bertil Allerstav klarinett, Mats Liljeholm viola, Johan Westre piano
Onsd. 5 mars, kl 19.00. Biskops-Arnö. Arr. UKF/Folkhögskolan
Ärkebiskopssätet och Håbo-bygden. Cembalomusik i Gotiska salen.
Rektor Birgitta Östlund berättar, Börje Sandén spelar cembalo.
Kaffe ingår i priset 40:-  Tema grannkommuner.
Onsd. 19 mars, kl 19.00. Biblioteket i Bro. Föreningsmöte för UKF
Onsd. 16 april, kl 19.00.  Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Arr. UKF/Vuxenskolan
Almarestäket - ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist i forskningsprojektet ”Det medeltida
Sverige” redogör för sin syn på godset mot bakgrund av sin nyligen framlagda
doktorsavhandling. Se utförligare beskrivning längre fram.

Medlemsinformation 5
 - december 1996
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Fornborgen vid Draget
- rapport från höstens grävning
OBS. Grävledaren Michael Olaussons officiella rapport är ännu inte skriven. Här följer en
preliminär beskrivning och tolkning av de iakttagelser som gjorts.

Den s.k. fornborgen är betydligt äldre än man förut ansett
I juni-numret av vår medlemsinformation (96:3) finns en utförlig beskrivning av vårens
undersökning. Den slutliga rapporten från Michael Olausson, då också resultaten från höstens
provtagningar analyserats, kan vi vänta kring årsskiftet.
     Resultaten av laboratorieanalyserna från i våras bekräftar i huvudsak de då gjorda
antagandena att anläggningen är betydligt äldre än vad man tidigare ansett. Det är med hjälp av
kolrester som åldern bestäms med den s.k. Kol-14- metoden.

Jordvall - härdgrop - kvartsavslag - grönstensyxa - sälben
I marken under den uppmärksammade ca 500 m långa jordvallen runt berget har man funnit
kolrester i människopåverkade lager från 4000 år f. Kr. Stolphål inne i själva jordvallen visar att
den har anlagts ca 1000 år f. Kr. En eldhärd innanför stenmuren är från förromersk järnålder, dvs
århundradena närmast f. Kr.

Utanför huvudingången finns lämningar från stenålder,
ca 4000 år f.Kr. De består av kvartsavslag, dvs rester
från redskapsframställning. I avsaknad av flinta i dessa
trakter användes stenar av mineralet kvarts. En bit av
en grönstensyxa hittades också liksom sälben. Här har
människor funnit skydd för nordanvinden vid
fiskefärder långt ute i skärgården. Det rör sig troligen
inte om en permanent boplats.
     När man senare under bronsåldern började gräva
vallgraven i anslutning till jordvallen strax utanför
huvudingången grävde man rakt igenom
stenålderslämningarna. Man anlade också en stor
eldhärd alldeles till vänster om uppfartsvägen mot
ingången. Den tycks dock inte ha använts särskilt
flitigt; kanske var det bara vid högtidliga tillfällen som
elden flammade här. Det är inte otroligt att vi kommer
att finna en liknande eldplats på andra sidan
uppfartsvägen.

Kultplats från bronsåldern? - en stavgård?
Senare, under bronsåldern, har berget kommit att spela
en betydelsefull roll av något slag, eftersom man anlagt
en jordvall (unik) med tillhörande vallgrav som

avgränsning mot skogen i söder, öster och norr. Mot väster stupar i stället berget mycket brant
ner i dalgången. I två av tre utgrävda schakt i jordvallen har vi funnit stolphål efter en palissad.
Att det saknas varje tillstymmelse till palissad på det tredje stället förbryllar. Slutsatsen som kan
dras är att anläggningen på berget inte har något med försvar att göra, i varje fall inte under
bronsåldern. Då borde palissaden ha en mycket kraftig konstruktion hela vägen. Det handlar
således inte om en fornborg i traditionell mening. Dessutom finns det (i vår tid) fyra ingångar,
och de är inte gjorda för att hindra någon att komma in på området; snarare är de inbjudande.
Detta gäller i varje fall huvudingången i söder, den som leder mot det forntida vägsystemet
(hålvägar).
     En tidigare ofta anförd åsikt att stenomgärdade anläggningar uppe på berg skulle ha en kultisk
betydelse kommer nu åter till heders. Jordvallen med sin inhägnad kan då tolkas som en
gränsmarkering för ett heligt område; en plats med tabubelagd mark, som kräver ett viss
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uppträdande av den besökande. Anläggningen kan vara ett exempel på just den företeelse som
det långt senare kom att talas om i den gamla landskapslagen, där lagskrivarna försöker komma
tillrätta med gamla hedniska kultbruk och förbjuder dyrkande av bl a resta stenar, heliga lundar
och stavgårdar. Det senare tolkas gärna som platser omgivna av staket av något slag.

Ortnamn i området erinrar om gamla gudar
När vi nu talar om bronsålderstid vill jag erinra om en gudom som var mycket populär i
Mälarområdet (men även på många andra håll i landet) långt före de kända gudarna på
vikingatiden, nämligen guden Ull. Hans namn finns bevarat i många ortnamn just här: viken
intill heter Ullfjärden (ibland Ullevifjärden), skogen runt om kallas Ullevi skog och längre bort
mot brohållet ligger fortfarande en gammal byggnad som heter Ullevi, förutom ett Ullevi i
utkanten av Bro samhälle.
     Det går naturligtvis inte att med arkeologiska metoder
avgöra om en gud dyrkats här, och i så fall vilken. Att det böra
vara en bronsåldersgud styrks av det faktum att dalgången
nedanför den heliga platsen var en helt öppen farled vid denna
tid. Det markanta berget låg där den var som smalast, och de
som färdades landvägen kunde lätt ta sig över vattnet genom
att vada.

Stenvallarna
Nu måste genast tilläggas att platsen kan ha utnyttjats för olika
ändamål under årtusendenas lopp. Vi vet ännu inte åldern på
de två stenmurar som ligger på bergskanten strax ovanför
jordvallen. Michael Olausson sade vid avslutningen av höstens
grävning att han gärna vill hitta en möjlighet att kunna datera
stenmurarna. Den översta stenmuren är ca 440 m lång,
mestadels är den 3-5 m bred. Stenarna ligger dock inte
ordnade på något vis, enligt vad vi kan se idag.
     I försvarsanläggningar har man som regel byggt upp en
mur genom att stapla stenar på varandra. Men här ligger de
som ett brett band längs bergskanten. De kan naturligtvis ha
utgjort stöd för en stolppalissad på berghällen   Dessutom har
årets undersökningar upptäckt en tidigare okänd, mindre
stenvall på bergsluttningen mellan jordvallen nedanför berget
och stenvallen på bergskanten. Den är nästan lika lång men
mestadels täckt av mossa, till skillnad från stora stenvallen.
Michael utesluter inte att dessa kan ha haft något med försvar att göra, i så fall i en annan
tidsperiod än jordvallens bronsålder.

Amatörarkeologernas arbete under hösten
Under sammanlagt 7 dagar (3 helger) under oktober har amatörarkeologer från Stockholms län
fortsatt sina undersökningar i området både innanför och utanför murarna och jordvallen.
Intresset att deltaga har varit mycket stort; de sista dagarna infann sig över 20 grävare, lite väl
många för att alla skulle få helt meningsfull sysselsättning. För nya deltagare är det intressant att
lära sig och se hur det går till.

Gravrösen - eller vad?
Vid grävningen i maj undersöktes två stenrösen strax innanför huvudingången. I den ena hittades
två ”gravgömmor” i utkanten av stenröset. Den ena innehöll enbart rester av brända skallben av
en vuxen och ett barn, den andra innehöll rester av större ben från en vuxen och ett barn. Det
andra stenröset innehöll ingen begravning. Under hösten undersöktes ytterligare två rösen invid
de andra. Vare sig här eller vid ett stenröse i andra änden av området kunde vi finna tecken på
begravning. Dateringen blev ca 1000 år f. Kr.
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     Man talar ibland om att det skulle finnas ”symboliska gravar”, om vars funktion i kulten man
ingenting vet. Min personliga tanke om de två, ca 40-50 cm stora gravgömmorna är, att man
velat begrava några kära anhöriga på en särskilt uppmärksammad plats. I kristna kyrkor har ju
vissa personer sin gravplats i golvet och inte ute på kyrkogården.

Iakttagelser och fynd utanför det tidigare kända fornminnesområdet
Som nämndes i juni-numret hittades av en tillfällighet flera krukskärvor av s.k. gropkeramik, en
teknik som tillämpades i en mycket tidig form att stenålderskrukor. De låg helt öppet i en
plogfåra som gjorts i samband med skogsplantering i dalgången mellan fornborgsberget och
nästa berg. Några grupper fick nu i uppdrag att ta upp schakt i närheten; det borde finnas något i
marken på det begränsade området det var frågan om. Snart kom det fram en stor eldhärd med ca
2 m diameter. Här togs kolprover, som nu är föremål för datering på laboratoriet. Ett stycke
därifrån hittades ganska mycket järnslagg, vilket talar för att det funnits en smedja för
järnbearbetning någonstans i närheten.
     Platsen för dessa fynd är idealisk för bosättning i en strandsluttning ner mot den forntida
Ullfjärden, som vid denna tid låg 25-35 m högre än nu.

Vetenskaplig rapport - fortsatta grävningar nästa år?
Vi väntar med spänning på vad analyserna av höstens fynd ger för resultat och vad Michael
Olausson kan komma fram till för tolkningar, när han nu är sysselsatt med att jämföra sina
iakttagelser och erfarenheter med andra utgrävda platser. Ostridigt tycks vara att platsen har en
mycket högre ålder än vad man tidigare ansett och att undersökningarna gett oss en ny historia
genom de första exemplen på platser i Upplands-Bro, där stenåldersmänniskor varit verksamma.
De stenåldersfynd som gjorts tidgare har varit några få lösfynd, som troligen tappats i vattnet när
stenåldersmänniskor färdats mellan holmarna långt ute i skärgården.

Rösaringsprojektet
Länsmuseet driver projektet med Peter Bratt som ledare. UKF ingår i ledningsgruppen och
Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion medverkar med personal.
En sammanfattning av Peter Bratts projektbeskrivning finns att läsa i Medlemsinfo 1996:3.
Projektet inleddes under våren med en sammanställning av befintligt arkivmaterial, varvid
UKF:s lantmäterikartor och vissa andra uppgifter kring området kunde utnyttjas.

Specialinventering
Under sommaren avslutades den specialinventering som jag berättade om i Medlemsinfo 1996:4.
Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet har tillsammans med sammanlagt 10 amatörarkeologer
finkammat ungefär ¾ av Låssa socken under  9 dagar i jakt på ev oupptäckta fornminnen. Vi har
hunnit med 1-1,5 kvkm om dagen. Det var inte mycket nytt vi hittade. Kända fornminnen
inspekterades och uppgifterna om dem kontrollerades. Mest intressant är några spännande
stensättningar vid 5 m nivån nedanför torpet Leran; de kan möjligen vara rester av bryggor, som
kan ha haft anknytning till kultplatsen uppe på åsen.

Kartering
Under oktober månad fortsatte i stort sett samma arbetsgrupp med kartläggning av ett större
gravområde öster om Stora Ekeby. Under våren skall karteringen fullbordas och då skall också
området kring de förmenta bryggorna kartläggas och undersökas.

Kommande undersökningar
I planerna för 1997 ingår också en provgrävning under sommaren på det område där själva
boplatsen anses ha legat. Resultatet av den undersökningen ligger till grund för ev forstatta
grävningar 1998.
     Amatörarkeologerna i länet kan se fram emot en intressant säsong med grävningar både i
länsmuseets och riksantikvarieämbetets regi.
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UKF:s offentliga aktiviteter
Tema - våra grannkommuner.
Vi fortsätter denna termin med Sigtuna och Håbo.
Onsd. 29 jan. kl 19.00. Biblioteket i Bro Centrum. 40:-
Sigtuna förr och nu. Fredrik Styrfält, antikvarie vid Sigtuna museum och nybliven ordf. i
Sigtuna hembygdsförening kommer att berätta om ”staden ovan jord”. Vi går väl alla då och då
längs Sveriges äldsta gata och funderar över hur livet gestaltat sig här under 1000 år. För några
år sedan var Sten Tesch hos oss och berättade om de arkeologiska undersökningarna. Fredrik
Styrfält berör naturligtvis de senaste fynden i jorden, men framför allt är det historien om staden
så som den nu framträder i byggnader och minnesmärken, vi är intresserade av denna kväll.

Onsd. 5 mars kl 19.00. Biskops-Arnö, Håbo kommun. 40:-
Ärkebiskopssätet och Håbo-bygden - Cembalomusik i Gotiska salen.
Rektor Birgitta Östlund berättar och visar oss runt. Vi dricker kaffe i det medeltida köket.
Kvällen avslutas med att Börje Sandén spelar cembalo i Gotiska salen, det enda profana rummet
med gotiska valv från 1300-talet.
     Vi försöker ordna bilskjuts för de som inte har egen bil. Ring UKF 582 405 15 el telesvar 582
413 55 om du behöver skjuts eller kan erbjuda skjuts. Förhandsanmälan är inte nödvändigt men
hör gärna av dig så vi vet hur många som tänker komma.
     Om du vill få tag på fakta om Biskops-Arnö innan studiebesöket kan du läsa vår Hemsida på
Internet.

Det medeltida Almarestäket - senaste forskningen redovisas
Onsd. 16 april, kl 19.00.  Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Arr. UKF/Vuxenskolan. 40:-
Almarestäket - ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist vid forskningsprojektet ”Det
medeltida Sverige” redogör för sin syn på godset mot bakgrund av den nyligen framlagda
avhandlingen. Sigurd Rahmqvist har lyft fram en tidigare ej beaktad sida av säteribildningarna i
Uppland. Han framhåller vilken viktig kraft i samhället de fria bönderna utgjorde och vilken
politisk styrka som låg hos häradstinget, som därför kunde förhindra att säterier bildades med
olagliga metoder. Svensk allmoge blev aldrig livegen, såsom den var i praktiskt taget hela övriga
Europa. Alf Åberg: ”en elegant och lärd avhandling … en imponerande forskning”
     Almarestäkets rika historia har vi många gånger berört, senast genom de marinarkeologiska
undersökningarna och dateringen av stockar från 1300-talet. Du kan läsa om dessa i vår skrift
Kultur & Historia (40:-). (eller Hemsidan på Internet) Dessutom är Stäkets förhållande till
Stockholms blodbad utförligt behandlad i vår bok Vad hände egentligen? 1, 1990. Dessutom har
vi många värdefulla upplysningar samlade i våra databaser i form av gårdshandlingar,
ortnamnsarkivets 311 uppteckningar, ett antal jordeboksuppgifter från olika tider, samtliga
upplysningar i Antikvariskt Topografiskt Arkiv m.m.

Tema - ”arkeo-astronomi”
Onsd. 12 febr. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 5. Arr UKF/Vuxenskolan. 40:-
Knowth och Dowth.  Forntida gravhögar med astronomisk innebörd. Boyne Valley på Irland.
Jens Tellefsen, KTH, berättar.
     Under hösten 1996 berättade Jens om Stonhenge, Newgrange och våra egna megalitgravar i
Falköpingsområdet, alla är forntida minnesmärken med astronomisk innebörd. Nu fortsätter han
med de två märkliga gravhögarna i Boyne Valley på Irland.
     Till hösten räknar vi med att han återkommer med redogörelser för forntida
vägkonstruktioner i Syd- och Nordamerika. De är av särskilt intresse med tanke på vår
processionsväg vid Rösaring.
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Föreningsmöte  19 mars , Bro bibliotek kl. 19.00
- arbetsgrupperna berättar om sitt arbete.
UKF blir 10 år 1997
Styrelsen inbjuder alla medlemmar till Bro bibliotek, då bl a våra arbetsgrupper får tillfälle att
visa vad som gjorts och vad som är på gång. Vi vill också diskutera med medlemmarna hur vi
skall uppmärksamma det faktum att föreningen blir 10 år 1997. I styrelsen har vi funderat på att
anordna en utställning kring föreningen och dess arbete. I samband därmed skulle vi vilja
anordna ett seminarium med gästföreläsare, som ger sin syn på Upplands-Bro ur såväl historiska
som allmänt samhälleliga aspekter. Det finns också andra sätt att högtidlighålla tio års ganska
intensivt arbete. Kom med idéer.
     Mötet kan ses som ett avstamp inför 10-årsfirandet. Styrelsen hoppas att så många som
möjligt av våra lokalhistoriska forskare kan ställa upp denna kväll, vare sig forskningen sker
enskilt eller i grupp. Vi vill få en uppfattning om vad vi skall presentera på utställningen och
seminariet. Tidpunkt och övriga former för 10-årsjubileet bör vi också diskutera. Kom också
med förslag på program för föreläsningar, studiebesök och exkursioner.

Låt UKF få ta del av dina lokalhistoriska studier och funderingar
Vi vill också inbjuda alla dem som, utan styrelsens vetskap, bedriver studier i ämnen som ligger
inom UKF:s intresseområde att komma och berätta härom. Vi vill gärna hjälpa till med att
publicera det på lämpligt sätt, kanske i vår bokserie Vad hände egentligen?  Kortare uppsatser
kan med fördel publiceras i detta medlemsblad eller ges som bilaga, såsom sker denna gång, där
vår ordf. Curt Dahlgren har dokumenterat det väsentligaste från sin föreläsning för en tid sedan.
     Mindre faktaupplysningar har sin givna plats i våra växande databaser; jag tänker närmast på
ort- och personuppgifter.

Vad hände egentligen? - inte bara en bokserie
- Vad hände egentligen i Kungsängen 19 juni 1743?
Inför julen vill jag påminna om att hembygdsböcker kan vara lämpliga julklappar. Vår serie Vad
hände egentligen? vill, som namnet anger, berätta lite mer än vad huvudboken Det hände i
Upplands-Bro kunde förmedla. Denna är sedan många år slutsåld och det har länge talats om en
ny och utvidgad upplaga. Om hur det går med det vet jag inget i skrivande stund. Våra hittills
utkomna tre delar kan inte ersätta huvudboken, men de är ett fördjupande komplement. Som
bilaga får du en kopia av ett reklamblad för böckerna. Det innehåller också en beskrivning av
UKF:s målsättning, som kan vara värd att erinra sig inför vår 10-åriga tillvaro.
     Du kan köpa böckerna på biblioteken eller beställa dem per telesvar 582 413 55. Lörd.
7 dec. finns UKF med som utställare vid julmarknaden i Brohuset (invid biblioteket). Vi behöver
verkligen sälja våra böcker eftersom de är den viktigaste inkomstkällan för föreningen. Uppmana
gärna vänner och bekanta att förvärva UKF:s skrifter.

Dalupproret 1743 i ny belysning
Beträffande del 3, Dalupproret 1743 - ”Stora daldansen”, bör det framhållas att framställningen
inte skildras ur ett lokalt perspektiv, så som det görs i den av Dalarnas hembygdsförbund
samtidigt utgivna boken ”Fem tusen man från dalorten sprang”. Vår bok är en omfattande
skildring av händelsen, stödjande sig på ett 50-tal historiska handlingar. Dessa återges i
moderniserad språkform med avsikten att läsaren själv skall kunna bedöma om detta daluppror
verkligen har skildrats på ett rättvisande sätt.
     Av det bilagda bladet framgår att prof. Alf Åberg menar (i SvD ”under strecket”) att boken
kastar nytt ljus över händelsen. Det är just demonstranternas skriftliga förklaring i Kungsängen
om avsikten med marschen mot Stockholm, som visar att de viktigaste skälen inte skulle vara de
som historiker ännu 1993 normalt brukar framhålla. ”Tibble-dokumentet” innehåller således inte
ett ord om klagomål över höga skatter eller missväxt och hungersnöd, såsom alltid brukar
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framhållas som främsta skäl, så även i den allra senaste historieboken av Herman Lindqvist. Det
är faktiskt enbart storpolitiska krav man prioriterar vid detta tillfälle. Vid de protokollförda
förhandlingarna med regeringen intar de också de tre första punkterna.

Offentlighetsprincipen
Två av de viktigaste frågeställningarna, som demonstranterna lyfter fram i första hand, är
synnerligen aktuella i våra dagar. Allmogen ville 1743 få tillgång till riksdagens protokoll. Just
under den s.k. Frihetstiden, var bondeståndet utestängt från alla viktiga beslut i riksdagen. Nu
ville man åtminstone få läsa protokollen. Där stod dock så generande saker för regering och
riksdag, att kraven inte kunde tillgodoses. När den folkliga politiska processen åter kom igång
efter massakern på Gustav Adolfs torg kom mycket riktigt Europas liberalaste
tryckfrihetsförordning till stånd, intimt förknippad med offentlighetsprincipen.

Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare
Storheten i de folkliga tankegånger som kommer till uttryck i en av Tibble-dokumentets punkter
hade jag ännu inte klar för mig, när boken skrevs 1993. Idén om att bönders och borgares
riksdagsmän skulle vara ansvariga inför sin hemmaopinion har framställts som en lära
uppkommen i England. Men 1995 kom en översättning till svenska av den brittiska
historieprofessorn Michael Roberts bok ”Sverige under Frihetstiden”. Där menar han att idén
uppkommit under 1740-talet hos den svenska allmogen. I Tibble-dokumentet motsätter man sig
regeringens krav att stanna vid Stäket av den anledningen att deras förhandlare i Stockholm
skulle ha mycket närmare väg för att rådslå med allmogen om man forsatte ända till
stadsgränsen: ”så att berörda fullmäktige hava så mycket kortare väg och bättre lägenhet, att med
allmogen rådpläga”.
     Man skulle bra gärna vilja veta vem eller vilka allmogeledare det var, som vid
gästgivargården i Tibble var så påverkade av upplysningstidens anda, att de formulerade sig så
klart i en fråga, som  nyss lämnat filosofernas penna. När allmogedemonstrationen slagits ned
förklarade riksdagen att allmogens idé var alldeles befängd. Om riksdagsmännen skulle vara
tvungna att ta hänsyn till vad deras valmän (”principaler”) begärde skulle ju riksdagsmännen
förlora sin suveränitet.

Europa-parlamentet
Man frågar sig hur våra ledamöter i Europaparlamentet ställer sig i den sist omnämnda frågan.
Och att det finns problem med offentlighetsprincipen ute i Europa har vi hört många gånger de
senaste åren. Nog är det intressant att se hur dessa frågor diskuterades på 1740-talet med fara för
livet. En borgare som fortsatte allmogens diskussioner dömdes till livstids fängelse. Många
allmogemännen själva fick sätta livet till antingen vid militärens angrepp eller genom avrättning.

Andra kulturprogram vintern 1996-97
Musiksällskapet, Musikskolan, Kyrkan står för ett rikt utbud av musik.
Se första sidan - kronologisk ordning. Här lämnas några ytterligare kommentarer.
Arrangemangen sker ofta i samarbete med kommunen och/eller något bildningsförbund.

Musiksällskapet - Musikskolan
Onsd. 11 dec kl 19.00. Lejondals slott. Arr. Kultur och Fritid/Upplands-Bro Musiksällskap
Julens sånger och dikter. Bro d'River Boys samt Mary och Stina Svennberg sjunger svenska
och amerikanska julsånger. Kända och okända dikter kring julen av Hjalmar Gullberg, Gustav
Fröding m fl. Platsens historia. Kaffe ingår i priset 60:- Begränsat deltagarantal.
Förhandsbokning kan göras på telesvar 581 666 35 eller UMS/UKF 582 413 55

Bro d’River Boys har sjungit i och utanför kommunen sedan 1970-talet. I början sjöng den
Negro Spirituales (därav namnet), sedan 1978 har den ägnat sig mycket åt Barber Shop singing.
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Hela tiden har dock svensk repertoar stått på programmet, med viss tonvikt på Bellman. Många
svenska sånger framförs i arrangemang framtagna för gruppens egna röster.
     Julprogrammet har utvecklats och utökats under många år. Förra året gjordes det i Gotiska
salen på Biskops-Arnö. En inspelning därifrån sändes i Närradion ett antal gånger förra julen.
     Det är många år sedan UMS gjorde musik på Lejondal för allmänheten. Det var här vi började
på allvar med de framgångsrika herrgårdskonserterna i början av 70-talet. Slottet med sin
konferensanläggning har bytt ägare ett par gånger sedan dess. Vid denna konsert får vi ta del av
platsens såväl nya som äldre historia.

Månd. 6 jan kl 18.00. Håtuna kyrka.   Arr. UMS/Håtuna församling
Den traditionella Trettondagsmusiken  detta år i Håtuna. Musiksällskapets stråkorkester. Dir.
Bertil Allerstav. Corellis julkonsert. Ouvertyr av Kraus
Musiksällskapets stråkorkester har sedan det tidiga 70-talet regelbundet gjort musik denna dag i
någon av kommunens sex kyrkor. En stående programpunkt har varit Corellis julkonsert.

Lörd. 25 jan kl 16.00. Jakobsbergsskolans aula Arr. Musikskolorna i Upplands-Bro och
Järfälla. Kultur och Fritid, UMS, Musikantum i Järfälla
Musik Direkt. Sveriges största musiktävling. Från klassiskt till rock, från instrumentalt till
vokalt, grupper och solister. 13-22 år.

Sönd. 23 feb. kl 16.00. Kungsängens församlingshem. Arr..UMS/Församlingen/ABF
Musik i Vintertid. Mozart. Schumann m.fl.
Bertil Allerstav klarinett, Mats Liljeholm viola, Johan Westre piano
Musik i kyrkan
ORGELKONSERT I VÄSTRA RYDS KYRKA KL.16
Annandag Jul, 26/12 1996
F.d.domkyrkoorganisten professor GOTTHARD ARNÉR spelar på den,historiska orgeln i V.Ryds kyrka. Orgeln
är byggd av P.Z.Strand år 1832 och restaurerad av orgelbyggare Tomas Svenske år 1991

NYÅRSBÖN I KUNGSÄNGENS KYRKA KL.17.  Tisd 31/12 1996
Lars-Erik ROSELL Det gamla år förgånget är
(f.1944) (Sv.ps.514)
Max REGER Pastoral
(1873-1916)
Hugo DISTLER Nun komm', der Heiden Heiland
(1908-1942) Världens Frälsare kom här, sv.ps.112,
Joh.Seb.BACH Nun komm', der Heiden Heiland@
(1685-1750) (Peters nr 45)

Nun komm", der Heiden Heiland
(Peters nr 47)

Joh.Seb.BACH  Das alte Jahr vergangen ist
Orgel: Yvonne Rosell, Andakt: ,Gert Olsson

NYÅRSKONSERT I VÄSTRA RYDS KYRKA KL.16  1/1 1997
Bernhard SCHMID d.ä. (1535-1792) Passomezzo och Saltarello (Orgel)
G.F.HÄNDEL (1685-1759) Meine Seele hört im Sehen

(Aria f.sopran, soloviolin, cembalo)
Max REGER (1873-1916) Fyra mariasånger
Peter CORNELIUS (1824-1874) Ur Mässa i d~moll f.damkör, solister och stråkar:

Et incarnatus est   och Gloria
Benjamin BRITTEN (1913-1976) That yongë child - Balulalow
Lars-Erik ROSELL (f.1944) Vaggsång
Ingvar LIDHOLM. (f.1921) Madonnans vaggvisa
Max REGER Marias vaggsång
Felix MENDELSSOHN (1809-1847) Andante con moto tranquillo ur Pianotrio nr 1 i d-moll
Joh.Seb.BACH (1685-1750) Ur Juloratoriet del IV för Nyårsdagen: "Eko-arian"
Medverkande: VOX SONORA (damkör)
Christina Andréasson, sopran; Birgitta Magnusson, "eko"; Ann-Kathrin Wigren, violin; Anna Rosell, violin; Bertil Allerstav,
viola, blockflöjt; Johan Kyllmar, violoncell; Lars-Erik Rosell, piano, cembalo; Yvonne Rosell, orgel, körledare.
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KYRKOKONSERT I KUNGSÄNGENS KYRKA Söndagen den 2/2 1997 kl.19
VOX SONORA framför Mässa i d-moll för damkör, solister och stråkar av Peter Cornelius (1824-1874).
(Mässan framförs troligen för första gången i sin helhet i Sverige.) Dirigent: Yvonne Rosell

Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Forskar om din hembygd
Föreläser om resultat och nyheter

Producerar böcker inom våra ämnesområden
Föreläsningar av medlemmar och  gästföreläsare
Projektgrupper kring gårdsarkiv, ortnamn o.dyl.

Studiecirklar i gamla handstilar, arkivalier,
Bygger upp databaser med orthistoria

Sänder fyllig medlemsinformation 4-5 ggr om året

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) är en
sammanslutning av amatörforskare inom det kulturhistoriska
området. Medlemmarna ägnar sig åt såväl arkivforskning,
ortnamnsforskning och historieforskning som arkeologi och marin-
arkeologi. En förening driver institutet och den har i dag ca 240
medlemmar.

Vår förhoppning är att UKF skall kunna fungera som en katalysator
och göra det möjligt för  forskningsintresserade människor att delta i
en stimulerande verksamhet. Institutet har, i jämförelse med
traditionella forskningsinstitut, en unik ställning genom att
forskningsarbetet bedrivs idellt. Det möjliggör genomförandet av
projekt som annars inte skulle kunna komma till stånd av
kostnadsskäl.

Målsättningen är att sprida kunskap om rön från det kulturhistoriska
forskningsområdet och stimulera intresset för forskning överhuvud
taget. Noteras bör att verksamheten inte är strikt bunden till
kommunen även om många forskningsprojekt berör företeelser i
Upplands-Bro.

En värdefull tillgång för UKF är att medlemmarna representerar
olika kompetens-områden. Vi har ett brett urval av yrken
representerade, Denna blandning av yrkeskategorier möjliggör
kreativa grepp på gamla frågeställningar och ger goda
förutsättningar att genomföra tvärvetenskapliga studier och projekt.

Det är vår förhoppning att Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut med sina ideellt arbetande amatörforskare från
vitt skilda områden  skall kunna bli ett värdefullt komplement till de
traditionella forskningsinstitutionerna.

              

Vad hände egentligen?
Tredje boken

Dalupproret 1743
"Stora daldansen"

Av Börje Sandén
Prof. Alf Åberg skriver

om boken:
"Nytt ljus över dal-
dansens blodbad".
"Inget uppror mot

staten"
En demonstration som banar väg

för tryckfrihetsförordning och
den svenska offentlighets-

principen.
Pris 180:-  färgillustrerad

Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Upplysningar:08-582 405 15
Telesvar/fax:  08-582 413 55
E-post:         ukforsk@algonet.se
Internet:        http://www.algonet.se/∼ukforsk

182



1      info97-1.pub

   Medlemsinformation 1
   - mars 1997

Nytt om Rösaring
 Astronomiska synpunkter på

    Processionsvägen
2 Kultplatsen Rösaring
   i ny belysning
    Föredrag tisd 22 april kl 19.
    Dagcentralen, Bro Centrum
  Curt Roslund, astronom vid
  Göteborgs universitet
  John Kraft, labyrintkännare

(forts. på sidan 3)

 Forskningsprojektet forsätter
våren och sommaren 1997

Kalender
Utförlig beskrivning på sid 2 och 4

onsd 19/3; Projektgruppernas redovisning
torsd 10/4; Föredrag med årsmöte
onsd 16/4; Föredrag om Almarestäket
tisd 22/4; Två föredrag om Rösaring
               Astronomi och kult
maj; visning av pågående arkeologisk undersökning
       av fornborgen vid Draget
lörd 24/5; vandring till Ryssgraven - Dalkarlsbacken
torsd 5/6; nyfunna skålgropar; exkursion
torsd 19/6; Tibble gästgivargård 19 juni 1743.
juni; Håtunaleken - krönikespel
sönd 31/8; Arkeologidagen
tors-lörd 4-6/9; Assurspelen
lörd 13 sept. Upplands-Bros historia på
                   Historiska museet

Kallelse till
Årsmöte

Torsd 11 april kl 19.00
Biblioteket i Kungsängen

Tibble torg

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se.  Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Dragets “fornborg”
“Mälardalens äldsta

vallanläggning”
Dateringarna klara från förra årets

utgrävningar
                                    (forts. på sidan 5)

Vikingaliv på Stäksön
Assurs by och
Assursspelen

den 4-7 september
1997

Thore Isaksson presenterar
det länge diskuterade

projektet på Norra Stäksön
                            (forts. på sidan 7)
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Vad händer?
UKF:s arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Se för övrigt “Det händer i Upplands-Bro“ varannan vecka i Mälarposten.
Varje vecka i Lokaltidningen. Ofta i DN/SvD
Se också UKF:s Hemsidor på Internet: http://www.algonet.se/~ukforsk - med senaste nytt

Onsd. 19 mars, kl 19.00. Biblioteket i Bro.
Historisk forskning i Upplands-Bro
UKF:s arbetsgrupper berättar om sitt arbete
Vilka har bott och verkat på våra herrgårdar och slott? Hushållningsjournalerna - ett mångårigt
projekt håller nu på att avslutas. Assurs by  och Assurspelen presenteras. Kartprojektet. Ortsbor
berättar - skriftlig resumé av hundratalet bandinspelningar påbörjad.
UKF blir 10 år 1997
Förslaget på ett 12-månaders jubileumsprogram presenteras med bl a en Upplands-Bro dag på
Historiska museet i september.

Mars - maj. Gamla Folkets hus, Kallhäll, Blomstervägen 11
Beowulf - nyskrivet musikdrama - kör, orkester, berättare                    Se sid  8
Vikingaeposet för första gången tonsatt och överfört till scensisk form av Bengt Olofsson.
Produceras av Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla

Torsd 10 april, kl 19.30.  Biblioteket i Kungsängen, Torget i Tibble.
Brytningstid - hur Sverige danades                                                       Se sid 6
Curt Dahlgren redogör för nya uppfattningar om Sveriges tillblivelse som bl a Maja Hagerman
presenterar i boken Spåren av kungens män.
Föredraget föregås av årsmöte kl 19.00

Onsd. 16 april, kl 19.00.  Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Arr. UKF/Vuxenskolan. 40:-
Det medeltida Almarestäket - senaste forskningen redovisas
Almarestäket - ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist vid forskningsprojektet “Det
medeltida Sverige“ redogör för sin syn på godset mot bakgrund av den nyligen framlagda
avhandlingen. Sigurd Rahmqvist har lyft fram en tidigare ej beaktad sida av säteribildningarna i
Uppland. Han framhåller vilken viktig kraft i samhället de fria bönderna utgjorde och vilken politisk
styrka som låg hos häradstinget, som därför kunde förhindra att säterier bildades med olagliga
metoder. Svensk allmoge blev aldrig livegen, såsom den var i praktiskt taget hela övriga Europa. Alf
Åberg: “en elegant och lärd avhandling … en imponerande forskning“
     Almarestäkets rika historia har vi många gånger berört, senast genom de marinarkeologiska
undersökningarna och dateringen av stockar från 1300-talet. Du kan läsa om dessa i vår skrift
Kultur & Historia (40:-). (eller Hemsidan på Internet) Dessutom är Stäkets förhållande till
Stockholms blodbad utförligt behandlad i vår bok Vad hände egentligen? del 1, 1990. Vi många
värdefulla upplysningar samlade i våra databaser i form av gårdshandlingar, ortnamnsarkivets 311
uppteckningar, ett antal jordeboksuppgifter från olika tider, samtliga upplysningar i Antikvariskt
Topografiskt Arkiv m.m.

                                                                                       Forsättning på sidan 4
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Rösaring - i ny belysning
Processionsvägen - astronomiska synpunkter
Rösaring - forntida kultplats i ny belysning
Astronomen Curt Roslund vid Göteborgs universitet berättar om de nya astronomiska
synpunkter   som han och några forskarkollegor presenterade vid en internationell arkeologisk
kongress i höstas.
     John Kraft, en av våra främsta kännare av labyrinter, presenterar sina forskningar kring
hedniska kultförbund. Rösaring är en viktig beståndsdel i den teori han lägger fram.

Rösaring: “där har fordom varit mycket offrande till avgudarna“
En magnifik plats med storslagen utsikt över Mälaren (Norra Björkfjärden)
Upplands största labyrint - och en av landets äldsta
Den vikingatida processionsvägen är den enda hittills kända.

Solen  - månen - regnbågen
Att processionsvägen skulle kunna ha haft en astronomisk anknytning har stått klart ända sedan
upptäckten i början av 80-talet. På olika håll i världen har s.k. “arkeo-astronomiska“ synpunkter
beträffande Rösaring framförts. Här får vi nu för första gången höra en erkänd svensk astronoms
inlägg i debatten. Idéerna har han utarbetat tillsammans med  forskare från Ungern och
Australien. Synpunkterna bygger på beprövad astronomisk erfarenhet och ger förslag på
tankegångar och iakttagelser som kan ha föresvävat de människor som under århundraden
använde platsen i kultiskt syfte. Jag vill inte här föregripa de idéer som Curt Roslund kommer att
presentera men kan säga att det inte bara gäller solens förhållande till processionsvägen, som vi
oftast förställer oss, utan också månens och regnbågens, med flera.
     Att månen spelade en viktig roll i forntidens tankevärld är kanske inte så konstigt; dess
oregelbundna gång över himlavalvet förbryllade säkert människorna, när de jämförde med solens
synnerligen regelbundna uppträdande. Det finns förvisso inga nordiska skriftliga redogörelser,
men den romerska historieskrivaren Tacitus berättar mycket om människorna i Norden i sin bok
om Germanerna, som gavs ut år 98.  Bl. a. säger han: “… ha de sina sammankomster på
bestämda dagar, vid nymåne eller vid fullmåne. De betrakta nämligen dessa tidpunkter som de
mest gynnsamma tillfällena att börja sina företag. Men det är ej dagarnas antal de räkna, såsom
vi, utan nätternas.“
     Regnbågen kallas Bifrost i den isländska sagalitteraturen. Den förenade jorden och himlen
och är också omnämnd  många gånger i Snorres Edda. Det var på Bifrost som kämparna
vandrade upp till den andra världen, där Heimdal satt på dess topp och tog emot dem.
     På vilket sätt månen och regnbågen står i förhållande till processionsvägen vill jag inte avslöja
före föredraget, men forskarteamets engelskspråkiga rapport finns redan på vår Internetsida.
Föredraget med Curt Roslund och John Kraft hålls tisd. 22 april kl 19.00 i Dagcentralen i
Bro Centrum, 200 m från busshållplats. Linje 555 från Kungsängens station mot Råby. 40:-

Rösaringsprojektet
Länsmuseets och amatörarkeologernas undersökningar nedanför Rösaring fortsätter
under sommaren med kartering av gravar och undersökning av några provytor. Mer härom i nästa
nummer.
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(Forsättning från sidan 2)
Tisd 22 april kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum, 200 m från busshållplats.
Linje 555 från Kungsängens station mot Råby. Kostnad 40:-.  Arr. UKF/Studieförb.Vuxenskolan
Rösaring i ny belysning - processionsvägen och kultplatsen                 Se sid 3
Astronomiska synpunkter
Föredrag av  Curt Roslund och John Kraft

Maj
Visning av arkeologiska undersökningen vid Dragets Fornborg
Se annons i Mälarposten och UKF:s Internetsida

Lörd. 24 maj kl 10.00. Samling vid Bergaskolan ovanför Ryssgraven och Kungsängens station
Vandring till Ryssgraven och Dalkarlsbacken.       Arr. UKF
Historien kring namnet Ryssgraven och “vägmuseet” med första statliga vägbygget

Torsd 5 juni, kl 19.00, samling Bro Centrums parkering. Arr. UKF/Studieförb.Vuxenskolan
Nyfunna skålgropar i Håtunaområdet - Exkursion i bilar      Kostnad 40:
Sven-Gunnar Broström för oss till över 20-talet nyfunna skålgropslokaler kring gårdarna
Killinge och Kvarnnibble. Sven-Gunnar har tillsammans med Kenneth Ihrstam under flera år
inventerat hällristningar i Bohuslän och funnit många nya. Med anslag från Stiftelsen Upplands-
Bro Fornforskning blev det möjligt att låta dessa experter söka igenom Håtunaområdet. Där förut
bara ett fåtal skålgropar varit kända finns nu 136. Skålgropar är gåtfulla fornminnen inhuggna i
berghällar, ofta tillsammans med vanliga hällristningar. Något 100-tal skålgropar är tidigare kända
från Bro-området.  Samling vid parkeringen i Bro Centrum för samåkning i bilar. Kostnad 40:-

Torsd 19 juni kl 19.00 Samling på gamla landsvägen vid Tibble gård, Kungsängen. Arr. UKF
Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 juni 1743?
Varför har demonstrationen 1743 kallats Stora daldansen?
Vad skrev demonstranterna själva om avsikten, när de kom till Kungsängen?
Vad har historien sagt om avsikten?
Börje Sandén försöker utreda de motsägelsefulla budskapen.

Juni, vid Håtuna kyrka. Upplands-Bro Amatörteaterförening
Håtunaleken. Krönikespel

Sönd. 31 augusti kl 10.00 och 13.00 vid Dragets fornborg, när Bålsta. Arr. UKF
Arkeologidagen
Två guidade visningar av bl a Mälardalens äldsta vallanläggning
Vad har amatörarkeologerna funnit egentligen?

Tors-lörd 4-6 sept. Norra Stäksön.
Assurspelen
Marknad och idrottsevenemang i vikingastil

Lörd 13 sept, Historiska museet.  Arr.  UKF och Historiska museet
Upplands-Bros historia med besök i bl a Guldrummet
Vad hände i Upplands-Bro efter Hembygdsprojektet 1977-1979?  Det 3 -åriga samarbetsprojektet
mellan Upplands-Bro - Socialstyrelsen och Historiska museet.
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Dragetgrävningen 1996
- Mälardalens äldsta vallanläggning
Nyligen samlades 20-talet amatörarkeologer från Dragetgrävningen för att ta del av laboratorieresultaten från
förra årets undersökningar. De förmodade resultat som jag kunde berätta om redan vid de offentliga
visningarna i samband med grävningarna och som du kunnat läsa om i vårt medlemsblad fick nu sin fulla
bekräftelse - ja mer än så.
     Den ca 500 m långa vallen med sin vallgrav “utanför“ den tidigare kända anläggningen visade sig vara
“Mälardalens äldsta vallanläggning“ enligt grävledaren Michael Olausson. Den dateras till 2000 år före vår
tidräknings början, således övergången mellan stenålder och bronsålder. Anläggningen har sedan brukats i tre

urskiljbara etapper under lång tid fram emot 300-talet f.
Kr.
     Som du säker märkt använder vi inte längre
betäckningen “fornborg“ - vi säger “anläggning“. Det
mesta talar nämligen för att den inte haft något med krig
eller försvar att göra. Så hade vi ju alla trott ända tills
Michael Olausson fick se borgen första gången 1995 och
på stående fot menade att det som låg där uppe på berget
vid Draget måste vara minst tusen år äldre än vad
vanligtvis anser.
     Nu har det visat sig att människor byggde vallen
nästan 3000 år tidigare. Det hade nämligen ända sedan
seklets början hetat att anläggningar med stenmurar
uppe på höga berg här i Mälardalen skapades under den
oroliga folkvandringstiden och vikingatiden, som ett
försvar för de centrala bygderna runt Sigtuna.
Vägledande för denna datering var undersökningen av
Runsa fornborg 1902 vid segelleden öster om Upplands-
Bro. Då var arkeologerna utan alla moderna fysiskaliska
dateringsmetoder.
     Alla frågar sig naturligtvis vilken funktion vår
anläggning haft. Vad ville människorna i yngre
stenåldern använda just det här berget till? Michael
Olausson är ganska förtegen när det gäller att formulera
ett svar på frågan. Det är många detaljkonstruktioner i
anläggningen som ännu inte fått sin förklaring. Det
verkar i stället som om frågorna kring denna anläggning

tvingar fram undersökningar av andra s.k. fornborgar i omgivningarna. Amatörarkeologerna i Stockholms län
sade sig genast vilja hjälpa honom att i sommar åka runt till olika platser för att om möjligt finna ut någon
gemensam nämnare för sådana anläggningar som inte har klart fortifikatoriska drag.
     Det finns flera klart skönjbara detaljer i vår anläggning som pekar mot att det inte varit fråga om en
försvarsanläggning. Vi kan exempelvis se minst fyra ingångar genom jordvallen och de två stenvallarna. Och
ingen är byggd för att försvåra för människorna att ta sig upp på berget. Tvärtom. Särskilt huvudingången i
söder kan sägas ha fått en nästan monumental utformning med dubbla jordvallar och mellanliggande diken. En
praktfull stenskoning finns på innersta jordvallens slänter. Sedan följer en ganska lång passage genom
stenmuren på dess mäktigaste plats och innanför ligger två stensamlingar i rät vinkel mot huvudmuren, vilka
förlänger entrégången.
     Dessutom har jordvallen inte på något ställe varit försedd med en stark palissad, något som vi utgick från
att så skulle ha varit fallet, när vi grävde i den på fem ställen. På sin höjd kan vallen ha varit försedd med ett
avgränsande staket. Detta har troligen endast funnits för att markera en gräns av något slag.
     Därför kan vi spekulera kring tanken att anläggningen har haft en kultisk eller religiös användning. Själv
går mina tankar till den romerska historieskrivaren Tacitus som vid vår tidräknings början berättade att
människorna upp i högan nord minsann inte stängde in sina gudar i tempel utan dyrkade dem inför öppen

(Forts. på sidan 8)
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Låt UKF få ta del av dina
lokalhistoriska studier och
funderingar
Vi vill också inbjuda alla dem som, utan
styrelsens vetskap, bedriver studier i ämnen som
ligger inom UKF:s intresseområde att komma och berätta härom. Vi vill gärna hjälpa till med att
publicera det på lämpligt sätt, kanske i vår bokserie Vad hände egentligen?  Kortare uppsatser kan
med fördel publiceras i detta medlemsblad eller ges som bilaga.
     Mindre faktaupplysningar har sin givna plats i våra växande databaser; jag tänker närmast på
ort- och personuppgifter.

Hemsidan på Internet - allt större i snabb takt.
http://www.algonet.se/~ukforsk
Vårt abonnemang tillåter nu betydligt mer information.
Du finner aktuella rapporter om arkeologiska undersökningar och forskningsresultat.
Runinskrifter i Upplands-Bro med kommentarer; systematisk sammanställning med lista över
personnamnen. Vissa ortnamn i Upplands-Bro med första skriftliga belägg och tidpunkt.
Förteckning över samtliga äldre namn/namnformer.
     Artiklar om Rösaring, fornborgar, hålvägar, skålgropar, vikingafärder, Håtunaleken,
Stäket, Dalupproret, kartor.
     Delar av den sedan länge utsålda hembygdsboken kommer att läggas in med uppdaterade data.
Vi har nu egen färgscanner för framtagning av aktuella bilder

Ekonomiska kartor från 1860 - Bro och Håbo härader
De första moderna s.k. ekonomiska kartorna började publiceras 1860. Man började i dåvarande
Uppsala län, längst i söder. Dessa vackra färgkartor i skala 1:50000 har vi låtit färgkopiera i ett
antal exemplar. De finns att köpa på biblioteken i Bro och Kungsängen, samt i Söders bokhandel,
Bålsta. F. n. är UKF:s ex slut, men vi gör flera efter beställning. De kostar 80:- i format A3 med
bibehållen skala. För att täcka hela Håbo inklusive Skokloster krävs två blad. Historik medföljer.
     Kartorna är mycket detaljerade. Gårdarnas gränser är markerade. Torp, soldatboställen,
kvarnar, även mindre vägar återfinns. Obs att kartorna gjordes innan järnvägen byggdes. Här
återfinner vi således det gamla agrara samhället med sin “naturliga” samhällsstruktur. Vid
Kungsängens station finns ingen som helst bebyggelse.

Årsmöte - kallelse
UKF håller sitt årsmöte torsd 10 april kl
19.00 i Kungsängens bibliotek
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
avslutas med att Curt Dahlgren redogör
för de synpunkter som Maja Hagerman
framför i boken Spåren av kungens män.

Medlemsavgiften för 1997
Avgiften är oförändrad 75:- Använd bifogade
inbetalningskort till vårt pg 27 58 94-4 eller
skriv ett eget.

Medlemsavgifter 1996
I en bilaga finns en lista på de personer som
betalat medlemsavgift för 1996. Kontrollera
om du finns med. Om du saknas har du
antagligen glömt betala avgift för 1996. Hör av
dig om det skulle vara något fel.
Medlemsinformation utgår under första
halvåret 1997 även till dem som missat 1996.
UKF fick in 18300:- genom avgifterna 1996.
Det är en väsentlig inkomstkälla för en ideellt
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Vikingaliv på Stäksön
Assurs by och Assursspelen, den 4-7 september

Thore Isaksson, Kultur 1743 presenterar projektet

Upplands-Bro kommun, har tagit beslut att utveckla turismen som en viktig framtidsnäring.  Assurs by är
ett av de prioriterade projekten.  I dagsläget arbetar Kultur 1743 med kontaktpersoner inom
vikingatidamarknad, vikingadrama och vikingabåtfolk för att kunna genomföra Assursspelen och
marknaden i september.

Statens Historiska museum har tagit del av projektet Assurs by och följer med intresse projektets
fortsatta utveckling och är beredda att ställa upp och bidraga med sakkunskap och rådgivning i Assursby
och Assursspelen.  Inom kommunen finns också en rad intressenter som är centrala för uppbyggnaden och
igångsättningen av Assurs by, Assursspelen och för Assurs marknad.

UKF, som är att avancerat historiskt forskningsinstitut har iklätt sig rollen som arrendator för spelen,
kommer att vara engagerat i "kringverksamheter" under speldagarna.  Lokala grupper som driver historiska
spel, studiegrupper som arbetar med kläder, hantverk samt guider kommer att bli engagerade i
"kringverksamheter" under speldagarna.

Unika och publika.  Assarsspelen (Årlig idrottstävling).
Idén att göra en, årlig idrottstävling utgår från tankarna om att bygga upp relationer såväl nationellt som
internationellt. Dessa tävlingar kan kompletteras med andra arrangemang och kanske få en inramning av
tävlingarna. Just att det är fornnordiska lekar är viktigt att framhålla.  De sporter
som prioriteras är därför de som innehåller "kamp man-mot-man. Som ett första steg i projektet
Assurs by vill vi genomföra Assursspeln, en tiokamp i forntida idrottsgrenar där åtta lag kommer tävla
under tre dagar.  Och avslutas med ett vikingagille där det segrande laget får en inteckning i Assurs sten.

Marknadplats
Marknadsplats, där vikingatida hantverkare inbjuds från andra kommuner för att ge en mer autentisk prägel
på platsen kommer att bo på platsen under spelen.  Mat, dryck och andra spännande saker kommer att
erbjudas besökarna för en billig penning.

Leka, lära och leva.
Konceptet är att besökarna, barn som vuxna, arkeologer och historieforskare, aktiva besökare som vill
pröva på,  också ska få prova på det dagliga livet i byn.  Det är den målsättning som vi har för projektet
Assurs by.

Syfte
Att skapa en vikingaby med fornnordiska spel, båtbyggeri, marknadsplats och härbärge för turister,
skolelever och andra intresserade.  Assurs by skulle kunna bli en viktig del i ett utbyggt nätverk av platser
där man visar och får uppleva historien på ett konkret plan. Projektet fullt utbyggt skall bära sina egna
kostnader, både kort- och långsiktigt

Experthjälp inkopplad.
För att klara de höga målen och den djärva visionen har en  rad experter kopplats in i projeketet  på ett
tidigt stadium.  Dan Carlsson, Ulf Erik Hagberg.  Lars G. Holmblad.
     Medel för att få en äkthetskontroll från Historiska museet och vikingatida expertis har tilldelats
projektet av Stockholms läns landsting. I dagsläget pågår ett samarbete med Historiska museet om detta.
Som ett första steg har en utställning, där Historiska museet i samarbete med Assurs by presenterat
utställningen " Hantverkare på genomresa" avslutats.  Kultur 1743 byggde upp en handelsplats såsom det
är tänkt på Stäksön.  Hantverkare i arbetsgruppen visade historiska textilier, smide och runarbete.
Vikingatida husmodeller, vikingabadkar m m var utställda.
     Dessutom lämnades skriftlig information om projektet till besökarna. Nytt projekt med Historiska
museet är inbokat, och kommer att presenteras längre fram.  Arbetsnamn för projektet har vi kallat
"Historiska Jubileums Nyheter under 20 år".                                                                         (forts. på sidan
8)
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himmel. “för övrigt anse de, att det icke står i överensstämmelse med de i himmelen boendes höghet vare
sig att hålla gudarna innestängda bakom väggar eller låta dem antaga likhet med något som helst
mänskligt anletsdrag. Lundar och skogsdungar inviga de till heligt bruk …“.

Under jordvallarna vid södra ingången hittades mindre fynd från äldre stenåldern. De är daterade till 4000
år f. Kr. Här - platsen ligger på ca 40 m höjd - har människor vistats långt ut i den forntida skärgården för
6000 år sedan och lämnat efter sig en liten grönstensyxa, spån av flinta och s.k. kvartsavslag. Även ett litet
bryne hittade vi. Intressant är att de djurben som hittats kommer från grönlandssäl och vikaresäl. Inga ben
av husdjur - helt följdriktigt - eftersom detta knappast har varit en fast boplats utan en fiskeplats långt från
boplatsen.
     Utförligare rapport om fynden och omständigheterna kring grävningen kommer du att finna på vår
internetsida.
     Under våren och sommaren kommer fortsatta grävningar att äga rum. Håll utkik i lokalpressen
när vi har den - troligen - sista visningen av pågående utgrävningar.

(Forts. från sidan 5)        Dragetgrävningen

Beowulf - Tusen år gammal text
- Nyskriven musik av Bengt Olofsson. Orkester Kör Solister
BEOWULF är den äldsta, riktigaste och mest unika skildring av vikingatiden; ett kväde med över 3 000
diktstrofer.  För första gången har denna text blivit tonsatt och överförd till scenisk form.
BEOWULF handlar om gautakämpen Beowulf, hur han färdas över haven för att strida mot monster, om
vänskap, heder och om guldet "som dårar människans vett".
     Spelas i Gamla Folkets Hus, Blomsterv. 11, Kallhäll.  Biljettbokning och information tel 583 527 08.
Biljetter säljes på Konsum i Kallhäll,, Biblioteken i Kallhäll och Jakobsberg, informationen Åhléns City
eller på teatern två timmar innan föreställningen. Ordinarie pris: 100 kronor.
Halva priset: under 18 år, grupper om minst 10 pers, studerande, pensionärer, arbetslösa.
Regi: Catarina Gnosspelius                                   Föreningen för Teater och Dokumentation

                     Järfälla

Café öppnar en timme innan
föreställningen.

Buss 547 från Kallhäll
station till hpl
Trehörningen.

Tisdag 15/4 19.30
Onsdag 16/4 19.30
Fredag 18/4 19.30
Söndag 20/4 15.00
Tisdag 22/4 19.30
Onsdag 23/4 19.30
Lördag 26/4 19.30
Söndag 27/4 15.00
Tisdag 29/4 19.30
Onsdag 30/4 19.30
Fredag 2/5 19.30
Lördag 3/5 19.30

Fredag 14/3 19.30
Söndag 16/3 15.00
Tisdag 18/3 19.30
Onsdag 19/3 19.30
Lördag 22/3 19.30
Söndag 23/3 15.00
Tisdag 25/3 19.30
Onsdag 26/3 19.30
Tisdag 8/4 19.30
Onsdag 9/4 19.30
Lördag 12/4 19.30
Söndag 13/4 15.00

(fortsättning på Assurs by)
Turistiska kvaliteter.
Unika och publika upplevelser.  Viktigt att turister och besökare kan ha någon typ av kontinuerlig kontakt
med Assurs by.  De nya medier som i dag står till förfogande kommer att utnyttjas maximalt för att ge
publiken och alla intressenter i projektet möjligheter att få ut mesta möjliga av sitt besök.
Successiv utbyggnad.
För att pröva konceptet kommer byn att byggas ut successivt. Initialt kommer av denna anledning en
tältstad att byggas upp vid de arrangemang som just nu planeras; Assursspelen och Assurs marknad.
Överhuvudtaget kommer de ekologiska aspekterna att vara en viktig utgångspunkt i allt som görs i och
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  Medlemsavgifter UKF
  1996 t.o.m. 97-02-21
 Aagaard    Kristina
 Alegren              Lars
 Allerstam            Lars
 Allerstav            Agneta
 Alness         Torbjörn
 Andersson            Sven
 Areschoug            Are
 Ask                  Ingrid
 Augrell              Torsten
 Axlund               Peter
 Axlund               Eva
 Beckman              Rolf
 Bekken               Arnold
 Bengtsson            Ewa
 Berggren             Lars
 Berggren             Gotte
 Berggren             Sonja
 Bergman              Björn
 Bergström            Lars
 Bergström            Elsa
 Bjelkeman            Kerstin
 Bjerver              Kjell
 Björk                Birgitta
 Björklund            Ingrid
 Björkman             Gun
 Blidstrand           Agneta
 Blomqvist            Berit
 Boberg               Christina
 Bok och Papper       Söders
 Borg                 Bertil
 Borgström            Hans
 Borkeby              Bengt
 Bosson               Magnus
 Braga                Samara
 Brandt    Leif
 Bretz                Christina
 Bretz                Ove
 Brodén               Gunilla
 Brofalk              Hans
 Brofalk              Christina
 Bränneland           Elisabeth
 Börtz                Daniel
 Cavallius            Berit
 Claesson             Ingemar
 Dahlgren             Curt H
 Damell               David
 Danielsson           Lennart
 Edberg               Rune
 Edin                 Börje
 Ekberg               Ulf
 Ekblad               Maud
 Ekeland              Margot
 Eklund               Lennart
 Ekman                Carin
 Elmerstål            Britt Mari
 Elmström             Torsten
 Engström             Åke
 Ericson              Claes-Göran
 Eriksson             Marie-Louise
 Eriksson             Gunnel
 Eriksson             Stig
 Eriksson             Gustav
 Eriksson             Astrid

 Eriksson    Astrid
 Essen                Margareta von
 Forsberg             Per
 Forssell             Erik
 Fridén               Anita
 Fries                Elias
 Fylking              Barbro
 Gannholm             Tore
 Garming              Thore
 Gerdin               Britt-Marie
 Gerhardsson          Lars
 Hagberg              Ulla
 Hallberg             Birgitta
 Hammar               Ulla
 Hansson              Gunvor
 Hed                  Einar
 Hed                  Margit
 Hedin                Lotta
 Hedin                Erik
 Hedin                Sophie
 Hellgren             Börje
 Hembygdsförening     Sigtuna
 Hembygdsförening     Håtuna/Håbo-T
 Hildebrant           Margareta
 Hjalmarsson          Bergljot
 Holmbergh            Sture
 Holmenmark           Agneta
 Holmer               Kerstin
 Holmgren             Eva
 Holmgren             Gunnar
 Hullberg             Göran
 Högberg              Eva
 Ingerby              Rolf
 Isaksson             Thore
 Jansson              Carl Gunnar
 Jansson              Gunvor
 Jessen               Ulrich
 Johansson            Bosse
 Johansson            John-Erik
 Johansson            Vesta
 Johansson            Jan
 Johansson            Svea
 Jonsson              Stig
 Josefsson            Harry
 Julin                Börje
 Järvbäck             Hans
 Karlberg             Bo
 Karlmar              Ingrid
 Karlsson             Per-Olov
 Karlsson             Axel
 Kraft                John
 Kristensson          Ulla
 Landell              Nils-Erik
 Larson               Lars-Gunnar
 Larsson              Helmer
 Liljebjörn           Lars
 Lindberg             Ruben
 Lindberg             Gunnar
 Lindbergsson         Björn
 Lindblad             Ulla
 Lindholm             Inger
 Lindkvist            Christer
 Lindqvist            Birgitta
 Littmarck            Sten
 Ljung                Hans
 Ljungkvist           Ingrid
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 Löwenstein           Ebba
 Magnusson            Carola
 Mahlviker            Guy
 Malmström            Lars
 Markgren             Sylvia
 Martinson            Jörgen & Eva
 Matsson              Kjell-Ove
 Melzer               Ove
 Molander             Kerstin
 Molin                Gun
 Månsson              Olof
 Mörk                 Karl-Erik
 Nielsen              Eliza
 Niklasson            Bruno
 Nilsson              Alvar
 Nilsson              Arne
 Norberg              Bo
 Norberg              Majt
 Nordell              Stig
 Nordin               Stefan
 Nordqvist            Katarina
 Norelius             Håkan
 Norelius/Mixed Media Inger
 Norman               Charlie
 Norman               Margareta
 Ny                   Jack
 Nyberg               Sven-Olof
 Nygren               Agneta
 Nylund               Sven Inge
 Nyström              Madelaine
 Ohlsson              Neo
 Ohlsson              Curt
 Oja                  Tarmo
 Olsson               Kristina
 Olsson               Gunnar
 Ottosson             Ulla-Britt
 Ottosson             Göran
 Ouchterlony          Maud
 Palmqvist            Sven
 Palmqvist            Gun-Britt
 Perhans              Karl-Erik
 Permén               Bertil
 Persson              Ernst
 Persson              Annelis
 Persson              Bo
 Reineck              Åke
 Rengius              Gunilla
 Reuterskiöld         Carl
 Runhem               Maja
 Sabel                Hugo
 Samuelsson           Göran
 Sandén               Börje
 Sandén               Gudrun
 Sederström           Cristina
 Seeman               Eva
 Seth                 Irene
 Seyfert              Bruno
 Seyfert              Hella
 Simu                 Olov
 Sjö                  Anders
 Sjöman               Knut
 Skogby               Ulf
 Sporre               Erik
 Stadsarkiv-Sthlm    Dalin
 Steiner              Gunnar
 Sten                 Vivian

 Stenström            Gunilla
 Lennart              Stigle
 Stigzelius           Jarl
 Strahlert            Jan-Christer
 Sundblad             Stig
 Sundqvist            Ma
 Svennberg            Mary
 Svenson              Claes
 Svensson             Rune
 Svensson             Christina
 Sverkman             Evert
 Säterby              Björn
 Söderberg            Rune
 Telldahl             Ylva
 Tellefsen            Jens
 Thorell              Erik
 Tiefensee            Joachim
 Timmerman            Zaida
 Torgilsson           Vera
 Törnberg             Olle
 Törnqvist            Arne
 Ugglas               Gösta af
 Vuxenskolan          Stud.förb.
 Wahlström            Gurli
 Walldén         Anders
 Wallenqvist          Berit
 Weibust              Erling
 Weinberg             Eric
 Westin               Jan
 Westre               Johan
 Westre               Bibbi
 Widlund              Tommy
 Wilhelmsson          Allgun
 Wingårdh             Charlie
 Wässman              Ola
 Zander               Thore
 Zimmak               Greta
 Åkerlind             Dagmar
 Åkerlindh            Jeanette
 Åkerlindh            Anna-Greta
 Åselius              Jan
 Åselius              Karin
 Ängeskog             Holger
 Öhrn                 Werner
 Örvi                 Aina

Kontrollera gärna om dina uppgifter stämmer med
våra. Utskick sänds till de senaste två årens
medlemmar.

UKF utbyter information med ett stort antal föreningar,
institutioner och vissa privatpersoner. Upplagan av vår
Medlemsinformation är för närvarande ca 440 ex. 4-5
gånger/år.

Medlemsavgiften betalas lämpligen till UKF:s pg
27 58 94-4 och är 75:-. 1996 års medlemsavgifter
18300:- är en mycket viktig del av våra inkomster.
Inbetalningskort medföljer utskick 97:1

telefon 08-582 40 515
telsvar/fax 08-582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se
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   Medlemsinformation 2
   - maj 1997

Senaste om Rösaring
Sammandrag av  Curt Roslunds
och John Krafts föredrag  Sid 3

Länsmuseets projekt vid
Rösaring                           Sid 7

Vårens arkeologiska
undersökning vid
Draget
“Mälardalens största

vallanläggning”

Kalender - urval -
19/6 torsd; Tibble gästgivargård 19 juni 1743.
23/6-7/8. månd o. torsd. Båt till Birka fr K-ängen
24/6-6/7 Håtunaleken. Se sid 3
26/6-17/7; torsd.Mälarlands familjeunderhållning
28/6 lörd. bussrundtur + Håtunaleken. kl 13
2/7 onsd. Kulturcykling Lejondalssjön runt
4/7 fred. Kulturcykling  Bro - Toresta - Rösaring
6/7 sönd. Vandring Kungsängen st - Tuna ödeby
10/8. sönd.Upplands-Bro på Vattenfestivalen
? Båt till Fornsigtuna från Kungsängen planeras
13/8 onsd. Kulturcykling Bro-Toresta.-Rösaring
15/8 fred. Vandring Kungsängen st.-Tuna ödeby
17/8 sönd Kulturcykling Lejondalssjön runt
31/8 sönd Arkeologidagen  Fornborgen - Draget
5-7/9 Assurspelen på Stäksön
14/9 sönd. Upplands-Bro dag på Hist. museet
14/9 sönd. Kulturhusens dag UKF:s

verksamhetsberättelse

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post: ukforsk@algonet.se.  Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ett stort Tack till Tammsviks
kursgård för bidrag som gjorde
Rösaringsföredragen möjliga

Assurspelen 97
Årets händelse i
Upplands-Bro
5-7 september

Sid 4

Historisk show på
Historiska museet

Jubileumsprogram
UKF 10 år

Sid 4
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Vad händer i Upplands-Bro?
Se tidningen Sommar i Upplands-Bro, som utkommer i midsommarveckan
Se också UKF:s Internetsidor, www.algonet.se/~ukforsk och kommunens nya hemsida.
Cykel- och vandringsturerna är ett samarbete mellan UKF och kommunen. Pris 20:-

Torsd. 19 juni. Kl 19.00. Samling på gamla landsvägen vid Tibble gård, Kungsängen.
Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 juni 1743?
Varför har demonstrationen kallats Stora Daldansen?
Vad skrev demonstranterna själva om avsikten, när de kom till Kungsängen?
Vad har historien sagt om avsikten?
Börje Sandén försöker utreda de motsägelsefulla budskapen. 20:-

Båt från Kungsängen till Birka med Strömma kanalbolaget
Måndagar och torsdagar. 23 juni - 7 aug. Avgång 11.45. Åter till Kungsängen 16.45
Pris 175:- för vuxna, barn 6-11 år 88:- inkl. guidning och museibesök. Biljetter säljs
ombord
Familjerabatt: 2 vuxna och 2 barn: barnen gratis. Platsbokning 020-24 11 00.

Torsdagarna 26/6, 3/7, 10/7, 17/7
Mälarland och ICA-Vinn presenterar Mälarkvitter
Familjeunderhållning i Mälarland. 26/6 Börje Sandén och Bro d´River Boys

24 juni - 6 juli,  Håtunagården invid Håtuna kyrka. 80:-
Håtunaleken. Spelplats invid Håtuna kyrka
För fjärde året i rad får vi bevittna  de dramatiska händelserna i Håtuna den 29 sept 1306
Premiär tisd 24 juni kl 19; 25/6 kl 19; 26/6 kl 19; lörd 28/6 kl 14 och 17 (buss kl 13, nedan)
29/6 kl 14; 1/7 kl 19; 2/7 kl 19; 3/7 kl 19; lörd 5/7 kl 14 och 17; 6/7 kl 14.

Lörd. 28 juni. Kl 13.00. Busstur. Samling Kungsängens station. Pris  200.
Bussrundtur med kortare vandringar, medeltida måltid och krönikespelet
Håtunaleken.
Bussen utgår från Kungsängens station. Går via Lennartsnäs till Tuna med kort vandring
genom ödebyn. Därefter till Brogård/Husby - Fiskartorpet - kort vandring vid Assurs hög -
Assurs sten. Färden går vidare till den nyfunna kultplatsen på fornborgen vid Draget, med
något längre vandring. Ankomst kl 16 till Håtuna för en måltid i medeltida stil innan
föreställningen börjar kl 17. Guide på färden är Börje Sandén. Pris 200:-

Onsd. 2 juli. Kl 15.00. och          sönd 17 aug kl 10.00. Cykelfärd med samling i Bro centrum.
Kulturcykling Lejondalssjön runt med Börje Sandén. Ta med kaffekorg. 20:-

Fred. 4 juli. Kl 15.00. och        onsd. 13 aug. Kl 15.00. Cykelfärd, samling i Bro centrum, 20:-
Kulturcykling till Rösaring via Önsta - Toresta - Säbyholmskolan med Börje Sandén

Sönd. 6 juli. Kl 10.00 och        fred. 15 aug. Kl 15.00.  Samling vid Kungsängens station. 20:
Vandring på Lennartsnäshalvön - Tuna ödeby.
Vandring från Kungsängens station längs Tibbleviken via Öråker/Lennartsnäs till Tuna
ödeby - bronsåldersrösena vid Asker tillbaka till Kungsängen. Börje Sandén.
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Rösaring -  i ny belysning
Rapport från föredragen om Rösaring 97-04-22

Intresset för Curt Roslunds och John Krafts föredrag om Rösaring var stort. Över hundra personer
kom. Mälarposten rapporterade både före och efter föredraget. DN sände fotograf till Rösaring och
två journalister bearbetade ämnet och dagen efteråt kom en bra artikel i DN. Artikeln ”Himlen
styrde vägvalet” hänvisade till DN:s Internetsida, där artikeln ännu 25 maj ligger  kvar under
avdelningen Reportage. För mera läsning hänvisades till UKF:s Internetsidor, vilket gjorde att vi
fick något hundratal besökare.

Curt Roslund:
Curt Roslund, astronom vid Göteborgs universitet, framhöll att deras projekt är tvärvetenskapligt
och att sällan så många verksamhetsområden strålar samman som i detta projekt. Förutom
astronomin är arkeologin representerad av Emilia Pasztor, Ungern, arkitekturen av australiensiskan
Heather Robertson och religionshistorien av Britt-Mari Näsström, Lunds universitet. (Här redogörs
inte för de detaljer i vägens konstruktion som framkommit vid de arkeologiska undersökningarna
1981-82. Utförlig beskrivning finns i Arkeologi i Sverige, RAÄ 1984)
     För ca 2,5 år sedan blev Roslund bekant med Rösaring genom Heather Robertson. Som arkitekt
hade hon uppmärksammat det ljus- och skuggspel som uppkommer när solen passerar den smala
processionsgatan genom skogen. Skuggspelet framträder särskilt på vintern när solen bara står 7
grader över horisonten.

Astronomiskt samband
Vägens sträckning avviker något från exakt nordsydlig riktning. Man hade lätt kunnat göra vägen
några hundra meter längre om man riktat den några grader ytterligare mot öster. Man antager därför
att astronomiska synpunkter styrt avvikelsen till ca 4 grader. Med vetskap om att människor i
forntiden kunde besitta en högt utvecklad astronomisk kunskap bör vi nog inte hänföra avvikelsen
till bristande förmåga till exakthet. Antingen hade man inget behov av den absolut riktiga
nordriktningen eller också har avvikelsen varit avsiktlig. Motivet till avvikelsen återkommer
Roslund till när han för in regnbågen i sammanhanget. De fyra gradernas avvikelse medför att solen
passerar kullen 12.18 lokal soltid. Denna tidpunkt stämmer naturligtvis inte helt med den
gemensamma borgerliga tid som vi har för hela vårt land.

Processioner - processionsvägar
En intressant  iakttagelse är också att forskarlaget framhåller vägens användning vid regelbundet
återkommande tillfällen; man ser den inte som en begravningsväg använd bara vid några enstaka
tillfällen. Den förmenta byggnaden i norra änden av vägen vill man se som en förvaringsplats för
exempelvis ceremoniernas vagnar och slädar. Detta i överensstämmelse med fynden från den
berömda graven i Oseberg i Norge, där man funnit såväl processionsvagn (statusvagn), rikt
dekorerad släde och en bildvävnad på vilken man dragdjur och vagnar med bildstoder eller levande
människor. Under alla förhållanden har vägen inte ingått i något slags transportsystem. Den är en
isolerad företeelse uppe på högsta höjden inom ett stort område. Eftersom man inte byggde hela
vägar under forntiden utan bara förbättrade framkomligheten på vissa ställen torde
processionsvägen vid Rösaring vara den äldst kända väganläggningen i vårt land. Man känner till
en processionsväg från keltiskt tid i södra Frankrike och man menar att det också funnits en
procssionsväg i anslutning till Stonehenge i England, men den tydligast bevarade har vi vid
Rösaring.

Månen
En annan forntida vagn som ofta framhålls i samband med Rösaring är solvagnen från Trundholm i
Danmark. Den cirkelrunda skivan som dominerar fyndet är på ena sidan förgylld (= solen?) och på
andra sidan försilvrad (= månen?)                                                                           (Forts. sid 5)
(Rösaring - i ny belysning. Forts. från sidan 3)
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(Vad händer i Upplands-Bro?  forts från sid 2)
Sönd. 10 aug. Vattenfestivalen i Stockholm
Upplands-Bro står för programmet på hantverkstorget / Blasieholmstorg

Planerd båtfärd till Signhildsberg från Kungsängen. Se kommunens programblad
Båtfärd till sägenomspunna Fornsigtuna / Signhildsberg.
Guide ombord och i Fornsigtuna är Börje Sandén.

Sönd. 31 aug. Kl 10 0ch 13 vid Dragets fornborg, nära Bålsta
Arkeologidagen. - Fornborgen vid Draget
Två guidade visningar av bl a Mälardalens äldsta vallanläggning.
Vad har amatörarkeologerna funnit egentligen? Vägskyltning från Lillsjöns plantskola/
Bålsta industriområde mellan motorvägen och järnvägen

Fred-sönd 5-7 sept. Norra Stäksön. Biljettpris 50:-
Assurspelen 97 - Årets händelse i Upplands-Bro
Vikingen som idrottsman - OS för 1000 år sedan
På Stäksöns norra udde kommer ett vikingatida spel att gå av stapeln samma dag som
beslutet tas om Stockholm får OS år 2004.  Den 5-7 september kommer en tiokamp att
utkämpas i forntida idrottsgrenar. Vikingaidrottare, handelsmän, dramagrupper och
traktörer blandas med publik från när och fjärran. Fyra lag inbjuds att tävla om att
representera Sverige under Kulturhuvudstadsåret.
     Nästföljande år, 1998, kommer lag att bjudas in från Danmark, Norge, Island och
Finland till en Nordisk vikingakamp. Ett arrangemang som blir Upplands-Bros bidrag till
Kulturhuvudstadsåret 98.
     Närmare detaljer kommer i kommunens informationstidning och på kommunens och
UKF:s Internetsidor.
Arr. Kultur 1743, UKF och Upplands-Bro kommun

Sönd. 14 sept. Historiska museets filmsal. kl  18.00.
Jubileumsprogram - En historisk show på Historiska Museet
För några år sedan drog vi med musiker och publik till Hallwylska Palatset och höll salong
med musik och historia i stora salongen. Den "Historiska Showen" är en vidareutveckling
av idén med kombinationsprogram. Vi vill skapa en totalupplevelse i form av en resa i tiden
från romersk järnålder fram till 2000-talet med musik, bildspel, kortteater och pedagogiska
mellanstick. Bröd och skådespel - en happening där publiken med alla sinnen får ta del av
vår svenska historia med kopplingar till händelser i Järfälla/Upplands Bro-området. Efter
showen serveras en historisk buffé samtidigt som guidade besök i Guldrummet i grupper
genomförs.
Entré 190 kr. Högst 100 personer. Biljetter bokas genom UKF. 582 413 55.
Arr. UKF och Historiska museet

Inställt
Den i förra numret annonserade vandringen till nyfunna skålgropar är inställd.
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    Därmed kommer vi in på månens roll i sammanhanget. Med 18,61 års intervall befinner sig
fullmånen rakt i söder endast 1 gr över horisonten, vilket betyder att månen ses ligga på krönet av
den platta jordkullen, när man befinner sig på processionsvägen. Vi skall betänka att Rösaring är
den högst belägna platsen i området, varför horisonten ligger lägre. Kullen är placerad invid södra
änden av åsen som sluttar brant neråt. Idag är det ett fåtal träd som skymmer horisonten, men om
man tar bort dem har man i huvudsak fri sikt från öster till väster. Nästa gång månen kommer i
sådan position är om 7-8 år. Då kan vi praktiskt se om teorin är rätt. Under flera år kommer månen
att passera lågt vid horisonten, men vid Rösaring är det ju fullmånen som räknas och den skall
finnas i linje med processionsvägen.
     Tilläggas kan att exempelvis den romerske författaren Tacitus påpekar att nordborna hade en
speciell förkärlek för månen. Det kan naturligtvis ha sin grund i att månen befinner sig mera i
ögonhöjd på våra breddgrader; man behöver inte vända huvudet uppåt för att se den. Om månens
roll i forntida mytologi kan man spekulera. Den förknippas ofta med döden. Men också med
pånyttfödelse. Månen återkommer ny på tredje dagen; denna företeelse ser vi även i andra
sammanhang, exempelvis hur Kristus återuppstod på tredje dagen.

Stonehenge
De fenomen som forskarlaget iakttagit vid Rösaring har bidragit till nya synpunkter på det mest
kända av alla arkeo-astronomiska objekt, nämligen Stonehenge. Hittills har man sett det som ett
slags solobservatorium. Emilia Pásztor tar upp Rösaring i en kommande doktorsavhandling om bl a
Stonehenge, som hon menar skall uppfattas mera som ett soltempel än solobservatorium. I stället
för att iakttaga solens uppgång från Stonehenge skall man betrakta fornminnet från Stonehenge
Avenue, en 520 m lång processionsväg. För närvarande är man vid Chalmers tekniska högskola
sysselsatt med att räkna ut vad som händer beträffande samspelet mellan ljus och skugga när solen
går upp vid Stonehenge. Om hennes teori är riktig skulle man kunna förklara varför Stonehenge är
byggt som det är. Det gör inte den astronomiska teorin. Dessa tankegånger tillämpar hon också på
andra arkeoastronomiskt intressanta objekt. Hittills har det mest varit astronomer som uttalat sig i
sådana frågor och för dem är det naturligt att titta utåt mot himmelsobjekten. Här kommer nu en
arkeolog med ett nytt synsätt.

Regnbågen
Regnbågen spelade en betydelsefull roll i nordisk mytologi. Den var förbindelsen mellan jord och
himmel. När solen går ned i nordväst vid midsommar kommer en eventuell regnbåge att ha sitt
högra ben rakt över den platta jordkullen om man befinner sig på processionsvägen. Detta är en ny
frågeställning, inte utan intresse. Tänk er guden Heimdal sittande på kullen, vaktande gudarnas
boning Asgård. Inte vem som helst blev insläppt av denne forntidens Sankte Per. Vägens avvikelse
från den exakt nord-sydliga riktningen kan ha en förklaring här. Roslund framhåller dock att det
kan vara en ren tillfällighet att avvikelsen sammanfaller med de astronomiska beräkningarna.
     Det finns också en annan intressant iakttagelse i samband med vägens riktning. Den har en nära
överensstämmelse med riktningen mot Gamla Uppsala. Att forntida platser ligger efter vissa raka
linjer är en känd sak.

Vintergatan och stjärnhimlen
Roslund framhöll ytterligare astronomiska synpunkter, nämligen att Vintergatan kl 22 vid jultid
står rakt över Rösaring och att Orion under de följande två timmarna går över Rösaring.
Vintergatans roll i den nordiska mytologin framgår knappast av dess svenska namn. I andra
kulturer kallas den ”mjölkvägen” och syftar på modersmjölken, den livgivande grunden för
människor och djur. Det handlar således om fruktbarhetsdyrkan, som ju är så intimt förknippad
med Rösaring. I många forntida kulturer är kon symbol för fruktbarhetsgudarna. Kor inte bara dias
på avbildningar, där ser man dem också som dragdjur.
Det nordiska namnet på Orion var Friggs spinnrock; och Frigg var som bekant Odens maka.
    Roslund nämner också att den starkt lysande stjärnan Sirius för 1000 år sedan låg så lågt att man
såg den strax över högen, när man stod på processionsvägen.
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Curt Roslund besvarade många frågor vid den efterföljande frågestunden, varav många behandlas i
den 6-sidiga engelskspråkiga uppsatsen, som finns publicerad på våra Internetsidor. Om du inte
själv har möjlighet att ta del av den via Internet,  kan du beställa den för en kostnad av 20:- inkl.
porto. Sätt in summan på vårt postgiro.

John Kraft:
John Kraft presenterade Rösaring som en alldeles oerhörd plats för den som är intresserad av
labyrinter. Det finns nog ingen plats som är så magnifik som Rösaring, där det ligger på drygt 60 m
nivå med labyrinten, rösena, platåhögen och processionsvägen.

Labyrinten är äldre än processionsvägen
Labyrinten är sannolikt mycket äldre än processionsvägen. Vi vet inte när de äldsta labyrinterna
anlades i vårt land, troligen kring Kristi födelse eller tidigare. Det är tänkbart att de går tillbaka till
bronsålder eller äldre järnålder. Mönstret är känt sedan bronsåldern enligt avbildningar i
Medelhavsområdet. Där ändrade labyrinterna karaktär under romarnas tid och deras kultiska
innebörd försvann. Men innan dess måste idén ha vandrat norrut och den levde sedan kvar hos
germanerna. Idag har Sverige de flesta labyrinterna, ca 300.
     Hur labyrinterna använts är inte helt klart. Man menar att de haft att göra med kult av något
slag; företrädesvis talar man om fruktbarhetskult under våren. Vi vet att labyrinten vid Rösaring
användes av ungdomen på 1700-talet för dans och lekar. Sägner berättar att en flicka varit placerad
i mitten och att en eller flera karlar skulle försöka hämta ut henne. Förmodligen är det en sentida
återklang av en urgammal fruktbarhetsmyt, känd över hela världen, enligt vilken det gällde att
befria jordgudinnan ur hennes fängelse (vintern som fjättrat henne). Det hela hade en sexuell
laddning, där prästen eller konungen spelade himmelsgudens roll.
     De äldsta labyrinterna i Mälarområdet ligger på rullstensåsarna: Badelundaåsen med en lika stor
labyrint som vid Rösaring, Enköpingsåsen (förstörd), Uppsalaåsen (Rösaring) Stockholmsåsen
(förstörd kring sekelskiftet). De flesta labyrinterna i Norden är av betydligt yngre datum och har
använts på annat sätt.

Centralplatser för kulten
Efter tjugo års forskande kring labyrinter har John Kraft tyckt sig se dem som en kultisk
centralplats i ett samhälle av något slag, och han har då frågat sig om detta kunde verifieras på
annat sätt än genom labyrinter. Han tycker sig ha hittat svaret vid studiet av ortnamn med
gudaanknytning (teofora ortnamn), och då blir mönstret om möjligt ännu tydligare.
     Vid fruktbarhetskulten framträder en manlig och en kvinnlig gudom tydligt. I en kommande
publikation presenterar han en systematisk genomgång av teofora ortnamn i ett flertal landskap.
När han kommer till Mälardalen finner han att det bör ha funnits fyra s.k. kultförbund - ett
arbetsnamn för en ”samhällsbildning” med en labyrint i centrum. Vid medeltidens början känner vi
namnen på tre s.k. folkland: Attundaland, Tiundaland och Fjärdhundraland. Men det finns enligt de
rön Kraft kommit fram till fyra huvudorter. Det fjärde skulle vara kring Rösaring - Husby - Härnevi
-Ullevi.
     Gudaparet det handlar om hos är gudinnan Härn och guden Ull. Orterna Härnevi och Ullevi i
Upplands-Bro brukar framhållas som typexempel på ett sådant parförhållande. Oden, Tor och Frö
(Frey) är en yngre generation gudar, som vi känner igen från vikingatiden och närmast
dessförinnan.
     Norges forntida historia hittar man i gamla sägner; det som sägs om Sverige i dem är närmast
parentetiska kommentarer. John Kraft finner att den metod han använder i sin analys stämmer väl
in på Norge, där fjordlandskapets natur gjort att samhällsbildningarna behållit samma geografiska
utsträckning genom tiderna. Snorre Sturlassons uppgifter överensstämmer med kända ortnamn; ett
av flera bevis för John Krafts teori. Det är bara att hoppas att John Kraft snart får möjlighet att
publicera sina intressanta teorier.
     Mot bakgrunden av det sagda borde det finnas fler processionsvägar. Kanske man kommer att
hitta sådana nu när man vet att det finns en vid Rösaring; man har ju fram till 1980-talet inte letat
efter något dylikt; eller är Rösaring helt unik, undrar John Kraft? (Rösaring har faktiskt varit
föremål för professionell observation sedan 1600-talet utan att vägen upptäckts, så visst är det
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ursäktligt om man ännu inte hittat fler; min anmärkning).

Vid den livliga frågestunden efteråt undrades över mycket, som jag inte tar upp här. Många frågor
diskuteras i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro, 1984. Nytillkomna problemställningar har
du kunnat läsa om i tidigare nummer av vår medlemsinformation. Det senaste om Rösaring finns på
våra sidor på Internet, ganska rikligt försedda med färgbilder.

Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt
Länsmuseets forskningsprojekt kring Rösaring fortsätter denna sommar. Under våren har
karteringen av gravfälten öster om Stora Ekeby gård fortsatt med Rolf Rydén från
Riksantikvarieämbetet som ledare. Hans medhjälpare är amatörarkeologerna i Stockholms län.
Även det vackra gravområdet nedanför Leran, söder om Stora Ekeby gård karteras under våren och
sommaren. Längre fram i sommar planeras en omfattande fosfatkartering för att med dess hjälp
kunna bestämma gränserna för den forntida och medeltida bebyggelsen. Även sökning med
metalldetektor är planerad. Resultaten av dessa undersökningar kommer att bestämma omfattningen
av en kommande arkeologisk provgrävning på platsen för den förmodade bytomten.

Vårens arkeologiska undersökning vid Draget
Under de fyra dagarna kring Kristi Himmelfärdshelgen fortsatte Michael Olausson  och ett
dussintal amatörarkeologer att gräva vid Draget. Förra årets två grävsäsonger avslöjade - såsom
meddelades i förra numret - förekomsten av en tidigare okänd jordvall med vallgrav. Den s.k. kol-
14 metoden gav beskedet att jordvallen anlades ca 2000 år f. Kr. En period som man börjat kalla
kopparstenåldern. Bronsåldern börjar i vårt land omkring 1800 f. Kr. Michael Olausson
konstaterade redan i februari, när dateringsproven var klara, att Mälardalens äldsta vallanläggning
finns här vid Draget. Stenmurarna har ännu inte gått att datera. De behöver inte vara från samma
tidsperiod som jordvallen. Anläggningen har troligen haft olika funktion genom tiderna. Intressant
är dock att inga fynd eller dateringar förknippas med vikingatiden. Det är ju till den perioden som
fornborgar av tradition hänförts.
     De fyra undersökta stenrösena innanför stenvallen kan inte beskrivas som vanliga gravar. Ingen
hade blivit gravlagd i centrum. I den ena av dem fann vi två små s.k. gravgömmor, stenringar av en
knapp halv meters diameter . De låg i yttersta kanten av stenröset och visade sig innehålla brända
benrester av en vuxen och ett barn. I den ena låg skallben och i den andra rörben. Stenrösenenas
funktion är okänd.
     Tillsammans med andra iakttagelser är det klart att anläggningen inte är en fornborg i
traditionell mening. Dels är den alldeles för stor (över 4 hektar) för att kunna försvaras av ett
rimligt antal människor, dels är ingångarna inte byggda för att försvåra ett inträngande. Särskilt
huvudingången i söder har fått en inbjudande karaktär med stenskodd front nedanför stenvallen och
välkomnande eldar framför ingången. Jordvallen har inte varit en del i ett befästningsverk, den
måste i stället uppfattas som en gränsmarkering, innanför vilken särskilda regler gäller. Det ligger
nära till hands att tolka anläggningen som en kultplats. Vi har dock inga som helst begrepp om vad
för kult som utövats här på den tiden jordvallen byggdes. Gravrösena som inte är några gravar
skulle kanske kunna uppfattas som symboliska kultobjekt, ett slags altare kring vilka man samlats
för ceremonier.
    Det smala sundet som fanns här mellan berget och den stora åsen hela bronsåldern igenom har
utgjort ett särpräglat landskap, som lockat människor till platsen. Den har troligen förlorat sin
betydelse när landhöjning stoppade sjöfarten. Fynden från stenåldern, bronsåldern och den tidiga
järnåldern är ju också framträdande inslag vid de genomförda undersökningarna.
     Vi kommer naturligtvis att publicera den slutliga rapporten så snart den är klar, årets grävning
har inte ändrat på den beskrivning med kartaskiss som finns i info97-1.
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Intressant litteratur
Ingegerd - Olof skötkonungs dotter. Ett kvinnoöde från vikingatiden
Rune Edberg, 1997.
Sigtuna museers skriftserie 6. Box 13, 193 21 Sigtuna, 08-592 510 18. 56 sidor. 60:-
Efter Sovjetunionens fall har svensk-ryska förbindelser knutits inom en rad vetenskapliga
områden.  Jag tänker närmast på det samarbete som sker mellan svenska och ryska arkeologer
och historiker. Numera är det ju tillåtet för ryska studenter att arbeta med Rysslands
relationer till västmakterna genom tiderna. Under stalinismens tid avstängdes Amalrik från
Moskvas universitet därför att han började och forska kring den gamla ryska krönikan, som
ju beskriver hur Ryssland fick hjälp från Norden av Rurik och hans bröder med
uppbyggnaden av ett lagbundet rike.  Det var under lång tid livligt kulturutbyte mellan
Sverige och Ryssland kring 1000-talet. För att befästa relationerna gifte Olof Skötkonung
bort sin dotter Ingegerd med nordiskättade fursten Jarolsav i Kiev.
    Visste du att Ingegerd blev stammoder för många furstehus och att tre döttrar blev
drottningar i tre europeiska länder och att ättlingar till dessa regerar ännu i dag i Spanien och
Luxenburg. Ingegerd blev på gamla dagar helgonförklarad, så egentligen är det inte bara den
Heliga Birgitta som är exemplet på ett svenskt helgon.
     Läs den fascinerande historien om henne. Författaren Rune Edberg känner vi i UKF som
föreläsare och en av expeditonsledarna för vikingabåten Aifurs resor längs de ryska floderna.
Boken kan beställas från Sigtuna museum; den är på 56 sidor och kostar 60:-, eller köp den
på plats om du besöker utställning om henne på Sigtuna museum 14 juni - 17 augusti.

Trädgårdsmästaren Linné
Nils-Erik Landell, 1997.
Carlsoons Bokförlag. Stora Nygatan 31, 111 27 Stockholm, 08-411 23 49
Boken, som omfattar 304 sidor, är rikt illustrerad och beskriver Linnés treåriga vistelse i
Stockholm. Han besöker Kungshatt och små holmar i Mälaren som Fläsklösan och Koffsan,
seglande utmed vattenvägen förbi Stäksön mellan Stockholm och Uppsala. Han skänker
blommor till Theodor Ankarcrona i Runsa, vars torn syns från vattenleden. I boken ingår som
faksimil och för första gången översatt till svenska den uppsats med vilken Linné 1739
inleder Kungl Vetenskapsakademiens handlingar och har titeln “Rön om växters plantering,
grundat på naturen”. Här träder, när ca 300 växtnamn i långa latinska beskrivningar
dechiffrerats, de växter fram som Linné betraktar som särskilt intressanta. Allt från svenska
ängsblommor till krukväxter. Följde vi idag hans odlingsråd skulle dessa krukväxter må
betydligt bättre i många svenska hem.

Mellan fattigdom och välfärd
Bengt Borkeby, 1996
Förlag Alvby, 08-583 540 06. Snövitvägen 28, 176 70 Järfälla. 160 sidor. 140:-
En historik över hur vi hjälpt våra fattiga medmänniskor genom århundradena. Med exempel
från Järfälla och Upplands-Bro. Första fattigstugan i Järfälla. Torpare, statare, arbetare.
Ålderdomshem och servicehus. En lång vandring från fattigdom till överflöd. Är trygghet och
välfärd förlegade begrepp?

Birka före Birka
Lena Holmquist Olausson. Forskning & Framsteg 1997:4
Senaste nytt om utgrävningen av Birkas stadsvall och borgmur. Sammanfattning av hela
Birkas historia. En annan historia? Arkeologiska undersökningar från 1600-talet till 1996.
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Ur 1996 års verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av Curt Dahlgren, ordf.; Börje Sandén, sekr och kassör; Bengt Borkeby, Järfälla;
Thore Isaksson, Karl-Erik Mörk, Vallentuna; Håkan Norelius, Jan-Christer Strahlert,
Sophie Hedin, suppleant. Stig Sundblad och Lennart Danielsson, revisorer.
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden exkl uppföljningsmöte 96-11-20

2. Medlemmar
Föreningen har haft 239 medlemmar. Medlemsavgift 75:-, varav 11:- går till hembygdsrörelsens läns- och
riksförbund.

3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 1996-04-17 i Biblioteket i Bro. Efter årsmötet hölls korta anföranden av Curt Dahlgren, Bengt
Borkeby och Gudrun Sandén kring temat dåtid - nutid - framtid.. UKF deltog med 4 representanter vid
länsförbundets årsmöte i Järfälla. Fem nummer av Medlemsinformation med totalt 40 A4-sidor har
distribuerats till medlemmar och andra; ca 400 varje gång. Samtliga nummer från 1987 finns i pärmar på
biblioteken. 8-sidig folder i A5-format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre verksamhet 1987-1995.
     Årets föredrag och exkursioner har genomförts enligt sammanställning längre fram i
verksamhetsberättelsen. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges
hembygdsförbund.
     Börje Sandén deltog i 2-dagars seminarium om utgivning av hembygdsböcker anordnat av Sveriges
Hembygdsförbund.
     Gudrun och Börje Sandén deltog vid seminarium kring det kommande 5-bandsverket om Sveriges agrara

Medlemskap i UKF
Antalet medlemmar har ökat detta år. 250 personer
har hittills betalt in sina 75:- på pg 27 58 94-4. Vi
behöver allas bidrag. Tillsammans med de avgifter
vi utbeder oss vid olika aktiviteter försöker vi klara
löpande utgifter.
     Årsmötet beslöt att höja avgiften för 1998 till
80:- för att kompensera det bortfall som sker
genom höjd medlemsavgift för anslutningen till
Sveriges Hembygdsförbund.

Häradskartorna över
Bro och Håbo 1860
Vi har nu en ny upplaga. Kartorna
finns att köpa på biblioteken och i
bokhandeln i Bålsta för 80:- De är i
färg.
     Lägg märke till att dessa kartor,
beskriver samhället före järnvägens
tillkomst, då exempelvis Bro kyrka

Hemsidan på Internet - http://www.algonet.se/~ukforsk
Våra Internetsidor utökas mer och mer med information om bygdens historia.
Här finns plats för mer än vad vi får rum med i våra utskick.
Dessutom ligger artiklarna kvar en lång tid. De är oftast illustrerade med färgbilder.
Här kan du alltid finna de mest aktuella upplysningarna om kulturaktiviteter. De är också
fylligare.
Klicka på UKF:s eget program, eller på ett urval av kulturaktiviteter i Upplands-Bro.
En särskild plats finns för musikevenemang som anmälts till UKF.
Prov på vår kommande bok om livet på Aske under 20-talet.

Ämnesområden: Rösaring  Fornborgar  Forntida färder  Kartor  Stäket  Hålvägar  Vikingar
Dalupproret 1743  Labyrinter  Runstenar  Skålgropar  Håtunaleken  Ortnamn  Jordeböcker
Rapporter:  Här finns exempelvis den officiella rapporten om de astronomiska aspekterna
på Rösaring.
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historia anordnat av Lantbruksakademien.
4. Ekonomi - kort sammanfattning
Under 1996 har UKF erhållit kommunalt anslag på 9740:- samt viss kopieringshjälp. Tjänster åt
kulturförvaltningen har ersatts med 24260:-. Studieförbundet Vuxenskolan har bidragit med 5000:-. Övriga
inkomstkällor är försäljning av föreningens tryckalster 14414:-  medverkan vid externa föredrag och
guidningar 31200:-, överskott vid publika aktiviteter 6710:-. Medlemsavgifterna har inbringat 18300:-
     Inga arvoden utgår för styrelseuppdragen. För täckande av utgifter i samband med föredrag och exkursioner
uttas en deltagaravgift av varierande storlek.
     Under året har inköpts en videokamera med utrustning för 15855:- Datorutrustningen har kompletterats med
ny laserskrivare och scanner och programvaror för sammanlagt 22003:-Banktillgodohavandet på ca 93000:-
kommer främst att användas för tryckning av kommande böcker och investering i utrustning för framtagningen
av dessa.
     För övriga ekonomiska transaktioner hänvisas till den ekonomiska redovisningen för 1996.

5. Projekt
Arkivstudierna med registrering i databaserna fortsätter: Ådö       - , Almarestäket                     -, Lennartsnäs                   -  och
Brogårdsarkiven                           , Svenngårdska samlingen                                        , Provinsialläkarstationen                                       i Väst-Tibble. På uppdrag av Patriotiska
Sällskapet har arbetet med Hushållningsjournalerna 1776-1813                                                          fortsatts och utvidgats med avsikt att få en
komplett dokumentation av innehållet i drygt 2000 artiklar. Arbetet beräknas vara slutfört i början av 1997, då
också de sammanfattande artiklarna skall finnas i sökbar form i vår databas. Innehållet i 16 gårdspärmar i
Svenngårdska samlingen har också sammanfattats och redigerats och finns tillgängligt i vår databas.
     I början av året hade Rösaringsprojektet                               mognat på så sätt att Länsmuseet ställde upp som projektledare. I
maj hade Peter Bratt - delvis med dokumentärt material från UKF - gjort en projektbeskrivning ”Rösaring - ett
arkeologiskt forskningsprojekt”. Tillsammans med amatörarkeologer i länsförbundets arkeologisektion och
under ledning av Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet gjordes under året en specialinventering av större
delen av Låssa socken, samt påbörjades en kartering av hittills ej karterade gravfält kring Stora Ekeby.
Utförliga rapporter har lämnats i våra utskick och på vår hemsida på Internet. Projektet fortsätter under 1997
även med arkeologisk undersökning, som delvis kommer att finansieras av den lokala Stiftelsen Upplands-Bro
Fornforskning.
     Under månaderna maj och oktober genomfördes arkeologiska undersökningar vid fornborgen vid Draget                                    
under ledning av Michael Olausson från riksantikvarieämbetet. Även här har länsförbundets arkeologisektion
bistått med arbetsmanskap. Projektet inleddes med att kommunens mätningskontor ställde upp med två mätlag
för att göra en kartering av fornborgen utan kostnad för oss. Delar av projektet har bekostats av Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning.
     Undersökningarna initierades efter UKF:s exkursion till fornborgen i oktober 1995, då Michael Olausson
ville titta närmare på bl a den dittills oregistrerade jordvallen nedanför den långa stenmuren. Undersökningarna
gav oanade resultat. Redan innan dateringsproverna blivit analyserade stod det klart att anläggningen måste
vara flera tusen år äldre än vad man traditionellt brukat säga om liknande fornborgar. Fynd från såväl stenålder
som bronsålder hittades. Dessutom visade detaljer i konstruktionen att anläggningen inte kunde vara en
fornborg i traditionell mening; man talar nu snarare om en kultplats.
     Fortsatta undersökningar kommer att ske våren 1997, mot bakgrund av att jordvallen betecknas som den
äldsta vallanläggningen i Mälardalen.
     De s.k. häradskartorna från 1860 över Bro och Håbo                                                                        härader är de äldsta i landet i sitt slag. De är de första
ekonomiska kartorna och visar det agrara landskapet innan järnvägen byggdes. UKF har låtit färgkopiera dessa
kartor i full skala. De finns att köpa på biblioteken.
     Kjell Stenssons projekt kring de släkter som bebott våra herrgårdar                                                       genom tiderna blir klart i början av nästa
år. UKF arbetar på att få möjligheter att trycka det.
     Assurprojektet                          har initierats av Thore Isaksson. Han driver projektet med stöd från UKF. Det framstår som
ett realiserbart projekt nu när det stöds av såväl kommunen som Historiska museet. I en katalog över ett 50-tal
”vikingaprojekt” i Norden finns Assurs by på omslaget. Som en första yttring av projektet planeras
anordnandet av de s.k. Assurspelen hösten 1997 på platsen för den blivande byn.
     Kursen i Historiska maträtter                                 fulltecknades snabbt (12) och genomfördes framgångsrikt. Maträtter från
Medeltid, Stormaktstid och Upplysningstid tillagades. Kursen avslutades med en festmåltid då olika rätter avåts
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tillsammans med ett 20-tal gäster. Ett fylligt kompendium med alla recepten hade framtagits av ledaren
Kristina Steen.
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager regelbundet i samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur- och fritidskontoret,
de tre hembygdsföreningarna, Kulturbojen, Stiftelsen Tärnsund och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.
UKF deltager i forskningsprojektet Storstad och Land i delstudien Hemkänsla och miljö, ett projekt som leds
av MOVIUM-sekretariatet vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och är kopplat till kommunens Agenda 21
program.
     UKF stod som värd för en fältvandring (Säbyholm) inom projektet Landskapsarvet anordnad av Sveriges
Hembygdsförbund i samarbete med Riksantikvarieämbetet vid en kurs för 20-talet deltagare från Stockholms
län.
     UKF är medlem i ett antal organisationer förutom läns- och riksförbundet. Se under punkten
Prenumerationer på tidskrifter och årsböcker.

7. Tryckalster
Vår medlemsinformation utgår även till kontaktföreningar, kommunala och antikvariska institutioner och
vissa privatpersoner; upplaga ca 400. En 4-sidig folder (A5) om UKF:s målsättning och verksamhet 1987-
1985 distribueras vid sammankomster och utställningar;  likaså en folder med innehållet i våra böcker och
förtryckta inbetalningskort med upplysningar om UKF (A4); i samband med exkursioner får deltagare tryckta
kompendier med bl a kartor; affischer; några särtryck ur kommande bok 4 har framställts.

8. Hemsida på Internet.
Vid Framtidsmässan 2020, som arrangerades av kommunen och MOVIUM deltog UKF och presenterade då
bl a sin verksamhet på sin nya Hemsida på Internet.  Den hade snabbt tagits fram av Magnus Strahlert.
Hemsidan har under året utvecklats och utökats och innehåller nu en ganska fyllig information om Upplands-
Bros historia. Dessutom visar vi en kalender med kulturaktiviteter där alla kulturföreningar som hör av sig
bereds plats.

9 . UKF:s publika aktiviteter 1996
Föredrag:                
Ur Forskningsinstitutets bildarkiv. Nya och gamla färdvägar till lands. Upplands-Bro genomfartsled i
århundraden. Börje Sandén
Bland torpare och fattighjon. Fattigvårdsfrågor i gången tid med exempel från Järfälla och Upplands-Bro.
Bengt Borkeby
Arkeologiska undersökningar i Ryssland. Det äldsta Ryssland och Ruriks borg. Ingmar Jansson,
arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1984 - 1988. Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen
visar bilder och berättar.
Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro 1981 - 1988. David Damell, ledare vid sju
grävningssäsonger ger sin syn på Rösaring och Fornsigtuna.
Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Korta inlägg med olika aspekter på detta tema presenteras av Curt
Dahlgren, Bengt Borkeby och Gudrun Sandén
Tema arkeo-astronomi. Tre föredrag av Jens Tellefsen, Tekniska högskolan
1) Stonehenge, 2) Newgrange, 3) Megalitgravarna i Falköpingstrakten.
Människans historia. Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen inom
paleontologi, språkvetenskap och DNA-forskning
Tema grannkommuner:
Järfälla. Järfälla från Stäket till Barkarby. Bengt Borkeby, Järfälla
Enköping. Doktor Vesterlund som person och läkare. Olle Törnberg, Enköping

Exkursioner:                     
Tre guidade visningar av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget. (maj).
Arkeologidagen 1996.  Fornsigtuna / Signhildsberg. UKF arrangör för 3:e året
Guidade visning av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget. (september).
Bussfärd till Linnés Hammarby, Linné-trädgården och Botanikum i Uppsala.
Exkursionen avslutades med besök på orangeriet med framlidne Bro-bon Olle Hedins katussamling. Ett
samarbetsprojekt med kulturföreningen Daphne.
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Herrgårds- och slottskonserter                                                
Lennartsnäs. ”Igor Stravinsky i ord och ton”. Kjell-Inge, Margareta och Magda Stevensson
Lennartsnäs. ”En poet i toner”. Kjell-Inge och Margareta Stevensson berättar och framför musik av Robert
Schumann.
Övrigt:            
”Öppet hus”. UKF:s sektioner visade sin verksamhet
UKF sålde böcker och visade sin verksamhet vid Historiskt Festspel på Riddarholmen
UKF deltog vid julmarknad i Bro Centrum.

10. Hembygdens år 1996.
UKF deltog 1 juni i länsförbundets manifestation på Riddarholmen i samband med Historiskt Festspel.
Försäljning av böcker. Börje Sandén höll kort föredrag på temat Rikshistoria på hemmaplan i gamla
riksdagshuset på Riddarholmen. Gudrun Sandéns bildväv på årets tema Selma Lagerlöfs Nils Holgerson
förevisades för gästande Selma och Nils. Videofilm gjordes med UKF:s nya videkamera av Bosse Karlberg.
Kopia av filmen och Gudruns bildväv skänktes till Stockholms läns hembygdsförbund.

11. Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet förekommer i alltmer ökad omfattning. Kultur- och fritidskontoret har uppdragit åt UKF
att svara för redigering och tryckning av häfte                                                      med vandringsbeskrivningar, svara för guidning i samband med                                       
sommarens turistprogram                                         , (buss- och båtturer 5, cykel- och vandringsturer 10), vissa konsultuppdrag.
Dessutom har UKF ersatts för ett skolprojekt                   omfattande 9 lektioner och lika många cykelturer med närhistoria
för barn på mellanstadiet i Bro - Tjusta.
     Utbildning av turistinformatörer                                                    (40 tim) i ett projekt initierat av Kulturförvaltningen och ABF.
     I kursen Natur och landskapsvård på Säbyholmsskolan                             har Börje Sandén hållit lektioner om
lantmäterikartor, jordeböcker, fornminnesregister och lokalhistoria.
     Guidade bussrundturer och föredrag                                            har beställts av andra förvaltningar och av landstinget. De flesta
guidningarna och föredragen har dock utförts åt enskilda föreningar och organisationer såväl inom som utom
kommunen, samt vissa kursgårdar. Wallenberginstitutet; Upplands-Väsby hembygdsförening; Stiftelsen
Tärnsund (2); ABF/PRO i Bålsta; PRO i Bro (2); Rösaring med Rotarys amerikanska gäster;  Rösaring med
Ericsson Components; Silf Utbildning AB; Övergrans pastorat; bussturer under Framtidsmässan; bussturer med
skolklasser (2); Bromma gymnasium; Dagcentret Fjärilsstigen; Håtuna kyrka med Håtunaleken;
Kommunhistoria på Gällöfsta; Skeppsholmens folkhögskola; Kommunalpolitiker från Ekerö; ABF med historia
kring Villa Skoga; Soldathemmens förbundskongress (föredrag och busstur); SPF i Kallhäll; Hålvägarna med
amatörarkeologerna; Socialdemokraterna med historia kring Villa Skoga. Vågen-projektet (2).
     UKF underhåller adressregister och skriver ut etiketter åt några föreningar.
     I en del fall har privatpersoner/släktforskare fått upplysningar om orter och personer.

12. Prenumerationer på tidskrifter och årsböcker
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal föreningar och
institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka.
Tidskrifter                 : Populär Arkeologi, Populär historia, Historisk tidskrift, Fornvännen, Folkets historia, Tvärsnitt,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Kulturminnesvård (Raä), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Rig (etnologi), Bygd och
Natur, Ymer (geografi), Samdok-Bulletinen, (Nordiska museet), Scandia, Forskning och framsteg,
Mikrodatorn.
Historiska bokklubbar och antikvariat                                                            : Yggdrasil, Clio, Ateneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat, Lindberg
& Persson Antikvariat.
Föreningar; årsskrifter                                    : Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria (Riksarkivet),
Daphne (Kulturförening), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Vikingabåten Aifur, Viking Network,
Arkeologisektionen i hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och
lokalkultur, Ortnamnssällskapet i Uppsala. Karolinska förbundet. Borland User’s Group.

13. Övrigt
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens Evenemangskalender varannan vecka i Mälarposten.
Dessutom får våra aktiviteter ofta redaktionellt utrymme i såväl Mälarposten som Lokaltidningen. Ett flertal
aktiviteter har även belysts i Närradion i programtablåer och red
aktionella program.
   Börje Sandén Curt H Dahlgren
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Arkeologidagen 1997 - söndagen 31 augusti
Fornborgen vid Draget - Ingen borg?
- kultplats ? - 4000 år gammal anläggning
Visningar kl 10 och 13

Upplands-Bros historia på Historiska
museet - besök i bl a Guldrummet
Jubileumsprogram, sönd 14 sept. kl 18.00
- 20 år efter Hembygdsprojektet
- 10 år sedan UKF bildades

Assurspelen - Assurs marknad
på Norra Stäksön 5-7 september
Vikingen som idrottsman
- ett OS för 1000 år sedan
- restaurerade vikingaskeppet från OS-
invigningen i Stockholm 1912 anländer till
Stäksön.

Medlemsinformation 3
- augusti 1997
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Assurspelen 97 - vikingen som idrottsman.
OS för 1000 år sedan?
- Ett evenemang i Upplands-Bro kommun.
En vikingatida kamp med bågskytte, dragkamp, stångstötning med flera
sportgrenar inspirerade av våra historiska anfäder. Spelen inramas av en genuin
vikingamarknad, ett gästabud, hantverkare och handelsmän på genomresa med
sina vikingaskepp.

En historisk folkfest, vikingen som idrottsman, en vikingamarknad samt ett
vikingagille som har nära anknytning till vår vikingahistoria. För 1000 år sedan
seglade en vikingaflotta i våra farvatten med skepp som var fullastade med
hantverk, pälsar, smycken och spännande råvaror från sina resor i österled. Nu
har dom återvänt och slagit sig ner på Stäksön. Nu kan du aktivt få uppleva och ta
del av livet i byn för 1000 år sedan.

Assurs marknad: 5 - 7 september ute på Stäksön. Vikingamarknad med forntida
idrottsspel. På platsen slår vikingar upp sina tält, idkar handel och visar upp sitt
hantverkskunnande. Vikingaskeppen ligger förtöjda. Musik, drama och idrottslekar utspelas.

Assursspelen: OS för 1000 år sedan? En tiokamp i forntida idrottsgrenar mellan fyra lag
från Skåne, Gotland, Stockholm och Upplands-Bro/Järfälla. Under tre dagar kommer de att
kämpa om Assurs sten.

Idrottsgrenar: Hästkapplöpning, Bågskytte, Simning, Stenkastning, Löpning, Höjdhopp
(stående), Stavhopp (på längden), Dragkamp, Kraftsport (Bära sten längst), Stångstötning och
Brottning.

Vikingaskeppen: Från Gotland gästas vi av det nya Vikingaskeppet Langsvajge som
sjösattes i år kommer att visa upp sig med Gutevikingar. Till de olympiska sommarspelen i
Sverige 1912 byggdes Vikingaskeppet Viking Plym världens äldsta nu seglande vikingaskepp.
Skeppen kommer till Assursspelen samma dag som beslutet tas om Stockholm får OS 2004.
Med spänning kommer vi under dagen att följa omröstningen om vilken stad som får sommar
OS-2004

Hantverkare, smeder, silversmeder, runstenshuggare, skinn- och lädermakare, träsnidare är
inbokade för arrangemanget. Helgen den 5 - 7 september brakar allt löst, säger Thore Isaksson,
Kultur 1743 som är arrangör och projektledare för Assurspelen 97.

Ett arrangemang som stödjs av
Upplands-Bro Kommun, Historiska museet, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut,
Kungliga Svea Livgarde I 1, Hemvärnet i Upplands-Bro och Järfälla, LIONS i Upplands-Bro,
Viking Heritage, hantverkare, vikingaföreningar, samt Almare-Stäkets Herrgård, markägare.
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Själva spelen börjar fredagen den 5 september i Upplands-Bro på Stäksöns norra udde. För att
ta sig till festligheterna kommer bussar att trafikera sträckan mellan Kungsängens station och
Broängen. Väl framme möts besökarna av 2000-talets Assur. Hemvärnsmän från Kungsängen
och Järfälla kommun tar emot och leder besökarna vidare ner till Assurs by, där vikingar,
handelsmän, hantverkare, boende, djur och vikingaidrottare preparerar sig inför dagens kamper.

Stimulerar historieintresset och turismutvecklingen
En personlig upplevelse av ett historiskt tidsskede stimulerar människor att gå vidare för att
söka mera information och kunskap t ex på våra utmärkta museer. Det är en av anledningarna
till varför Historiska museet visat stort intresse för Assursspelen. Assursspelen är också ett
projekt inom ramen för Kulturhuvudstad '98.

Tid: 5-7 september
Assurs marknad 11.00 -18.00.
Assursspelen 14.00 - 17.00.

Plats: Norra Stäksön
Bil: E-18 till Kungsängen, första avfart efter Stäketsbron. Skyltar visar vägen till Parkeringen
på Broängen, som ligger längs järnvägen och under motorvägen.. Avgift 20:-.
Lokaltrafik: Pendeltåg till Kungsängen. Buss från Kungsängens station till Broängen under
fredag-söndag; passar varje pendeltåg mellan kl 11.00-19.00. Pris: Tur/retur 10:

Entre: 50 kronor. Löses på plats ( ej förköp).
Familjebiljett 100:- (2 vuxna + barn upp till 12 år)

Öppet: 11.00 -18.30.

Turistinformation tel: 581 666 35

För mer information kontakta:
Thore Isaksson på telefon hem 08-581 712 40. telefon arbete 08-612 01 44,
mobil 0708-77 12 40 eller via fax 08-612 22 70.
Postadress: Saltstigen 22. 196 33 Kungsängen.
Besöksadress. Kultur 1743 c/o Affärsinformation Luntmakargatan 94.

Thore Isaksson
KULTUR 1743

Assurspelen  1997 kan ses som en generalrepetition inför
Kulturhuvudstadsåret 1998. Spelen kommer att vara en
del av kommunens bidrag till kulturen det år, då
Stockholm är Europas kulturhuvudstad.
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Upplands-Bros historia på Historiska
museet med besök i bl a Guldrummet.
Jubileumsprogram, sönd 14 sept. kl 18.00
- 20 år efter Hembygdsprojektet
- 10 år sedan UKF bildades

En historisk show på Historiska Museet
För några år sedan drog vi med musiker och publik till Hallwylska Palatset och höll salong
med musik och historia i stora salongen. Den "Historiska Showen" är en vidareutveckling av
idén med kombinationsprogram.
     Vi vill skapa en totalupplevelse i form av en resa i tiden från romersk järnålder fram till
2000-talet med musik, bildspel, kortteater och pedagogiska mellanstick. Bröd och skådespel
- en happening där publiken med alla sinnen får ta del av vår svenska historia med
kopplingar till händelser i Järfälla/Upplands Bro-området.
     Efter showen serveras en historisk buffé samtidigt som guidade besök i Guldrummet i
grupper genomförs.

Sönd. 14 sept. Filmsalen på Historiska museet i Stockholm, kl 18.00. Entré 190 kr.
Högst 100 personer. Biljetter bokas genom UKF. 582 413 55 (telesvar) eller 582 405 15..
Arr. UKF och Historiska museet

Resan Rom - Rösaring
***

En musikalisk resa under 16 sekler till framtiden
 Anno Domino 2000

*
Manus & regi: Curt H Dahlgren

Musikalisk & konstnärlig ledning: Henrik Dahlgren
Producent/Art Director: Thore Isaksson
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  Forum Romanum Anno Domino 410.

Sk ådespelet slutar Anno Domino 2000 med
förplägnad till folket (historisk buffé) och publiken får umgås med de historiska gestalter som
passerat revy.
     Under ledning av Historiska Museets guider kan man även besöka guldrummet (avgiften
ingår i biljettpriset). En utställning med knytning till de olika tidsepokerna finns också på plats
att studera.
Dag: söndag den 14 september
Tid: kl 18.00
Plats: Statens Historiska Museum
Biljettpris: 190 kr;
Bokning genom UKF 08-582 413 55 (telesvar) eller 582 405 15
Föreställningen sönd. 14 sept kl 18.00 är den enda offentliga. Föreställningar på fredagen och
lördagen är abonnernade.
_____________________________________________________________________________

Sönd 31 aug. kl 10 och 13
Arkeologidagen 1997
- Fornborgen vid Draget - Mälardalens äldsta vallanläggning.
Börje Sandén guidar kl 10 och 13. Skyltning från Lillsjöns plantskola, Bålsta.

Så börjar musikteatern Resan Rom - Rösaring,
en gruppresa genom 16 sekler. Under resan
passeras följande platser och tids-epoker:

    Rösaring, 800-tal
    Sigtuna, 900-1000-tal
    Håtuna, 1300-tal
    Almarna, 1500-tal
    Dalkarlsbacken - Stäket
    Lennartsnäs, 1600-tal
    Stäket och Koffsan, 1700-tal
    Tibble Gästgiveri, 1800-tal
    Bolinders Kallhäll, 1900-tal

  Staden Rom är belägrad av Alarik  och
  hans Västgoter. En utsänd Senator
  tillika Augur (orakel för er som talar
  grekiska) talar till folket. Auguren
  förutspår Romarimperiets fall, men
  tillägger att ur askan ska likt en fågel
  Fenix ett nytt samhälle resa sig. Ett
  samhälle där Romare och Germaner
  lever i endräkt - gör affärer med
  varandra istället för att förgöra
  varandra. Auguren bjuder in folket
  till Det Ultima Skådespelet. En resa,
  tillsammans med honom genom 16
  sekler i Svionernas land för att
  därifrån se hans spådom gå i
  uppfyllelse.

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post: ukforsk@algonet.se.  Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk
Medlemskap genom insättning av 75:- på  pg UKF - 27 58 94-4
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Arkeologi i Upplands-Bro 1997
Rösaringsprojektet
Veckan efter midsommar genomförde länsmuseet den planerade undersökningen av
fornminnesområdet nedanför och söder om Rösaring, dvs kring Stora Ekeby. Det skedde i
samarbete med amatörarkeologerna inom Stockholms läns hembygdsförbund.
Huvudansvarig för projektet är Peter Bratt vid länsmuseet. Rolf Rydén från
Riksantikvarieämbetet har, liksom förra året, haft ansvaret för inventering och kartering av
området.
     Ett 10-tal medlemmar i Arkeologisektionen inom länsförbundet har under veckan fått
pröva på flera olika arbetsuppgifter: fosfatkartering, undersökning med metalldetektor,
kartering och inventering av gravar.
     Vid fosfatkarteringen togs ca 120 jordprover regelbundet utspridda över området. När
resultaten är klara kan man finna de platser till vilka den forntida bebyggelsen varit
koncentrerad. Nästa år kan det då bli aktuellt med regelrätta arkeologiska grävningar där.
     Upp till tre instrument användes vid sökningen efter främst metallföremål i området för
den förmodade boplatsen. Instrumenten har en datorenhet som visar resultatet på en liten
bildskärm enligt ett visst kodsystem. Instrumentet reagerar med hjälp av sitt
elektromagnetiska fält för förändringar i marken ned till 30-40 cm djup när det ganska
hastigt sveps fram och tillbaka tätt över markytan. Koderna på skärmen ger förslag på vad
det kan vara som hittats. Instrumentet kan ställas in för vissa sökobjekt, exempelvis
ädelmetaller. Lite tillspetsat kan man säga att instrumentet kan avläsa tidsperioden då
exempelvis ett mynt tillverkats eftersom det reagerar på graden av metallhalt, som ju
varierat genom århundradena. Det kan även ställas in för att reagera på föremåls form.
Man kan alltså låta det utesluta spikar. Det mesta som hittades var kopparmynt från 1500-
talet och framåt och större och mindre järnföremål som tappats, spännen, knivblad,
hästsko, en bit av en gryta. Kanske lite förvånande att ett silvermynt från 1692 hittades i
åkern. Sista dagen hittades ett litet metallbleck med spår av förgyllning och
mönsterdekoration. Det har lämnats till experter för identifiering.
     Karteringen av gravområdet kommer att omfatta närmare 200 gravar. Vi har såldes här
ett av Mälardalens största gravfält. Det stora flertalet är från yngre järnålder-vikingatid.
     Det sista dagarnas inventering kröntes med framgång när ett par gravar från äldre järn-
ålder hittades. De  är mycket svåra att se eftersom det inte är fråga om högar utan
stensättningar i olika format som ligger i plana marken. Stenraderna kan hittas genom att
känna med en sond i marken. Det var förra sommaren som vi ägnade åtta dagar åt att gå
skallgång i Låssaskogarna för att om möjligt finna ej upptäckta gravar från just äldre
järnålder.
     Amatörarkeologerna får genom Rösaringsprojektet en mycket värdefull inblick i
förarbetet inför kommande regelrätta grävningar. Det har varit en varierad och
kunskapsberikande sommarsysselsättning, som många velat vara med om. Vid den här
undersökningen har vi varit tvungna att begränsa deltagarantalet. Vill du ha möjlighet  att
delta i amatörarkeologiska undersökningar i Stockholmsområdet måste du i praktiken
ansluta dig till hembygdsförbundets arkeologisektion. Du kan anmäla ditt intresse till
Ingrid Karlmar, 756 59 18. Du får du kontinuerlig information om arkeologiska
undersökningar, främst sådana som är öppna för amatörarkeologer.

Fornborgen vid Draget med Mälardalens äldsta vallanläggning
Här vill jag bara hänvisa till den utförliga rapporten i nummer 97-2. Se också vår hemsida
på Internet www.algonet.se/~ukforsk                                         , där du kan följa de två
senaste årens utveckling inom arkeologin. Riksanti-
kvarieämbetets slutliga rapport har ännu inte kommit.
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Medlemsinformation 4
- oktober 1997

Kalender - urval
Onsd 8 okt. kl 18.00, Stadsarkivet, 40:-
Studiebesök på Stockholms Stadsarkiv

Lörd. 11 okt. 14-24. Sporthallen i Bro Centrum
Årets Jazz- och Bluesfestival
Tolstoy, Esbjörn Svensson, Jojje Wadenius m fl

Onsd 22 okt. kl 19.00. Dagcentr Kungsängen, 40:-
En märklig kvinnogestalt från vikingatiden.
Författaren till boken "Ingegerd - Olof Skötkonungs
dotter", Rune Edberg

Onsd 12 november, kl 19. Dagcentralen i Bro
Centrum, Blomstervägen 9.    40:-
Astronomisk tolkning av hällristningar. -
Solförmörkelser, supernova och komet
avbildade på svenska hällristningar.
Astronomen Göran Henriksson. Se ovan

Sönd 21 dec kl 18. Gällöfsta Herrgård. 60:- inkl kaffe
Julens sånger och dikter. Bro d´River Boys.
Dikter av Hjalmar Gullberg, Fröding m.fl

Astronomisk tolkning av hällristningar.
- Solförmörkelser, supernova och komet
avbildade på svenska hällristningar.
Astronomen                      Göran Henriksson                               , Uppsala, berätttar om sina
aktuella forskningsresultat. I föredraget bemöter han de angrepp
som riktats mot honom i ett flertal artiklar i Populär Arkeologi.
Med detta föredrag fortsätter UKF sin uppmärksammade
föredragsserie kring arkeo-astronomiska problemställningar.
Onsd 12 november, kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum, 40:-

Övrigt
Stockholms stadsarkiv

       Sid 3-4
Ett bortglömt svenskt
helgon?                Sid 8
Herrgårdskonsert med
julens sånger och dikter
                       Sid 10
Jazz- och Blues Festival

       Sid  2
Assurspelen          Sid  5
Upplands-Bros historia
på Historiska museet

       Sid 6

Se sid 9
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Årets Jazz- och Bluesfestival, Lörd 11 okt kl 14 - 24
Sporthallen i Bro. Biljettpris  90:- ,   40:- för ungdom
Musik nonstop på två scener. Grupperna i nedanstående ordning
Stora scenen kl 14.00. Kommundirektören Guy Mahlviker inviger.
Arr. Kultur & Fritid och Brohuset

UKF:s program
Onsd 8 okt. kl 18.00, Stadsarkivet, Kungsklippan 6,  Kungsholmen.    40:- på pg 27 58 94-4
Studiebesök på Stockholms Stadsarkiv
Stadsarkivet är landsarkiv för Stockholms län. Ett mycket intressant utställningsmaterial visas av
kunniga guider. Adress Kungsklippan 6, några minuters gångväg från Centralen. Förhandsanmälan,
begränsat deltagarantal. Pris 40:- UKF:s telefonsvarare 582 413 55 eller 582 40 515.
Forskningsinstitutet/Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd 22 okt. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5.
En märklig kvinnogestalt från vikingatiden. Författaren till boken "Ingegerd - Olof
Skötkonungs dotter", Rune Edberg, berättar om ett i Sverige bortglömt helgon med ännu levande
ättlingar i två europeiska kungahus. Pris 40:-.
Forskningsinstitutet/Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd 12 november, kl 19. Dagcentralen i Bro Centrum, Blomstervägen 9
"Astronomisk tolkning av hällristningar. - Solförmörkelser, supernova och
komet avbildade på svenska hällristningar."
Astronomen Göran Henriksson, Uppsala berätttar om sina aktuella forskningsresultat. Ett inlägg i
den debatt kring hans åsikter som förs i Populär Arkeologi. Pris 40:-
Forskningsinstitutet/Studieförbundet Vuxenskolan

Sönd. 21 december kl 18.00, Gällöfsta Herrgård. Bokning med 60:- på pg 27 58 94-4                                                          
Julens sånger och dikter med Bro d´River Boys.
Dussintalet julsånger i specialarrangemang, varvade med julens dikter av bl Hjalmar Gullberg,
Fröding m. fl. I pausen serveras kaffe (ingår i priset 60:-), varefter ett mer uppsluppet julprogram
tar vid.  Övriga medverkande. Mary, Lisa och Stina Svennberg, Gudrun Sandén.
     Julprogrammet har vuxit fram under många år. Förra året framfördes det för fullsatt salong på
Lejondals slott, året dessförinnan i Gotiska salen på Biskops-Arnö.
     Bro d’River Boys har under årens lopp medverkat vid många herrgårdskonserter och visat prov
på sin omväxlande repertoar. Läs mera om sånggruppen på sid 10.

Stora scenen
Jazz Groove
Kristina Bennet
Opus Storband
Stig Helmerz
Nacka Big Band
Claes Jansson

Peter Johannsson Band
Knock Out Greg & Blue Weather
Jazzakuten
Jojje Wadenius
      med Peter Johannsson Band
Viktoria Tolstoy
Esbjörn Svensson Trio

Lilla scenen
Musikskolans Storband
Dixi Tunes
Bro d’River Boys
Westres Jazz Kvartett
Lush Life
Hot Trombones

Tru & Blu
Robert Malmberg
Trio
Sparetime Garden
All Stars
Kl 21 - 24
Rock and Roll
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UKF:s studiebesök på arkiv och antikvariska institutioner
Nu har turen kommit till Stadsarkivet på Kungsholmen. I och med att Upplands-Bro numera tillhör
Stockholms län arkiveras somliga handlingar här och inte på landsarkivet i Uppsala. Tyvärr blir det
på detta vis en splittring för den som söker efter historiska handlingar.
     Vi får, som vanligt är, vid arkivbesök titta på särskilt intressant utställningar, som inte är öppna
för allmänheten utan endast visas vid beställda gruppvisningar. Visste du att exempelvis skriftliga
proven i studentexamen är offentlig handling och kan studeras i Stadsarkivet (om gymnasiet/
läroverket har upphört).

Studiebesök av detta slag ingår som ett led UKF:s verksamhet. Genom åren har vi gjort studeibesök
på  Riksarkivet, Krigsarkivet, Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA), Kommunarkivet, Nordiska
museets bibliotek och bildarkiv, Genealogiska föreningen, Faktarummet i Stockholms stadsmuseum,
Det medeltida Sveriges forskarcell på Riksarkivet, Nordiska museets folkminnesarkiv, fotosamling
och topografiska arkiv, Musikmuseet som drivs av Stiftelsen Musikkulturens främjande.

Här följer utdrag ur Stadsarkivets upplysningsbroschyr
Arkiven i Stockholms stadsarkiv är resultatet av framför allt stadens och länets offentliga
verksamheter. Men här finns också en rad privatarkiv, huvudsakligen person-och föreningsarkiv.
Tillsammans vittnar arkiven om Stockholms, länsstädernas samt landsbygdens framväxt sedan
medeltiden och fram till våra dagar. De ger goda inblickar i hur livet förändrats över tiden.

Kommunerna i Stockholms län har egna arkiv för sina handlingar. Därför finns i Stockholms
stadsarkiv kommunala handlingar endast från Stockholms stad.

Varje arkiv förvaras på ett sådant sätt att det bevaras för framtiden. Det ordnas och förtecknas och
hålls sedan tillgängligt för alla. Viss information, t ex sjukhusjournaler och personuppgifter yngre än
70 år, kan dock inte utan särskild bedömning lämnas ut enligt sekretesslagstiftningen.
     Via förteckningar och register är det lätt att hitta in i arkiven. Om så behövs hjälper stadsarkivets
personal gärna till.

Dagens arkivbildning hos myndigheter och förvaltningar styrs bl a genom stadsarkivets
tillsynsverksamhet. Härigenom förbereds handlingarna för en kommande förvaring hos stadsarkivet.

Du kan forska i
· Församlingsarkiven
· Magistraters och rådhusrätters, kämnärsrätters och häradsrätters arkiv
· Länsstyrelsens arkiv
· Polis-och landsfiskalsarkiv
· Fängelsearkiv, bl a Långholmen
· Arkiv från olika fattigvårdsverksamheter,  som fattighus, fattigvårdsnämnder och olika filantropiska
sammanslutningar
· Skolarkiv
· Sjukhusarkiv
· Mantalsuppgifter och taxeringslängder
· Olika folkrörelsearkiv, som frikyrko-, nykterhets-och idrottsrörelsen

Särskilt om Stockholm
Du som vill forska om hur staden har vuxit fram har bl a följande arkiv att tillgå
· överståthållarämbetets innehållsrika arkiv med t ex polis-och skatteärenden
· kollegiernas, byggnadsnämndens, fastighetsnämndens, gatunämndens samt hamnens arkiv
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· stort kart-och ritningsarkiv med bl a byggnadsritningar
· Uppgifter om stadens ekonomi i bl a drätselnämndens arkiv
· För släkt-och personforskaren kan Allmänna barnhuset, Danvikens hospital och Stockholms
sjömanshus ge viktig information.
· Rotemansarkivet, arkivet efter ett särskilt folkbokföringssystem i Stockholm 1878-1926 överförs
idag till ett dataregister. Detta görs vid Stockholms Historiska Databas, som är en avdelning inom
stadsarkivet. Gamla Stan och delar av Södermalm kan Du forska i med hjälp av mikrokort.

STADSARKIVETS FACKBIBLIOTEK
Biblioteket är inriktat på stockholmslitteratur,
genealogi och svensk historia. Litteraturen används på plats och kan inte lånas hem.

I FORSKAREXPEDITIONEN
Här finns de arkivförteckningar och register, som Du behöver för att beställa fram handlingar ur
arkiven. Också bibliotekets böcker beställs här.

Ur såväl arkivförteckningens inledning som i stadsarkivets årsberättelser kan information
om olika arkiv hämtas

I anslutning till forskarsalen finns en avdelning för mikrofilmsläsning. Kyrkoboksmaterialet samt
vissa bouppteckningar och mantalsuppgifter är mikrofilmade och finns alltid tillgängliga.
Har Du inte möjlighet att forska själv kan Du skriva till stadsarkivet, som utför mindre
forskningsuppdrag mot avgift.

VISNINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR
Stadsarkivets personal visar gärna arkivet för grupper -efter överenskommelse.
Stadsarkivets utställningar visar och levandegör intressant och rikhaltigt material, hämtat från de egna
arkiven.

STOCKHOLMS STADSARKIV
Landsarkiv för Stockholms stad och län

HAR ÖPPET
måndag-torsdag 9.00-16.00
fredag 9.00-15.30
lördag 9.00-13.00

HAR KVÄLLSÖPPET
måndag och torsdag -19.00
utom perioderna 1/6-31/8 och
16/12 -14/1.

ARKIVALIER TAS FRAM
rnåndag-torsdag 9.00-15.00
fredag 9.00-14.30
lördag ingen framtagning
Mikrofilmade handlingar finns alltid
tillgängliga

TELEFON
Forskarexpedition 08-785 83 03
Registrator 08-785 83 06
Stadsarkivarie 08-785 83 02
Stockholms Historiska
Databas 08-33 38 10
Visningar 08-785 83 25
Växel 08-785 83 00
FAX 08-650 23 30

ADRESS
Kungsklippan 6,
Box 22063,
104 22 STOCKHOLM
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Assurspelen genomfördes under dagarna tre
på norra Stäksön
Här kan det vara plats för en liten sammanfattning.
Förutsättningarna har utförligt skildrats i föregående info97-2 och återupprepas inte här.

Hur avlöpte det hela?
Vilka lag deltog i de vikingatida idrotterna?
Vad hade hantverkarna att bjuda på?
Vilka stod bakom arrangemanget?

Första dagen bjöd på dåligt väder. Starten av idrottstävlingarna uppsköts därför till lördagen. På
morgonen hade emellertid närmare 100-talet skolbarn anlänt. Innan regnet började på allvar kunde de
titta närmare på tre vikingaskepp som låg förtöjda vid bryggan och ta del av det som bjöds i och kring
marknadstälten under de tre dagarna.

Mycket skickliga hantverkare
Vid ett 10-tal marknadstält i vikingatida utförande kunde vi studera forntida hantverk såsom smide,
träsnideri, keramik, skinn- och läderarbeten och andra forntida tekniker. Här fanns praktfulla hjälmar,
knivar, yxor, spjut och mängder av prydnadsföremål och smycken. Janne Jonsson från Överfors
vikingatida hantverk var kvalitetsansvarig och  hade samlat hantverkare från Danmark, Island,
Grönland, Skåne och Stockholm. Kristina Steen från Bro demonstrerade vikingatida maträtter.

Forntida musikinstrument
När regnet tog till på allvar kunde alla barnen rymmas i det stora "långhuset", dvs fem verkstadstält
som Svea livgarde ställt upp med, för att få en förnämlig lektion i forntida musik. Per Runberg och
Violina Juliusdotter bjöd inte bara på mungiga i olika format. Här fick vi lyssna till exempelvis
tagelharpa, en föregångare till nyckelharpan, men flera hundra år äldre. De spelade på ko- och
gethorn, trälurar, näverlurar, videflöjter, spilåpipa och pipsäck, dvs säckpipa. De sjöng ålderdomliga
sånger (med många verser).

Bärsärkagång
Hela lördagen och fram till söndagseftermiddagen var vädret fint och uppskattningsvis över två tusen
personer besökte Assurspelen under dagarna. Där var en livfull marknadsplats med spontana
gyckelspel och uppträdanden av musiker och berättare. Vi blev vittnen till verkliga  envig (varje
dag!) när två män skulle göra upp om en kvinnas gunst. Man slogs med skarpa svärd så flisor ur
sköldarna slogs ur. Det såg livsfarligt ut.

Vikingafartygen
Det gotländska tävlingslaget Akagarn hade med sig sitt skepp Langsvajge. Där fanns också en mindre
båt från Härjarö. Den ägs av skepparen på vikingabåten Aifur som for till Novgorod - Kiev  för ett
par år sedan. Praktfull var den restaurerade Viking Plym, båten som användes vid invigningen av de
Olympiska spelen i Stockholm 1912. Trots att det bara var byggt i halv skala var det större än de
båda övriga.

Vikingatida idrotter
Vikingatidens idrottsutövning hade ett praktiskt syfte. De var kämpalekar, en träning inför vardagliga
situationer. Dagens spjutkastare vill komma så långt som möjligt, för vikingen gällde det att träffa
målet. Höjdhopp skulle ske i full utrustning, i strid kunde man behöva hoppa upp på en sten. Simning
skulle ske med kläderna på och kunde utformas som en strid i vattnet, tävlingsreglerna förbjöd dock
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att någon hölls under vattnet så länge att den drunknade. Invid marknadsplatser och tingsplatser fanns
alltid en "lekvall" för idrottslekar; många idrottsplatser runt om i landet har för övrigt namn som
slutar på "-vallen". Naturligtvis förekom också rena styrkedemonstrationer i form av exempelvis
stångstötning.

Tävlingarna på Stäksön
Första årets tävlingar omfattade en 10-kamp mellan fyra lag, där minst en deltagare skulle vara
kvinna. Lagen var "Hög" från Skåne, "Akagarn" från Gotland, "Tören" från Södertörn och ett
hemmalag från Upplands-Bro/Järfälla. Man tävlade i bågskytte, dragkamp, stångstötning, ridning,
stavhopp på längden (att ta sig över ett vattendrag), brottning, stenkastning, bära sten, löpning och
stående höjdhopp. Segrade gjorde det erfarna laget från Akagarn från Gotland.

Förövning inför nästa års utvidgade Assurspel
Årets arrangemang kan ses som en förövning inför nästa år, då utvidgade arrangemang kring
Assurspelen avses bli ett inslag i Kulturhuvudstadsåret.

Arrangörer
Bakom Assurspelen har stått Upplands-Bro kommun, Historiska museet, Svea Livgarde, Hemvärnet i
Upplands-Bro och Järfälla, LIONS i Upplands-Bro, Viking Heritage, hantverkare, vikingaföreningar,
UKF och Almare-Stäkets herrgård (markägare). Initiativtagare och huvudansvarig har varit Thore
Isaksson, Kultur 1743. Curt H Dahlgren var konferencier. Ansvarig för de praktiska arrangemangen
med anslutningsbussar och transporter av material m.m. var Bengt Kjellberg.

Upplands-Bros / Järfällas historia
på Historiska museet
Vår musikaliskt-historiska "show" gavs i fyra föreställningar för c:a 250 åhörare. Endast den sista
annonserades för medlemmar och allmänhet. Fredagens två föreställningar var abonnerade av
Upplands-Bro kommun, och vi kunde glädja oss åt att se 150-talet tjänstemän och kommunalpolitker
bland åskådarna.
     Historiska museet hade ställt sin filmsal till vårt förfogande. Resan genom 16 sekler genomfördes
med hjälp av skådespelare och sångare mot en bakgrund av ljud- och bildspel. I 9 scenbilder kunde vi
följa vad en grupp romare i sina vita togor upplevde när de färdades genom våra bygder från Rösaring
på 800-talet fram till år 2000.
     Romarnas roll utfördes av en mycket välklingande sånggrupp från Handelshögskolan i Göteborg.
De avslutade varje scen med en för ämnet anpassad sång. Ett antal unga amatörskådespelare från
Upplands-Bro gjorde mycket bra ifrån sig i de dramatiserade avsnitten. Manskvartetten Bro d´River
Boys framträdde som sjungande munkar, senare som kroggäster tillsammans med Bellman och som
Barbershopsångare i början av 1900-talet.
     Scenerna bands samman av en speakertext i munnen på den romerske auguren som ledde
ressällskapet genom seklerna. Som ett överraskande inslag i 1800-tals-scenen marscherade en grupp
från Svea livgardes Musketerare in i salen och genomförde disciplinerad vapenexercis med gamla
vapen.
     Föreställningen inleddes med en tidsbild från goternas belägring av Rom, då auguren förutspår
Roms undergång, men också ser framför sig hur ett nytt samhälle skall uppstå. Från
fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring kommer ressällskapet till Sigtuna, där de möter Olov Skötkonung
och hans dotter Ingegerd, som mot sin vilja blir bortgift med Jaroslav i Kiev. Hon slutar sin bana som
ryskt helgon (vars historia vi får ta del av i sin helhet vid UKF:s föreläsning 22 okt, då Rune Edberg
berättar om sin nyligen framtagna skrift).
     De möter sedan några munkar som berättar om vad som hänt i Håtuna, då kung Birger blivit
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tillfångatagen av sina bröder. Vid Almarestäket  får vi vara med om ett samtal mellan Sten Sture d.y.
och Hemming Gadh. Det slutar med att Sten Sture fattar pennan och skriver det berömda brevet, i
vilket han framlägger de nya riktlinjerna för riksmötets sammankallande: "Det som berör alla bör av
alla samtyckas". Därmed var det slut med herredagar, i fortsättningen blev det riksdagar.
     I Kungsängen möter det romerska sällskapet plötsligt en förnäm dam, det är Christina Mörner,
som berättar om hur hennes man Anders Körning dödats i det 30-åriga kriget och hur hon inbjudit
rikskanslern Axel Oxenstierna att bevista begravningen i Kungsängens kyrka.
     Krogmadammen på ön Koffsan berättar livfullt för sina gäster om Linnés besök när plötsligt
Bellman dyker upp och tillsammans med några sångarbröder sjunger visan om den dygdiga Susanna,
som drabbades av sextrakasserier från sina andliga ledare, när hon badade i sin egen trädgård.
     På Tibble gästgivargård (i Kungsängen) berättar en officer om förlusten av Finland 1809, då
plötsligt några musketerare marscherar in och gör vapenexercis. Därefter får vi följa den industriella
utvecklingen genom 1800-talet från kanal- och järnvägsbyggen till telefonen. Vi får en livfull
skildring av Stockholmsutställningen 1897 då nymodigheten Varm korv lanseras.
     I slutscenen är vi vid Kungsängen station, där läraren och kantorn Oscar Sjölander berättar om hur
han organiserade lantarbetarna  fackligt och hur han som riksdagsman verkade för att statsystemet
skulle avskaffas, vilket sker 1945. Auguren konstaterar slutligen att romare och germaner år 2000
lever i endräkt och att han beslutat att lämna ressällskapet och bli medborgare i den nya tiden.

Textförfattare och regissör: Curt H Dahlgren
Musikalisk ledning: Henrik Dahlgren
Producent: Thore Isaksson
Ljud och bild: Bengt Borkeby, Thore Isaksson och Johan Dahlgren
Skådespelare: Bengt Borkeby, Anna Dahlgren, Curt H Dahlgren, Henrik Dahlgren, Lisa Edman,
Göran Jelenius, Fredrik Nilsson, Börje Sandén, Jessica Sidén
Svea Livgardes Musketerare under ledning av kapten Sten Aleman

Sång:
Göteborgs Handelshögskolas Gosskör. Johan Agaeus, Henrik Dahlgren, Magnus Kempe, Johan
Lannering, Jonas Larsen, Jonas Pettersson
Bro d'River Boys: Olle Svennberg, Bo Berglund, Per-Olow Karlsson, Börje Sandén

Dessa Upplands-Bro-dagar ägde rum i samarbete med Historiska museet, som ställde upp med guider,
som visade Guldrummet (med bl a Ekhammarsfiguren, som ingår i kommunens logotype. Vid entrén
till Guldrummet står en av de två praktfulla runstenarna som flyttades från Torsätra när militären
gjorde området till skjutfält.

Ett tack till Armémuseum, Svea Livgarde, Sigtuna Museum, Upplands-Bro kommun, Järfälla
kommun, m fl som möjliggjort projektets genomförande.

Medlemskap i UKF
Antalet medlemmar ökar stadigt. Efter påminnelsen om årsavgiften i
förra numret tangerar vi nu 300-strecket. Du blir enklast medlem
genom att sätta in 75:- på vårt postgiro 27 58 94-4.
     Nästa år höjs medlemsavgiften till 80:-. Eftersom direkta
kommunala bidrag inte längre ges till föreningar så är alla privata
bidrag högst välkomna - och behövliga.
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En märklig kvinnogestalt från vikingatiden.
Författaren till boken "Ingegerd - Olof Skötkonungs dotter", Rune Edberg
Föredrag onsd 22 okt. kl 19.00. Dagcentr, Torget 5, Kungsängen, 40:-
Boken anmäldes i info97-01.
Nedanstående är hämtat ur en beskrivande broschyr.

SVENSK KUNGADOTTER BLEV RYSK STORFURSTINNA OCH HELGON
En fingerring i guld, funnen vid arkeologiska undersökningar i Sigtuna 1995, inspirerade mig till att börja samla
uppgifter om Olof Skötkonungs dotter Ingegerd. Arbetet resulterade i den lilla bok, som nu presenteras.
Guldringen, som uppenbarligen varit avsedd för en flicka eller finlemmad kvinna, påträffades på den plats där Olof
Skötkonung vid 1000-talets början troligen hade sin kungsgård. Under vikingatiden var guld en exklusiv lyxvara och det
låg nära till hands att förknippa ringen med Olofs dotter Ingegerd, född ca 1001.

Ingegerds levnadsöde  kom att bli märkligt. Hon trolovades först med Norges kung Olav (han som efter sin död blev
"Olav den helige") men giftes år 1019 bort med den ryske fursten Jaroslav.
     Som storfurstinna i Kiev stod Ingegerd (med namnet förryskat till Irina) i spetsen då det ryska riket upplevde sin
första storhetstid. Ett minnesmärke från denna tid, som ännu går att besöka, är den magnifika Sofiakatedralen. På
kyrkans väggar syns fortfarande rester av målningar som föreställer Jaroslavs och Ingegerds familj.
Av storfursteparets barn blev fem söner ryska furstar och tre döttrar drottningar (i Norge, Frankrike och Ungern). Några
år före sin död 1050 gick Ingegerd i kloster och fick då namnet Anna. Efter hennes död vördade de troende, särskilt i
Novgorod, Ingegerds/Annas minne och senare kom hon, liksom sin äldste son Vladimir, att införas i den ryska
helgonkalendern.
Ingegerd är knappast alls känd i Sverige. Men faktum är att hon, 300 år före Heliga Birgitta, kom att bli en betydande
internationell gestalt, både historiskt och andligt.
Ingegerd är ett så kallat furstehelgon, som ofta avbildas med krona på huvudet Några under eller mirakel är inte
upptecknade från hennes levnad utan hon vördas dels för sin fromhets skull och dels för att hon lät bygga kyrkor och
kloster. Helgonet Ingegerd upplever i dag en renässans inom ryska kyrkan. Också i Sverige dyrkas hon av de ortodoxt
kristna.

Rune Edberg
SIGTUNA MUSEERS SKRIFTSERIE

Lokalhistoria på Internet
I takt med att alltfler får möjlighet att ta del av Internetutbudet känns det mer angeläget att - som en
motvikt till allt det kommersiella - också presentera vår lokala historia. Våra sidor byggs ut
kontinuerligt med faktaupplysningar, ofta med sådant som inte fått plats i våra böcker.
Nyinlagda är:
Kommunens logotype
Arkeologiska rapporten från fyndet 1968 då motorvägen drogs över Ekhammars mark.
Grafitgruvan
Grafitgruvan i Håtuna och den   betydelse brytningen hade under andra  världskriget kan vara värd
att  uppmärksamma. Här finns en av landets  få kända grafitfyndigheter. “Skällstagruvan”, som den
kallas i  Bergmästarämbetets skrifter, är en av de  viktiga grafitreserverna i landet. Allt  svenskt
behov av grafit importeras dock för närvarande. På grund av alltför stor förorening av svavel anses
den svenska grafiten inte brytvärd. Av de inlagda texterna är endast den inledande tidigare
publicerad i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984.
     Övriga publicerade texter och bilder har legat till grund för artikeln i hembygdsboken.
     Tillsammans med litteraturförteckningen är framställningen ett exempel på källor som kommer
till användning vid lokalhistoriska studier och kan tjäna som åskådningsmaterial för exempelvis
gymnasiestuderande som vill bekanta sig med källdokument. Originalhandlingarna återges, vilket
tvingar den studerande att sätta sig in i en speciell terminologi. (Forts på sid 9)
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Astronomisk tolkning av hällristningar
- Solförmörkelser, supernova och komet
avbildade på svenska hällristningar.
Astronomen Göran Henriksson.
Onsd 12 november, kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum,
Blomstervägen 9.    40:-

Göran Henriksson är verksam vid Astronomiska observatoriet i Uppsala. Han har länge intresserat
sig för eventuella samband mellan fornminnen och astronomiska fenomen.  Han har exempelvis fört
fram åsikter kring de s k slipskårorna på Gotland. Han är också  liksom astronomen Curt Roslund
som höll vårens uppskattade föredrag, intresserad av Rösaring och dess ev astronomiska samband.
     Göran Henriksson samarbetar med arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet och deltar
för närvarande i ett projekt i Knossos på Kreta. Han studerar gärna humanistiska ämnen för att om
möjligt finna någon gemensam nämnare med de strikt naturvetenskapliga. Troligen kommer han vid
föredraget att just presentera nya sådana aspekter efter vad jag kunde förstå  vid mina samtal med
honom inför föredraget.

- Jag lägger pussel, säger han, och jag tror att jag funnit en generell princip bakom hällristningarna.
De har med himlavalvet att göra.. Man måste häpna över bronsåldersmänniskornas astronomiska
kunskaper.

Det är med avancerade datorprograms hjälp som Göran kommit fram till sina slutsatser. Om dessa
beräkningar och deras resultat kommer han att berätta på sitt mycket medryckande sätt.
     De teorier som Göran lagt fram i Populär Arkeologi 1996:4 har bemöts mycket kritiskt  av
arkeologer i tidningens nummer 1997:1. I nummer 2 går Henriksson i svaromål och granskar de
argument som arkeologen Jonathan Lindström vid Stockholms läns museum och arkeologiprofessorn
Jarl Nordbladh i Göteborg fört fram. När detta skrivs har ännu inte Populär Arkeologi 3 kommit ut,
men där lär finnas ytterligare en kritisk granskning av Göran Henrikssons teorier från en tredje
arkeolog.
    Vi kan se fram emot en spännande afton onsdagen den 12 nov kl 19.00  i Dagcentralen i Bro
Centrum, där vi har en god högtalarutrustning och kan ta emot hundratalet åhörare.

  Grafitgruvan    (Forts. från sid 8) http://www.algonet.se/~ukforsk

     * Utdrag ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984
     * Sammandrag av bandintervju 1981-03-11 med Alfred Gran, gruvfogde under senaste
        brytningsperioden under andra världskriget
     * Sammandrag av bandintervju med markägarna Knut och Margareta Bergman.
     * Karta över gruvområdet, 1942 jämte beskrivning.
     * Vertikalprojektion av gruvgångarna
     * Kartor över gruvgångarna
     * Ekonomiska kartor med de inmutade Skälsta- och Nyborgsgruvorna
     * Beskrivning från år 1924
     * Brytningsberättelser - statistik
     * Bergmästarämbetets protokoll som ger intressanta upplysningar om gruvverksamheten
         1924      1938     1942
     *  Utdrag ur Mutsedeldagboken med protokoll från 1875
     * Litteratur och källskrifter
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Herrgårdskonsert på Gällöfsta
Julens sånger och dikter
med Bro d’River Boys tillsammans med
Mary, Lisa och Stina Svennberg

Sångarna sjunger dussintalet julsånger, de flesta i specialarrangemang, varvade med julens dikter av bl
a Hjalmar Gullberg, Fröding m. fl. I pausen serveras kaffe (ingår i priset 60:-), varefter ett mer
uppsluppet julprogram tar vid.
     Julprogrammet har vuxit fram under många år. Förra året framfördes det för fullsatt salong på
Lejondals slott, året dessförinnan i Gotiska salen på Biskops-Arnö.
     Bro d’River Boys har under årens lopp medverkat vid många herrgårdskonserter och visat prov på
sin omväxlande repertoar.

  Gruppen består av
  Olle Svennberg, Tenor
  Bo Berglund; Lead
  Per-Olov Karlsson, Bass
  Börje Sandén, Bariton

  Repertoaren
  - Barbershop,
  - viss jazzmusik,
  - Negro Spirituales,
  - Bellmansånger,
  - svenska sånger,
  - viss kyrkomusik.

  Framträdanden
  - Offentliga arrangemang
  inom och utom kommunen
  - Privata fester
  - Kyrkokonserter

  Historik
  I sin nuvarande samman-
  sättning har gruppen
 funnits sedan 1985.
  Tre av medlemmarna har
  varit med sedan 1976.

- Hur började mer än 20 års samsjungande?
- Hur kom Barbershopen till Bro?

Några avsnitt ur gruppens verksamhetsberättelser för de första 10 åren ger svaret på
frågorna.

1976       Allsköns musik        Broskolan          Negro Spirituales
Detta är första gången namnet Bro d'River Boys används offentligt. Namnet
lanserades emellertid redan på 1950-talet som namn på en lärarkör vid
internatskolan Sunnderdals Praktiska Ungdomsskola Bro-Säbyholm. (Nu
Naturbruksgymnasium). Då sjöngs några låtar av Golden Gate Quartet. De finns
fortfarande på gruppens repertoar: Let's go down i Jordan, Babylon's falling, I'm
climbing up the Mountin.

Namnet Bro d'River Boys tillkom som anspelning på några då kända amerikanska
kvartetter   Deep River Boys och Delta Rythm Boys och var aldrig avsett att läsas i
tryck.

När nu sångerna aktualiserades igen 1976 hade repertoaren utökats med sånger från
den då mycket kände sånggruppen Spiralerna under  ledning av Dan-Olov Stenlund.

1978       UMS-konsert Gällöfsta           Första Barbershopframträdandet
UMS-konserten vid Gällövsta kursgård ingick i en serie av konserter som UMS
genomförde - och genomför - på herrgårdar.Vid själva  konserten, tillsammans med
andra sektioner inom UMS, sjöng vi Orphei Drängar, Käraste bröder, Vila vid denna
källa, Joakim uti Babylon.

Vid kaffet uppe i själva herrgården sjöng vi för första gången några
"Barbershopsånger";

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post: ukforsk@algonet.se.  Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk
Medlemskap genom insättning av 75:- på  pg UKF - 27 58 94-4

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
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Medlemsinformation 1
- februari 1998

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se.  Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Resan Rom - Rösaring fortsätter ..
Från Bro till Bysans

Historisk tillbakablick
på Assurs rötter

     Historiska museet kommer till Bro
     En dialog mellan Lars. G. Holmblad,
  Historiska museet och Curt H. Dahlgren

Onsd. 11 mars kl 19.00
Dagcentralen i Bro

Kostnad 40:-      Se sid  2

Kalender - Se mer sid 2 och 4.
Onsd 11 mars kl 19.00 Dagcentralen i Bro
Från Bro till Bysans.
Lars G. Holmblad. Hist. Mus. Curt Dahlgren
Tors. 2 april  kl 19.00    Bibl. Kungsängen
UKF:s Årsmöte. Curt Dahlgren Vad kan man läsa
ut av Assurstenen?
Lörd 18 april kl 12.30, Skokloster
Studiebesök på Skoklosters bibliotek
Tisd 28 april kl 19.00. Saml Hemb.gården Klint
Vandring i Gamla Bro med Hembygdsföreningen
och Gudrun Sandén. Vår närhistoria.
Sönd. 10 maj, kl 14.00 Brogårds slott
Herrgårdskonsert med temat Bellman. Docent
Torkel Stålmarck och Bro d´River Boys
Tisd- 12 maj. kl 19.00  Villa Skoga
Arkeoastronomi - Seminarium
Göran Henriksson, Curt Roslund, Jonathan
Lindström. Curt H. Dahlgren. Se sid  4
Tisd 19 maj. Stora Ekeby, Låssa, kl 19.00
Vandring i arkeologiska undersökningsområdet
nedanför Rösaring. Avslutning  i kaffestugan.

Kan astronomi och
arkeologi samverka ?

Seminarium kring den
kontroversiella frågan om tolkningen

av hällristningar.
    Astronomerna Göran Henriksson,
    Uppsala, Curt Roslund, Göteborg
    Arkeologen Jonathan Lindström

Tisd. 12 maj kl 19.00
Villa Skoga i Kungsängen

Kostnad 50:- Se sid  4

Rösaring - Länsmuseets
forskningsprojekt

Preliminära resultat av förra årets
arkeologiska undersökningar.

Har det funnits en
bronsgjutarverkstad  i “landsorten?”

UKF ger ut sina böcker i
takt med efterfrågan
En innovation för utgivning av

böcker i mindre upplagor. Sid  7

Vad berättar texten
på Assurstenen?

Curt H Dahlgrens föredrag vid
 UKF:s årsnöte
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Föreläsningar, Seminarium, Studiebesök,
Fältvandring, Herrgårdskonsert
Aktuella upplysningar på våra Internetsidor: www.algonet.se/~ukforsk                                          
Aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 11 mars kl 19.00  Dagcentralen i Bro, Kostnad 40:
Resan Rom - Rösaring fortsätter .. Historiska museet kommer till Bro.
Från Bro till Bysans. Historisk tillbakablick på Assurs rötter
Lars. G. Holmblad, Historiska museet och Curt H. Dahlgren UKF,
Ett bildspel och ett samtal mellan Lars Romaren Holmblad och Curt Assur Dahlgren

Tors 2  april  kl 19.00   Bibl. Kungsängen  Kallelse till årsmöte
UKF:s Årsmöte.
Vad kan man läsa ut av Assurstenen?  Föredrag av Curt H. Dahlgren

Lörd 18 april kl 12.30, Skokloster, som öppnar för säsongen denna dag, Kostnad 60:-
Studiebesök på Skoklosters bibliotek                    OBS Varm klädsel!
Ca 30 000 skrifter. Förutom Karl Gustav Wrangels egen boksamling har stora familjebibliotek från
släkterna Brahe (Rydboholm, Visingsborg), Bielke (Salsta), och Scheffer överförts till Skokloster.
Här finns många exklusiva verk som bara en storman haft tillfälle att skaffa sig, men också böcker
som varit till praktisk användning  i adelsmannens vardag. Vi finner internationell litteratur
bevarad; sådan som förstörts genom de många krigen i Europa. I norra tornet finns ett
kuriosakabinett och i det södra en instrumentkammare med 100-talet instrument.
Högst 20 deltagare kan tas emot. Kostnaden är 60:- per person. Du måste förhandsanmäla dig på
UKF:s telefonsvarere 582 413 55, tel 582 40 515 eller beloppet 60:- på UKF:s pg 27 58 94-4.

Tisd 28 april, Hembygdsgården Klint, Bro Kl 19.00
Vandring i Gamla Bro. Hus och människor på 30- och 40-talen. Hjälp Gudrun Sandén med
mer information om äldre tider. Vandringen görs i samarbete med Bro hembygdsförening.

Sönd. 10 maj. Brogård, kl 14.00
Herrgårdskonsert på Brogårds slott. Torkel Stålmarck kommenterar sånger som framförs
av Bro d'River Boys och berättar om sin senaste forskning kring Bellmans historia. Carl
Reuterskiöld berättar om Brogård. Tillfälle att bese delar av slottet i kaffepausen.
     Docenten Torkel Stålmarck har gästat oss några gånger förut, men då har det gällt historien
kring prästen i Bro, Jacob Mörk, som i mitten av 1700-talet skrev de första romanerna på svenskt
språk. Torkel ägnar sig numera åt Bellmanforskningen och är aktuell i ett antal Bellmanböcker.
     Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan genom insättning av 70:- på UKF:s pg 27 58 94-4 el.
tele/fax 582 413 55 el. tel 582 40 515.
Arr. Brogård, UKF, Bro hembygdsförening, Musiksällskapet                          Forts. sid  4

Medlemskap i UKF för 80:-
Inbetalningskort bifogas registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har höjts till 80:-, orsakad av höjd avgift till Hembygdsförbundet.
Förra året ökade medlemsantalet till ca 300. Du blir NY medlem och får del av vår information
genom att sätta in summan på UKF:s postgiro  27 58 94-4.       Se också rutan på nästa sida!
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Medlemserbjudande!
Kuskens pojke

Köp två böcker - ge bort en inkl
medlemsskap i UKF

UKF, MÅLARVÄGEN 19, 197 30 BRO
08-582 405 15

Köp två exemplar av Kuskens pojke (150 kr per styck). Ring sedan
08 - 582 405 15 och tala om vem du ger bort den till, så registrerar vi
ett års gratis medlemsskap på gåvomottagaren

Kuskens pojke - berättelser från Aske
UKF:s serie Folklivsberättelser
Första delen av vår nya bokserie Folklivsberättelser har vi haft till försäljning  sedan början av
janauri. Den har väckt uppseende på flera sätt. Innehållet, som du kan läsa mer om här nedan, har
väckt berättigat intresse. Läsare har spontant sagt att de sträckläst boken.  Bro-konstnären Tomasz
Pydziks tecknade bilder kompletterar berättelsen på ett spännande och följsamt sätt och gör boken till
en skönhetsupplevelse. Till detta kommer det nya tryckförfarandet, som UKF hittills tycks vara
ensamt om. Boken har nämligen aldrig varit på något tryckeri. Från vår laserskrivare har bokens
innanmäte, 176 sidor med 68 bilder, gått direkt till bokbinderiet, som trådbundit den och satt på hårda
pärmar med färgtryck. Läs mer om det tekniska på annan plats.

Något om innehållet
John Kraft inleder vår skriftserie med att berätta  om sina uppväxtår på herrgården Aske i Upplands-
Bro. I trettiofem kapitel beskrivs det mesta som folket på en stor uppländsk herrgård fick vara med
om under 10- och 20-talen. Fram till 1930 deltog han på olika sätt i gårdens alla sysslor, och med
klart minne och sinne  för detaljer kan vi nu lära oss mycket om livet på landet i en tid som avsevärt
skiljer sig från nutida arbets- och levnadsförhållanden.
     Som son till gårdens kusk får vi vara med om dennes omskolning till chaufför; vi träffar
bokhållaren, fiskaren, smeden, korgmakaren, lagårds- och stallfolket och naturligtvis  Aske-greven
själv med hela sin familj. Vi får vara med om bl a julslakt, höskörd, isupptagning,  sillavsmakning,
utrodd, rävjakt och jaktmiddag. Vi får veta vad som hände när ärkebiskop Nathan Söderblom
återinvigde Håtuna kyrka. John berättar om konfirmation, ångbåtsresa till Stockholm,
Valborgsmässofirande, midsommardans och skridskoåkning.
     Mycket tidigt grundlades Johns intresse för naturen i allmänhet och  botaniken i synnerhet, något

som genomsyrar hela boken. Åren
som trädgårdselev i Aske trädgård
ledde honom in på en livslång
verksamhet i växternas värld. I över
30 år var han trädgårdsmästare och
driftledare för Weibulls
försöksodlingar. Han har inventerat
floran i stora delar av Skåne. 1996
utkom hans senaste bok Floran i
Landskrona kommun. Vi är
övertygade om att läsaren får stort
utbyte av denna vår första bok i serien
Folklivsskildringar.

ISBN 91-88076-04-0;
ISSN 1403-1132.

   Läs om det nya
   tryckförfarandet på sid  7
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Tisd. 12 maj. kl 19.00.   Villa Skoga Gamla Landsvägen 4,  Kungsängen, nära pendeltåg.
Förhandsanmälen till UKF 08-582 40 515 el. telesvar 582 413 55. eller genom insättning av 50:-
på UKF:s pg 27 58 94-4
Vad kan astronomin bidraga med vid tolkningen av arkeologiska företeelser?
Seminarium kring den livligt diskuterade frågan om tolkningen av hällristningar.
Arkeo-astronomi är en relativt ny vetenskap som UKF bevakat i form av föreläsningar av Jens
Tellefsen, Curt Roslund och Göran Henriksson. Curt Roslunds föredrag om Rösaring drog 100-
talet åhörare och resluterade i en illustrerad artikel i Dagens Nyheter. I höstas gavs Göran
Henriksson tillfälle att framföra sin teorier, där han bl a hävdar att vissa hällristningar har
inspirerats av solförmörkelser och kometer.
     Vi inbjöd honom så att han personligen skulle få tillfälle att utveckla sina idéer och besvara de
angrepp på dem som ett antal forskare inom såväl arkeologi som astronomi framfört i ett flertal
nummer av Populär Arkeologi. Vid detta tillfälle utmanade han några av motståndarna till en
debatt och det är den som nu kommer att genomföras i UKF:s regi.
     Läs den animerade debatten i nr 1996:4, 1997:1, 1997:2 och 1997:3 av Populär Arkeologi, där
Göranssons påståenden nagelfars av Jonathan Lindström, Jarl Nordblad, Curt Roslund, Kristian
Kristiansen. I likhet med redaktören för Populär Arkeologi är UKF övertygat om att en fri debatt är
till gagn för vetenskapen.
     Mötet äger rum i Villa Skoga, som ligger i backen strax ovanför Kungsängens
pendeltågsstation, Gamla landsvägen 4, huset bakom Posten och Systembolaget.
Vi vill ha din anmälan för ev byte av lokal vid stort deltagarantal.  Kostnad 50:-.  pg 27 58 94-4

Tisd 19 maj. Stora Ekeby, nedanför Rösaring i Låssa
Fältvandring i det arkeologiska undersökningsområdet nedanför Rösaring.
Arkeologerna redogör för undersökningarna 1996-97 och berättar om sommarens planerade arbete.
Avslutning i nya kaffestugan vid Stora Ekeby.  Se preliminär rapport på sid  5.
Ej bilburna erbjuds skjuts från hembygdsgården Klint kl 18.45 efter anmälan 582 40 515 el. tele/
fax 582 413 55. I kostnaden  40:- ingår kaffet
Arr. UKF, Bro hembygdsförening och Låssagruppen

5-18 juli. Arkeologiskt grävläger i Danmark
Arkeologiskt grävläger i Danmark
Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsarbete och lokalkultur firar sitt 10-
årsjubielum och förlägger årets grävning till Fyn i Danmark. Läs om anmälan och
förutsättningarna på sid 11. Den fullständiga inbjudan finns på vår Internetsida  www.algonet.se/
~ukforsk

Augusti-september
Arkeologidagen 1998
UKF har för avsikt att i likhet med tidigare år stå som arrangör av arkeologidagen 1998 i
måndaskifter augusti-september. I år gäller det ruinkullen vid Almarestäket, landets största
medeltida borgruin. UKF har för några år sedan låtit verkställa marinarkeologiska undersökningar
i vattnet runt Stäketholmen och även inspekterat ett underjordiskt valv med videokamera.

November, vecka 45  Dagcentralen i Bro
Hans Furuhagen. Samspelet mellan romare och germaner.

Vårt program annonsera regelbundet i kommunens kalendarium i Mälarposten
varannan vecka.
Programmet finns naturligtvis  på vår Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
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Arkeologi i Upplands-Bro 1998
Länsmuseets forskningsprojekt Rösaring
Preliminär rapport febr 1998.

Givande utslag från metallsökare
Studiet av fynden från förra sommarens undersökning vid Stora Ekeby nedanför den
uppmärksammade kultplatsen vid Rösaring kan komma ge en ny dimension åt platsen. Med hjälp av
metallsökare har, bland mycket annat, ett antal bronsföremål hittats. Fynden anses härstamma från
vikingatid och folkvandringstid. Att fynden kommer från den tiden är inte så överraskande, det hade
vi nog väntat oss.

Gjuteriverkstad funnen ?
Det märkliga är att några av dem tyder på att en gjuteriverkstad finns någonstans under grästorven.
Amatörarkeologerna, som arbetar under ledning av länsmuseets arkeologer, hittade råmaterial för
bronsframställning (”barrar”) och bronssmältor, dvs brons som runnit utanför formen och stelnat till
en klump. Men där fanns också gjutna bronspärlor, bronsringar och bältesringar. Dessutom en
praktfull skivhuvudnål. Om misstankarna om en gjuteriverkstad kan bekräftas med nya fynd under
de kommande undersökningarna, förhoppningsvis kompletterade med verkliga grävningar, är det
första gången man hittar en gjuteriverkstad utanför ”stadsmiljöer” såsom exempelvis Birka, Sigtuna
och Lund.

Fornfynden
Det var ett relativt litet område, som vi hann söka igenom. Du kan läsa om hur sökningen gick till i
artikeln Arkeologi i Upplands-Bro, info97-3. Totalt hittade vi 134 föremål, varav ett 25-tal kan
betraktas som forntida. Där fanns 24 mynt, av vilka 14 var från 1800-talet. Det äldsta är från Johan
III:s tid (1573), valör 2 öre. Att hästarna blivit av med en hästsko eller att drängarna, som plöjt
marken i århundraden, tappat föremål är inte så märkligt, exempelvis läderspännen som gått sönder,
knivblad och andra vardagsföremål. Men vem tappade ett silvermynt från 1692?
     Man frågar sig hur det kommer sig att bronsföremålen blivit kvar i plogfårorna, där de skyfflats
fram och tillbaka i kanske tusen år. Om vi betänker att fynden hittills har hittats på högst ett par
decimeters djup, så kan vi kanske förvänta oss många fler vid regelrätta arkeologiska grävningar.

Kommande undersökningar
Under en sommarvecka, troligen omedelbart efter midsommar, skall återstoden av fältet undersökas
med metallsökare. De forntida fynden fann vi närmast den yta som upplåts till parkering vid
julmarknaderna. Men vi vill också se lite närmare på fältet mellan parkeringen och Sanda gamla
prästgård. Enligt fosfatanalysen bör den forna bytomten ha legat nära den nuvarande bebyggelsen.

Amatörarkeologerna hjälper forskningen
De hittills gjorda fynden torde vara så intressanta att anslagsgivande stiftelser borde kunna ställa upp
med förnyade pengar. Som bekant är Rösaringsprojektet ingen exploateringsgrävning, där ett
byggföretag står för alla arkeologiska undersökningar. Det finns ju inte heller några möjligheter att
betala för arbetskraft. Det är därför som amatörarkeologerna kommer väl till pass. Att vi
amatörarkeologer sedan har förmånen att få arbeta med sådana projekt som forskarna vill arbeta med
och inte bara sådana som de måste ta itu, gör ju sannerligen inte vårt arbete mindre intressant. Därtill
kommer att just Rösaringsprojektet spänner över hela arbetsfältet. Vi har fått vara med från allra
fösta början. Först specialinventering efter fornminnen i 2/3 av Låssa socken 1996, följt av kartering
av gravområdena 1996-97, upptagandet av 120-talet jordprover för fosfatanalys, utbildning i
metallsökarens användning. Projektet har en pedagogisk inriktning som vi är mycket tacksamma för.
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Stora Ekeby i ny belysning
Det är inte bara bronsfynden som ger en ny dimension åt undersökningsområdet. Karteringen och
utvärderingen av kartorna placerar i ett avseende Stora Ekeby i paritet med Gamla Uppsala, Adelsö
och Över-Järna. Dessa högar har man daterat till 500-tal. Det är bara på de fyra nämnda ställena som
vi har tre storhögar avsiktligt lagda i rak linje.
     Vid stora Ekeby är diametern på högarna strax under 30 m. Den mellersta är helt avplanad, en s.k.
platåhög. Den är troligen en slags ceremoniplats, oklart om det gäller kult eller maktutövning. Den är
till diametern, om dock ej till höjden, större än den platta högen uppe vid själva Rösaring eller
tingshögen vid Fornsigtuna. Den hittills enda gjorda dateringen i området är från en mindre gravhög,
som skadades vid en stormfällning för några år sedan. Den visar på 800-tal för de mindre gravarna
utanför storhögarna..
     I sommar kommer karteringen att fortsätta. Kanske vi hittar fler okända gravar från äldre järnålder.
Det är sådana gravar som varken har jordkulle eller stenröse och följaktligen är mycket svåra att se
med blotta ögat. Som regel rör det sig om runda eller fyrkantiga stensättningar, som vi kan hitta med
hjälp ”arkeologikäppen” en metallstav med kraftigt handtag, som man kör ner i backen för att finna
stenar som ligger under grästorven. Vi vill också titta lite nämrare på skärvstenshögarna. Om det i år
blir tid för det fina gravområdet vid Leran, den förmenta hamnplatsen, är osäkert. Helt klart är att
Stora Ekeby kan bjuda på spännande arbete för flera år framåt.

Fältvandring genom området 19 maj
Du kan få veta mer om de hittills gjorda undersökningarna vid en fältvandring genom området tisd 19
maj. Den anordnas av Bro hembygdsförening och UKF med hjälp av deltagare från de två årens
undersökningar. Vi har ett halvt löfte om medverkan även av ledarna från Länsmuseet och
Riksantikvarieämbetet.

Vallanläggningen vid Draget

I slutet av 1997 publicerade projektledaren
Michael Olausson en första artikel om de
slutsatser som han dragit efter tre grävsäsonger vid
den s.k. fornborgen vid Draget nära gränsen mot
Bålsta. De överensstämmer i huvudsak med vad vi
under hand kunnat berätta i tidigare nummer av
vår medlemsinformation

Följande uppgifter och kartan är hämtade
ur boken  Arkeologiska samtal, utgiven av
SAR (Stockholm Archaeological Reports)
Stockholms universitet under redaktion av
Agneta Åkerlund, Stefan Bergh, Jarl
Nordblad, Jacqueline Taffinder.

Forts på sid 10
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Datorn i hembygdsforskningens tjänst
Att trycka hembygdsböcker efter förväntat behov

Nu kan hembygdsböcker tryckas i begränsat antal,
som sedan kan ökas alltefter behovet. Den nya
datortekniken gör det möjligt för bl. a. ideella
föreningar att med standardutrustning avsevärt
förbilliga sin bokproduktion.
     Under de allra senaste åren har uttrycket "Print
on demand" myntats. Tryckerierna, även i Sverige,
har insett att det finns ett behov av att ge ut böcker
i betydligt mindre förstaupplagor  än vad som
vanligen sker. De stora förlagen har möjlighet att
ge sina böcker stor spridning och kan därför redan
från början satsa på en stor upplaga, som gör varje
enskild bok billigare. Själva har vi i UKF fått
intrycket att mindre än 1000 ex skulle det inte löna
sig att göra med den måttstock som tryckerierna
lägger fram. Det blir en stor summa pengar som
föreningen skall punga ut med redan när böckerna
hämtas från tryckeriet. Vi har producerat fyra
böcker sedan 1990. Den första boken har vi nu sålt
så många av att vi bara har ca 300 kvar. De övriga
ligger i större eller mindre lager och har inte
förräntat sig ännu på många år.
     Det är bekymmersamma ekonomiska
ställningstaganden som styrelsen skall besluta om
innan den vågar gå till verket. Att i förväg sälja

böckerna för att kunna lösa ut dem från tryckeriet kan vara svårt, möjligen kan man få föreningens
medlemmar att teckna sig för en bok. Nu anser vi att vi kommit på en lösning som inte kostar
skjortan. Den gör det möjligt för oss att, dels trycka böcker för ett mycket lokalt spridningsområde,
dels ge ut sådant material som inte kan förväntas intressera en stor publik. Skulle efterfrågan bli
större än vi väntat är det bara att starta datorn och göra ytterligare något hundratal exemplar.
     Den bok vi nu går ut med omfattar 176 sidor i vanligt sidformat. Den innehåller 68
strecktecknade bilder, de flesta  i helsides-  och halvsidesformat, skapade av en lokal konstnär.
Boken är trådbunden och har hårda pärmar med färgtryck. Upplagan är 320 ex. Vi säljer boken för
150:-
     Hur är nu detta möjligt? Det är framförallt två bidragande orsaker. Ett av Stockholms stora
bokbinderier, Torsten Barresjö AB, har bestämt sig för att hänga med i den utveckling som går  mot
att böcker  inledningsvis framställs i liten upplaga. Till detta kommer vår egen metod att skriva ut
böckerna direkt från datorns laserskrivare, med bilder och alla sidor i sådan ordning att de elva 16-
sidiga häftena kan sys ihop till en bok. Vi hoppar alltså över tryckeriet.
     Det har inte varit så enkelt som man kan tro att skriva ut hela boken på skrivaren och i många
exemplar. Det kan tyckas märkligt för alla vet väl att datorer kan göra så mycket. Vi har prövat två
synnerligen moderna layoutprogram (1997), vilka vi tog för givet skulle klara av vårt behov genom
några musklickar på lämpliga ställen på skärmen. Men vi bedrog oss storligen. Den stora
datorjättens program gick visserligen att manipulera så att sidorna kom ut i rätt ordning. Men
bildhanteringen gick inte alls, tvärt emot klara anvisningar i manualen. Det andra programmet kunde
inte arrangera sidorna i rätt ordning, men bildhanteringen var perfekt för vårt behov. Den tillät att

Kuskens pojke - berättelser från Aske
Av John Kraft

Den “otryckta” boken
• Varje exemplar utskrivet på standardskrivare
• format A5 - utskriven dubbelsidigt på A4
• 176 sidor fördelade på 44 ark = 88 A4-sidor
• elva 16-sidiga häften
• arken lämnar skrivaren i sådan ordning att häftena

kan trådbindas av bokbinderiet
• 68 tecknade bilder inlagda i anslutning till texten
• innanmätet till varje bok skrivs ut på 5 minuter
• 20 böcker görs med en tangenttryckning
• hårda pärmar med påklistrat laminerat färgomslag
Villkor
• att bokbinderiet kan åtaga sig att maskinbinda

begränsade upplagor
• vi har anlitat Torsten Barresjö AB i Nacka
• att eventuellt omslag med bild måste vara gjort

innan materialet lämnas till bokbinderiet

Nya möjligheter
• ideela föreningar kan börja med liten upplaga
• korrektur och sakfel kan justeras inför ny upplaga
•  inga oförräntade lager
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bilderna kunde ligga kvar på hårddisken och lyftas fram just när de skulle skrivas ut. Därför beställde
vi många fler bilder av konstnären och vi gjorde dem i större format än vad vi från början tänkt.
     Själva förfarandet med datorn och skrivaren vill vi för närvarande inte avslöja, men resultat var
långt över vår förväntan. Inlagorna i boken skriver vi ut med 20 böcker i taget och med  en hastighet
av 4,5 min per bok. (dvs 12/timme - ej 5/timme som det råkade stå i MP.) I samma takt som böc-
kerna kommer fram viker och falsar vi de häften som boken består av. Häftena buntas ihop och körs
till bokbindaren. Det enda som vi (hittills) låter trycka på traditionellt sätt är färgomslaget som
lamineras och klistras på de hårda pärmarna.
     I totalpriset för boken ingår inte den "trimning" av dator och skrivare som varit nödvändig för att
uppnå det snabba tryckförfarandet. Den investeringen gör det emellertid möjligt att trycka kommande
böcker i format upp till A4.  Som ideellt arbetande förening har vi inga kostnader för författare och
datorarbete, det är bara bilderna som belastar bokpriset. Det skall kanske påpekas att tryckerierna
betingar sig ganska stora kostnader för reproduktion av bilderna. Dessa kostnader har vi sluppit ifrån
eftersom samtliga bilder är scannade från originalen på vår egen scanner. Det gäller också omslagets
färgbild.
     Allt detta förutsätter naturligtvis datorerfarenhet av någon person i den förening som vill göra
böcker på det här sättet. Det handlar naturligtvis också om en investering i apparatur. Men du kanske
har hört att priserna sjunker till hälften under en 18 månaders period, samtidigt som kapacitet ökar till
det dubbla. Därför är snart priset inte det stora hindret. Det är snarare människan bakom som inte
hinner med.

Andra användningsområden inom hembygdsforskningen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut har nu varit verksamt i drygt 10 år. Långt innan
institutet bildades hade datorn kommit att spela en förgrundsroll i den lokalhistoriska forskningen i
Upplands-Bro. Det skulle föra för långt att beskriva alla de användningsområden som vi genom åren
lärt oss utnyttja. Vägen har gått över ordbehandlingsprogram 1982, databaser 1984,
bokföringsprogram 1989, layoutprogram för bokproduktion 1990, Hemsida på Internet 1996, scanner
för bilder till Internet och böcker 1996, Print on demand 1997.
     Det avgjort viktigaste för hembygdsstudierna är uppläggningen av det lokalhistoriska materialet i
ett antal databaser. Utnyttjandet av denna kunskapsbank underlättas sedan början av 90-talet av att
alla databaser successivt integreras i ett gemensamt sökprogram. På några ögonblick söker
programmet igenom alla register och/eller texter och visar var sökordet finns representerat. En
tangenttryckning till, och skärmen ger utförligare upplysning om det sökta; det kan vara ett register
som visar i vilken pärm, bok, artikel eller mapp du kan finna det du sökte, eller också visas hela den
aktuella texten. Vidstående bild visar vad som är åtkomligt från "Datacentralen" (1996).
     Under det senaste året har UKF förvärvat ett effektivt hjälpmedel för insamling och lagring av
fakta. Genom att utrusta scannern med ett modernt textläsningprogram kan texter i böcker och
maskinskrivna äldre anteckningar överföras till redigerbara textfiler. Dessa kan - förutom att ges en
snyggare layout - med några knapptryckningar läggas i databas, i vilken man kan söka på hela
textmassan, s.k. fritextsökning. Med de allt snabbare datorerna behövs ingen s.k. indexering (såvida
det inte rör sig om 100000-tals poster). Hela texten söks igenom, och på skärmen presenteras de
poster som innehåller det sökta namnet, orten eller ämnet. Ytterligare en tangenttryckning och du har
uppsatsen/texten framför dig på skärmen.
     Trots att vår dator snart är tre år och således tillhör den långsammaste typen av Pentiumdatorer
dröjer det bara 7-8 sekunder innan programmet sökt igenom över 20000 poster fördelade på mer än
20 databaser.
     Vi har med detta velat visa att man kan använda datorn till annat än ordbehandling,  bokföring,
medlemsregister, adressetiketter, postgiroinbetalningar med hjälp av modem, eller som kopiator/fax.
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     Någon kanske nu frågar sig, vad det är för ett program vi använder för lagringen och sökningen av
våra fakta. Tyvärr måste jag svara att det inte finns färdigt att köpa. Alltihop har byggts upp i ett
programmeringsspråk som heter dBASE IV. Detta finns nu i en mycket modernare form som heter
Visual dBASE, baserat på användningen av mus, med vilken man klickar sig fram genom
programmet. I denna form kommer delar av våra samlingar i sinom tid att presenteras på datorerna i
kommunens bibliotek. En sådan databas, som inte nämnts här ovan, innehåller de drygt 2000
artiklarna i de Hushållningsjournaler som utgavs åren 1776 - 1813 av Patriotiska Sällskapet. Det
materialet har hittills varit närmast okänt för forskningen. Artiklarna ger en mycket intressant inblick
i de försök som gjordes att förbättra hushållningen i Sverige under den gustavianska epoken.
     Utvalda artiklar kommer inom kort att presenteras på våra Internetsidor. Där finns redan mycket
historiskt material, som inte bara är av lokalt intresse. Vår internet adress är http://www.algonet.se/                                     
~ukforsk                Välkommen att besöka oss. Som regel kommer du fram också genom sökordet "Upplands-
Bro", eftersom kommunen har en länk till oss.
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(forts. fr sid 6)
Vallanläggningen  vid Draget
Sammanfattande tolkning av Olaussons artikel av Börje Sandén
- Olausson lämnar i sin artikel en intressant - stundtals filosofisk - betraktelse över den senaste
forskningen kring en tänkbar mentalitet hos våra förfäder och är värd att läsas i sin helhet.

“Fornborgen” är ingen borg
Vi måste nog acceptera att det inte rör sig om någon försvarsanläggning:
- anläggningen är alltför stor för att meningsfullt kunna försvaras, 2,5 hektar
- ingångarna är inte byggda för att förhindra ett inträngande
- palissader har endast funnits i vissa delar av jordvallen och inte alls i stenvallarna
- vallar och diken är alltför underdimensionerade för försvarsändamål

Vallarna
- tredubbla vallar, den yttre av jord och sand, de inre av sten
- huvudvallen saknar tecken på sammanhållande timmerkonstruktion
- palissaden i jordvallen har stöttats upp med sten i rännor som grävts i sanden
- jordvallen har kunnat dateras till slutet av stenåldern ca 2000 år f. Kr - senneolitisk tid
- andra delar av jordvallen är daterade till mellersta och yngre bronsålder
- en yttre jordvall med  vallgrav är en mycket ovanligt konstruktionsdetalj i Mälardalen

Ingångar
- fyra ingångar - huvudingången i söder
- de är riktade mot ett tänkt centrum i borgen
- vallsektionerna har öppningarna mitt för varandra
- ingångarna är inte byggda för att försvåra passagen
- den besökande skall känna det extra högtidligt att gå in i anläggningen
- en kort, extra vall (4:e) skapar “djupverkan”
- huvudingången är ombyggd några gånger
- eldhärd som täckts över innan elden slocknat - en symbolisk handling?

Stensättningarna
- 11 stensättningar i 5 grupper
- alla  innanför och intill den inre stenvallen
- sotbrända ben endast i stensättningen omedelbart till vänster om huvudingången
- 2 små gropar med ben av en vuxen och ett barn
- ena gropen med skallben, andra med rörben

Olausson säger avslutningsvis bl a
“Monumentet vid Draget och dess utnyttjande över en längre tidsperiod är frapperande”
- anläggningen tillkommer vid tidpunkten för de första hällkistorna, när människorna börjar bli mer
bofasta, och när man övergår till sädesodling och boskapsskötsel.
- anläggningen är varken boplats eller försvarsborg
- den bör ses som en kollektiv samlingsplats - en kultplats
- innehållet i denna kult är - och kommer troligen alltid  att vara - förborgat för oss

Skrivet med reservation för missuppfattningar från min sida.
Börje Sandén
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Intresserad av att gräva i sommar?
NAU 98 på Fyn i Danmark.

Sommarens NAU-läger -10-årsjubileum -anordnas av Arkaeologiska föreningen HARJA i samarbete
med FOLKEUNIVERSITETET, ODENSE BYS MUSEER och LADBYSKIBSMUSEET under tiden
5 -18 juli 1998 = veckorna 28 + 29.

Utgrävningsplatsen är belägen i Strandby vid Helnäsbukten. Utgrävningen har pågått under tre
säsonger och de många fynden från yngre järnålder till vikingatid (ca 700-950 e. Kr) av båtnitar,
järnredskap, vävtyngder, keramikskärvor m. m. som hittats i de 30 grophus som blivit utgrävda tyder
på att det varit en periodvis utnyttjad plats där vikingaskeppen reparerades, fick nya segel m. m.

Årets utgrävning fortsätter bl a med att undersöka de många grophus, som fortfarande är outforskade.
Den arkeologiska kursen innehåller både en teoretisk och en praktisk del. Inga särskilda förkunskaper
behövs.

I lägret finns två stora tält, det ena innehåller kök med gasspisar, kylskåp och köksutrustning, det
andra mat-och föreläsningsrum. För deltagarna är det obligatoriskt att bo i tält eller husvagn.
Möjlighet att hyra husvagn på platsen undersöks av arrangörerna.

Deltagaravgift för vuxna DK 1.050/vecka = ca SEK 1.300
barn under 12 år DK 850/vecka = ca SEK 1.050
(reservation för valutaändring)

Avgiften täcker kursavgift och en varm måltid per dag samt utflykter. Frukost och lunch står
deltagarna själva för.

I NAU-tidskriften "Nordisk amatörarkeologi" som utkommer i februari 1998 finns all information
och en anmälningsblankett. Skriften kan Du rekvirera från Arkeologisektionen, Nordiska förbundet
för Hembygdsarbete och Lokalkultur (NfH-L) genom Anita Andrén, tel 08-540 271 29.
Den fullständiga danska inbjudan kan du se på vår internetsida www.algonet.se~ukforsk                                         

Lantingshausens tavla i Västra Ryds kyrka
År 1764 tecknade Albrecht von Lantingshausen, son till den Lantingshausen som byggde
Granhammar, en bild av Västra Ryds kyrka och prästgård. Många intressanta detaljer kan läsas ut av
bilden som nu UKF gjort svartvita kopior av i full skala. De kan köpas för 40:- på
pastorsexepeditionen eller hos UKF.

Lösbrev - posthistorik i Tibble
Genom Sören Eklöf, med rötter i Tibble, har UKF fått ta del av intressant posthistoria förknippad med
Tibble Gästgivargård. I en filatelitidning anser man sig ha funnit beviset för att ett brev, skrivet i
Stockholms-Näs prästgård 1858, vidarebefordrats till Stockholm i s.k lösväska. Man anser sig här ha
ett klart belägg för att brevkategorin “frankerat ankommmande lösbrev med förutbetald
utbärningsavgift” verkligen funnits. Denna typ av brev har förts till Stockholm i en “lösväska” vid
sidan av den reguljära postväskan som har hållits låst. Lösbrev kunde således befordras endast en del
sträckan mellan postkontoren. Av brevets innehåll framgår att prästgården lämnade löspost till
gästgivargården måndagar och torsdagar. Löspostväskor kunde enligt ny förordning året innan,1857,
abonneras av flera korrespondenter eller av en hel socken.  Enligt den karta från 1860, som UKF
säljer på biblioteken, fanns det från detta år en postgård intill Tibble gästgivargård. Byggnaden finns
ännu kvar.
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Vad som sig tilldragit
Herrgårdskonserten på Gällöfsta strax före jul blev - som ju alla konserter hittills - fullbokad. Det
var sångkvartetten Bro d’River Boys med förstärkning av tre damstämmor som genomförde sitt
julprogram med sånger och dikter kring såväl den kristna som profana julen. Det är samma kvartett
som gör sitt Bellmanprogram vid vårens konsert på Brogårds slott tillsammans med Torkel
Stålmarck.

100-årsjubileum vid Tjustaskolan
I Tjustaskolan har man passat på att fira ett 100-årsjubileum. Det ger oss anledning att påminna om
del 2 i vår bokserie Vad hände egentligen? Den handlar ju till allra största delen om “Skolans
historia i Upplands-Bro”. Där kan du läsa om den synnerligen intressanta skolmiljön i Tjusta by.
Brukspatron Sehmann på Aske byggde skola och avlönade lärare i 30 år innan den lagstadgade
skolans tillkomst. Vi har också skildrat familjen Sehmanns stora sociala insats för bygden genom
tillkomsten av privat läkarstation och daghem. I skolbyn finns ännu kvar de fyra skolhusen och
daghemmet, som senare utnyttjats som kapell av Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Våra böcker finns
att köpa på bib-lioteken eller hos UKF.

Herman Lindqvist och Hedvig Taube
För kort tid sedan kunde vi i TV följa Herman Linqvist i hans tolkning av svensk historia från första
hälften av 1700-talet. Det går inte att berätta om den kungliga mätressen Hedvig Taube utan att
komma in på den sorgliga historien om dalupproret 1743, händelsen som “det historiska året 1993”
jämfördes med massakern på Himmelska fridens torg i Peking. Nu var det inte själva händelsen som
var det intressanta i Herman Lindqvists berättelse utan hans tolkning av orsaken till den största
folkliga demonstration som någonsin genomförts mot en svensk regering.
     Genom Lindqvists legitima rätt att generalisera i ett program av detta slag, så riktades
uppmärksamheten i allra högsta grad på de vanligen framhållna orsakerna till den s.k. “Stora
daldansen”. Han tryckte särskilt på sådana rykten som cirkulerade i vissa kretsar under allmogens
långa marsch mot Stockholm, att man hade för avsikt att avsätta regeringen och hugga huvudet av en
hel rad personer, som skulle ha funnits på en av dalkarlarna uppsatt lista. Man kan verkligen inte
utesluta att sådana idéer föresvävat enskilda deltagare i protestmarschen.  Men det väsentliga är vad
ledarna skriftligt framfört i saken, och framförallt vad som står i protokollet från förhandlingarna
som fördes med representanter för regering och riksdag.
     Varken i dokumentet från Tibble gästgivargård i Kungsängen eller i  protokollet från
förhandlingarna nämns ett ord om det som historien beskyllt dalkarlarna för. Jag har länge frågat mig
varför våra historiskrivare - dock inte alla historiforskare - har tagit fasta på vad ryktena sagt om
orsakerna i stället för att gå till vad de agerande själva skrivit i ärendet. Här är inte plats att ta upp
saken i hela dess vidd. Det kan du finna i det aktmaterial som vi tagit med i del 3 av Vad hände
egentligen?
     Herman Lindqvist diskuterar i slutet av programmet det famösa anfallskriget mot  Ryssland, som
initierades - inte av någon krigarkung - utan i hemliga förhandlingar inom svenska riksdagen. Han
säger att kriget godkändes av kung Fredrik, sedan denne fått löfte om att förberedelserna varit
tillfredsställande. Han nämner inte att kungen mutades att godkänna anfallsplanerna med löftet om
att hans illegitima barn med Hedvig Taube skulle bli inskrivna i svenska riddarhuset.
     Mycket annat att förtiga på denna gång.

Upplysningar
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515, Fax/telesvar: 08-582 413 55

e-post: ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
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Medlemsinformation 2
- nyhetsbrev juli 1998

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se.  Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk       pg 27 58 94-4

Vikingarna kommer
Årets händelse vid Galärvarvet

Ett 15-tal vikingaskepp seglar in i
Stockholm. 1-2 augusti
Besök UKF:s utställning.

Arkeologidagen
Almare-Stäkets ruinkulle
Sön 16 aug. kl 11 och 13

sid 3

Kalender - urval - se även Sid 2-3
lörd-sönd 1-2 aug.  Vid Vasamuseet-Junibacken
Vikingaflottan anländer - vikingatida hantverk
lörd-sönd 1-2 aug. Vid Vasamuseet - Junibacken
Lokalhistorisk forskning UKF:s utställning
torsd 6 aug. 17-19.30. Saml. Kungsängens station
Vandring Ryssgraven - Dalkarlsbacken. B. Sandén
14-23 aug. Håtunaleken.
lörd 15 aug. Bussrundtur Börje Sandén
Rösaring - teaterföreställningen Håtunaleken.
sönd 16 aug. Arkeologidagen. kl 11 och 13
Almarestäket - S.t Eriks slott. Dahlgren-Sandén
sönd 13 sept. kl 13. Exkursion. Saml Håtuna kyrka
Ingvarstenen - Grafitgruvan. Börje Sandén
onsd 23 sept. kl 19. Villa Skoga, Kungsängen
Föredrag. Offentlighetsprincip - representativ
demokrati och “Stora daldansen” 1743. Börje
Sandén
onsd 14 okt. kl 19. Villa Skoga. Kungsängen
Föredrag Kommunikationer i Upplands-Bro från
forntid till nutid. Börje Sandén. Arr. ABF
onsd 21 okt. kl 19.00. Villa Skoga. Kungsängen
Föredrag om kommunsymbolen. Curt Dahlgren

November
Hasse Furuhagen. Romare och germaner

Offentlighetsprincip,
representativ

demokrati
och “Stora daldansen”

Lokalhistorisk forskning
finner en intressant puzzelbit

i en aktuell fråga   Sid  7

Forskningsprojektet
Rösaring

Sammanfattning av de första
tre årens undersökningar

Sid  4

10:e året med UKF
Ett rikt verksamhetsår

Se verksamhetsberättelsen
 Sid  10
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Föreläsningar,  utställningar, exkursioner, m.m.
aktuella för UKF.
Våra egna aktiviteter utförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev ändringar och nyheter hittar du på Internet.
UKF:s hemsida.   www.algonet.se/~ukforsk
Upplands-Bro kommun: www.upplands-bro.se

Lörd 1 - sönd. 2 augusti. Mellan Vasamuseet och Junibacken på Djurgården.
Vikingarna kommer - en del i Kulturhuvudstadsårets “Båtkultur 98”
Ett 15-tal vikingaskepp seglar in mot Stockholms centrum under lördagen. Ända från Amerika
kommer vikingabåten Norseman med ett drygt 20-tal besättningsmän. Galärvarvet förvandlas till en
levande vikingaby med vardagsliv, drama, musik. Hantverkare från Danmark, Norge och Sverige
visar och säljer vikingatida hantverk.
     Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskninsinstitut
berättar om vad som händer i en nyuppförd utställningslokal. Thore Isaksson, styrelseledamot i UKF
är projektledare för “Vikingarna kommer”.

Lörd 1 - sönd. 2 augusti. Utställningslokalen mellan Vasamuseet och Junibacken
UKF presenterar sin verksamhet i Upplands-Bro.
* Kommunens logotype. Dess historiska bakgrund har varit föremål för studium av Curt Dahlgren.
Resultatet redovisas i en skrift, på bildskärmar och i en konstnärligt tolkad bildväv i stort format av
Gudrun Sandén.
* Assurstenen. Texten på runstenen, som gett kommunen dess namn, har också studerats
noggrannare och en delvis ny tolkning presenteras i en skrift.
* Kan lokalhistorisk forskning omvärdera en etablerad sanning?  Förut obeaktade dokument ger
en annan förklaring till de bakomliggande orsakerna till “Stora daldansen” 1743 än vad historikerna
vanligen hävdar. Se även sid 7
* Nytt sätt att framställa böcker. UKF:s billiga och unika metod för bokutgivning i små upplagor. Vi
hoppar över hela tryckeriprocessen och går direkt till bokbinderiet. Kom och se resultatet. En
trådbunden bok med hårda pärmar.
Metoden har utförligt beskrivits i förra nyhetsbrevet. Se även www.algonet.se/~ukforsk

Torsd 6 aug. 17 - ca 19.30. Samling vid Kungsängens station. (20:-)
Vandring till Ryssgraven och Dalkarlsbacken
Börje Sandén guidar. Medtag kaffekorg.  Arr. Kultur & Fritid.

14-23 augusti Håtunaleken.  Spelplats invid Håtuna kyrka. Femte året. 90:- (barn 40:-)
Håtunaleken - historiskt krönikespel kring vad som hände vid kungsgården 29 sept 1306
Föreställningar: 14/8 kl 20; 15/8 kl 16 (buss) och 20;  16/8 kl 16;  18/8 kl 20;  19/8 kl 20;  20/8 kl 20;
                         21/8  kl 20;  22/8 kl 16 (buss) och 20; 23/8 kl 16. (ingen föreställning 17/8)
Biljetter: Biblioteken i Bro och Kungsängen, B&W, Randi Foto i Bålsta, Sigtuna turistbyrå,
               Stockholm Information Service. På plats före varje föreställning.
Bussturer: 15/8 och 22/8 kl 12.00 från Kungsängens station. Paket med guide, historiskt intressanta
                platser, teaterföreställning, medeltida mat. Vuxna 250:- (barn 140:-)
                 15/8 besöks bl a  Rösaringsområdet. Börje Sandén

22/8 besöks bl a. Granhammar.  Lars Henricsson
Arr. Föreningen Håtunaleken, Kultur & Fritid, Studiefrämjandet
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Sönd. 16 augusti  kl 11 och 13.  Ruinkullen vid Almarestäket. Ingen kostnad.
Arkeologidagen 1998 - Almarestäket
Ruinkullen - den största medeltida borgruinen - av ärkebiskoparna ibland kallad S:t Eriks slott, har
länge varit föremål för UKF:s intresse. Underjordiska valv har videofilmats, kullen har karterats
digitalt med totalstation, vi har anlitat marinarkeologiska amatörer för undersökning av vattnet runt
holmen, hela bottnen har scannats med ekolod, stockar har plockats upp och daterats. Nu försöker vi
på nytt väcka de professionellas intresse för denna utomordentligt betydelsefulla plats före dess
förstöring 1518. Har vi tur kanske någon dykare visar sig under dagen.
     Vi berättar både om de gjorda undersökningarna och om platsens centrala roll under unionstidens
maktkamp. Vi redogör för det sällan berörda ekonomiska maktspelet kring medeltidens starkaste
militära anläggning, aldrig besegrad i strid. Guider: Curt Dahlgren och Börje Sandén.

Sönd. 13 sept kl 13. Exkursion per bil. Samling vid Håtuna kyrka. Kostnad. 20:- (barn gratis)
Ingvarstenen, Långbacken och grafitgruvan
Den fascinerande historien om Ingvar den Vittfarne, som sökte efter Sidenvägen vid Kaspiska havet
och vars historia också återfunnits i den georgiska krönikan. Långbacken, som på Rikard Dybecks
tid hade över 100 synliga gravar. Hur många kan vi räkna in idag?  Grafitgruvan, en av landets
mycket få naturresurser av detta slag, vår beredskapsreserv. De 35 m djupa gruvgångarna är nu
vattenfyllda. Men dokumenten från gruvans storhetstid under världskrigen är rikliga.
Arr. Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening och UKF

Onsd 23 sept. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet).  Kostnad 40:-
Offentlighetsprincip, representativ demokrati och “Stora daldansen”
Föredrag och diskussion kring några obeaktade dokument, tillkomna i samband med den
demonstrerande allmogens högkvarter vid Tibble gästgivargård i Kungsängen år 1743. I dokumentet,
och vid de efterföljande förhandlingarna i Stockholm, begär den svenska allmogen att få läsa
riksdagens protokoll. Denna begäran besvaras med militärt våld utan motstycke i den svenska
historien. En parallell till Peking 1989.
     Än märkligare är samma allmoges promemoria angående de valda riksdagsmännens förmenta
skyldighet att föra den hemmavarande opinionens talan i riksdagen.
      Bägge frågorna var för tidigt väckta. När samma politiska krafter kom i regeringsställning 1765
infördes Europas äldsta tryckfrihetsförordningen och den därmed följande offentlighetsprincipen.
Den representativa demokratin är av modernare datum.
Läs mera härom på sid 7 och på vår internetsida www.algonet.se/~ukforsk

Onsd. 14 okt. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet). Ingen kostnad
Kommunikationer i Upplands-Bro från forntid till nutid.
Upplands-Bro var genomfartsort för den viktiga trafiken mellan Bergslagen och Stockholm. De
viktiga vattenvägarna på bägge sidor om kommunen gav bygden ett centralt geografiskt läge.
Föredraget behandlar forntida hålvägar, första statliga vägbygget, första reguljära båtlinjerna med
turlista under 1700-talet, den viktiga ångbåtsepoken, järnvägar, vintervägar, färjor och broar och en
rad landsvägsprojekt från 1600-talet till vår tid.
Arr. ABF i Upplands-Bro/Järfälla

Onsd. 21 okt. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet). Kostnad 40:-
Kommunsymbolen. Curt Dahlgren redogör för figurens historiska bakgrund och vad den
föreställer. Gudrun Sandén visar bildväven med den konstnärligt rekonstruerade figuren. Se ovan om
UKF:s utställning på Djurgården.
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Arkeologi i Upplands-Bro
Arkeologiska undersökningen vid Stora Ekeby/Sanda, 22-26 juni 1998
Av Börje Sandén

Vad har föregått årets undersökning?
Ett viktig steg i det månghundraåriga intresset för fornminnesplatsen Rösaring togs i maj 1996 när
Peter Bratt, arkeolog vid Stockholms läns museum, presenterade en väl genomarbetad
projektbeskrivning benämnd "Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt".
     Inledningsvis konstaterar han att "Rösaring är en unik och monumental fornlämning på krönet av
den 61 m höga grusåsen, som ligger centralt på Låssahalvön, Upplands-Bro kommun. (…)  Den 800
x 1500 m stora grusåsen framträder mycket påtagligt i den i övrigt relativt flacka omgivningen. Från
den högsta punkten av åsen, där också gravarna och labyrinten är belägna, är utsikten storslagen över
Mälaren. Åsens påtaglig höjd i förhållande till omgivningen, dess vida utsikt och dominanta inslag i
landskapet har säkerligen fått de forntida människorna att uppfatta platsen som särskilt betydelsefull.
Det förefaller därför naturligt att en av landets märkligaste fornlämningslokaler ligger här."

1600-talet
Rösaring uppmärksammades redan i de första fornminnesinventeringarna som gjordes på 1600-talet.
Labyrinten kallades då trojeborg, det traditionella folkliga namnet på den här typen av labyrinter. Ett
annat namn är "jungfrudans", företrädesvis brukligt på Åland och i Finland. Riksantikvarien på 1600-
talet, Johan Hadorph, säger bland annat att "där har fordom varit mycket offrande till avgudarna".

1900-talet
När den unika processionsvägen från vikingatiden upptäcktes 1979 blev den omedelbart föremål för
undersökning genom Riksantikvarieämbetets försorg och med arbetskraft från amatörarkeologer i
Stockholms län. Att amatörarkeologer kom att anlitas får sin förklaring, när man betänker att
arkeologiska undersökningar i Sverige normalt bekostas av den som vill exploatera ett markområde.
Rösaring är som alla förstår skyddat från all exploatering. Åren 1981-82 gjordes några begränsade
undersökningar, då man bl a kunde datera vägens tillkomst till tidig vikingatid, dvs omkring år 800 e.
Kr.
     Redan i början av 80-talet stod det klart för var och en att Rösaring skulle låta höra talas om sig.
Men ett annat arkeologiskt objekt i Upplands-Bro tog snart överhanden, nämligen Fornsigtuna, där
Riksantikvarieämbetet och amatörarkeologerna hölls sysselsatta i fem år, 1984-1988.
     Därefter kom det stora intresset att riktas mot Birkaundersökningarna, som möjliggjordes genom
ett storslaget sponsorbidrag på 15 miljoner, senare utökat med ytterligare några miljoner.
Amatörarkeologerna hölls under tiden sysselsatta med fruktbärande undersökningar på det
intilliggande Adelsö.
     Men intresset för fortsatta undersökningar vid Rösaring hölls ständigt levande hos oss i Upplands-
Bro. Det fanns också ett uttalat intresse från såväl Länsmuseets arkeologer som från länsantikvarien
(vid Länsstyrelsen). Det gällde bara att finna någon form att förverkliga undersökningsplanerna.
Även när gratisarbetande amatörer utnyttjas är det stora kostnader förenade med arkeologiska
undersökningar, eftersom dessa resulterar i fynd och prover av olika slag, som måste analyseras av
experter. Även den professionella ledningen av projektet måste finansieras på något sätt. Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning, som tillkom i samband med Fornsigtunagrävningarna i Signhildsberg,
hade samlat in pengar öronmärkta för arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro. Pengar kunde
också förväntas från Berit Wallenbergs stiftelse.

Rösaringsprojektet började 1996
Länsmuseets intresse tog år 1996 konkret form, när Peter Bratt presenterade museets
forskningsprojekt för hela fornminnesområdet runtomkring Rösaring. Detta hade föregåtts av ett
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möte mellan Länsmuseet, Sveriges Hembygdsförbund, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning
Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund och Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut. Första åtgärden var en "byråmässig" inventering av tillgängligt material kring
Rösaring. Här kom UKF:s lantmäterikartor och andra historiska handlingar väl till pass. Därefter
följde en översiktlig rekognosering av undersökningsområdet.

Fältarbetet 1996
Amatörarkeologerna inom Stockholms läns hembygdsförbund genomförde under ledning av Rolf
Rydén, erfaren inventerare från Riksantikvarieämbetet,  en specialinventering av större delen av
Låssa socken. Under 9 dagar genomströvades området på jakt efter gamla och nya fornminnen.
Deltagarna fick lära sig hur en inventering genomförs och hur den dokumenteras. Man sökte särskilt
efter mycket svårfunna fornminnesplatser från äldre järnålder, således tiden före vikingatiden. Några
nya fynd gjordes inte.

Fältarbetet 1997
Utförlig redogörelse för resultaten har tidigare gjorts.
Arbetet genomfördes efter tre linjer. Deltagarna växlade mellan de olika uppgifterna och därmed
tillfredsställdes den pedagogiska aspekt som vilar över projektet. En grupp tog ca 120 jordprover
fördelade över praktiskt taget hela området. Fosfathalten i jorden ger en fingervisning om var den
forntida boplatsen kan ha legat. Provresultaten bekräftade de tidigare gjorda antagandena om
boplatsens belägenhet.
     En annan grupp arbetade med kartläggning av ett av gravfälten. Som vanligt fann man att antalet
gravar var större än vad man kunde se med blotta ögat. Man fann även ett par gravar från äldre
järnålder. Särskilt intressant var förekomsten av tre till diametern ovanligt stora högar, som ligger på
rad, liksom vid Gamla Uppsala och på Adelsö. På grund av den ringa höjden har högarna tidigare inte
rönt särskild uppmärksamhet.
     Den tredje gruppen undersökte den förmenta boplatsen med metallsökare. Det intressantaste var
ett antal fynd som talade för att en bronsgjutarverkstad borde finnas någonstans under grästorven. En
jämförelse med motsvarade fyndkategori från Birkagrävningarna visar att det utan tvekan rör sig om
en bronsgjutarverkstad. Man fann inte bara råmaterial för framställning av bronsföremål, utan också
"bronsskrot" som varit avsett för återanvändning. Ett par "bornssmältor" som tappats på smedjans
golv. Vissa blyföremål bekräftar ytterligare förekomsten av en smedja någonstans inom området.
      Utförligare beskrivningar av fältarbetena finns att läsa i tidigare nyhetsbrev.

Fältarbetet 1998.
1998 års undersökning, 22-26 juni, var en direkt fortsättning på förra årets med undantag av
fosfatkarteringen som slutfördes 1997. Undersökningen har möjliggjorts genom bidrag från Stiftelsen
Upplands-Bro Fornsforskning. Länsmuseet har ställt personella resurser till förfogande,
amatörarkeologerna har bidragit med sin arbetskraft och arrendatorn Anders Sjö har förberett marken,
ställt upp med maskinell hjälp och behövliga lokaler.
     Sökningen med metallsökare fortsatte där vi slutade året innan. Några få bronsföremål hittades
men inte i samma utsträckning som förra året. Det var bra! Grävning efter den förmodade verkstaden
kan därför begränsas till det område, där de många fynden gjordes förra året. Alla fynd från
metallsökaren ligger ganska grunt, ca ett spadtag djupt. De har därför under årens lopp åkt fram och
tillbaka när jorden brukats.
     Ingenting på ytan kan ge någon vägledning om var det är lämpligt att lägga en större
undersökningsyta, där man kan gå på djupet. Därför upptogs ett drygt 20-tal gropar på 5 x 5 dm
utspridda över en stor del av boplatsområdet. De gjordes ca 5-6 dm djupa, således djupare än vad
bönder under århundraden trängt ner med årder och plog. Det visade sig att i nästan varje grop stötte
vi på en "anläggning" av något slag. Det var stolphål, härdar eller annat som visade att det verkligen
rör sig om en boplats.  Alla jordmassor har sållats och slutprodukten har dessutom vattensållats.

237



6         info98-2

     Kolprover kunde säkras på många ställen, och i sinom tid kommer de att ge oss upplysning om när
anläggningarna har använts. Här kan det vara på plats att erinra om vad som hände på fältet, när nya
djupgående plogar började användas på 50-talet. Många år efteråt fick jag veta av drängen som
plöjde, att plogen gått igenom ett stort antal brandhärdar eller stensatta kokgropar, inte bara på den
plats vi nu undersökt utan även på flera andra fält runt Stora Ekeby. Alla låg på samma nivå.
     En annan intressant iakttagelse gjordes på ett ställe. Man fann krukskärvor av en och samma
kruka, troligen ett begravningskärl. Det kan röra sig om en äldre grav, över vilken boplatsen senare
anlagts. Krukan har krossats när man i modern tid kört med tunga åkerbruksredskap över platsen.

Skärvstenshögarna
Gravfältet med de tidigare rapporterade skärvstenshögarna undersöktes för första gången mer
noggrant. Vi hade ännu inte tillstånd att verkställa fullständig arkeologisk undersökning. Men med
hjälp av sond kan man känna - ja rent av höra - om stenarna i högen är normala eller skörbrända.
Praktiskt taget alla högar och vallar undersöktes på detta sätt. Det råder därför just nu en viss
osäkerhet om det verkligen har varit en boplats från tiden före järnåldern. Skärvstenshögarna brukar
ses som "avskrädeshögar" bestående av förbrukade stenar som använts vid uppvärmning av vatten i
trä- eller lerkärl. Även uppvärmning av vatten i läderpåsar kan ske med hjälp av heta stenar.
     Ett par av de förmenta skärvstenshögarna har troligen varit kolmilor. Vissa konstruktionsdetaljer
pekar i den riktningen. Trots det i viss mån negativa beskedet beträffande skärvstenshögarna,
framhåller Rolf Rydén att platsen är typisk för en tidig boplats av det slag. Den ligger på rätt nivå,
ligger bra i lä bakom åsen och är exponerad mot vattnet. En kommande grävning i högarna får ge det
rätta svaret.

Natur- och kulturmiljö
Inledningsvis citerade jag ur Peter Bratts projektbeskrivning hur Rösaringsområdet ses som en unik
och monumental fornlämningslokal och att det är naturligt att den ligger just här. Rolf Rydén, med sin
stora erfarenhet från olika delar av landet, säger sig vara fascinerad av Rösaringsområdet. Ytterst få
områden i landet har ett så rikt uppbåd av fornminnen, när det gäller  antal och variation.
Undersökningarna har gett honom ny kunskap och han tror att mycket återstår att finna i kommande
utgrävningar. Dessutom ger dagens natur- och kulturmiljö  platsen en särställning. Ingen modern
bebyggelse stör den vackra miljön när man ser ut över nejden från fornminnesplatsen.
     Måtte det så förbliva. Detta sagt med tanke på hur det gamla Lund strax bakom det äldre
järnåldersgravfältet tillåtits expandera.

Fornborgen  - “kultplatsen” vid Draget
Inga arkeologiska undersökningar har gjorts under året vid den uppmärksammade fornminnesplatsen
invid motorvägen mitt emot de stora grustagen i Bålsta. Den officiella rapporten från de tre
säsongernas undersökningar har ännu inte blivit offentlig. Inget har dock ändrats i den preliminära
beskrivning som presenterades i nyhetsbrevet 1998-1. Resultatet av undersökningarna har varit så
givande att såväl grävledaren Michael Olausson som amatörarkeologerna i länet har fortsatt på den
inslagna vägen och genomfört undersökningar av liknande fornminnesplatser. En sådan är Dragby ca
1 mil norr om Uppsala invid E4:an. Området har samma ingredienser som vårt Draget. Här finns
också hålvägar, dragrännor och en i det här sammanhanget intressant “fornborg”.
     Med intresse ser vi fram mot de slutsatser som Michael kan komma fram till när iakttagelserna
från de olika platserna jämförs. Kanske att det “besvärliga” fornminnesbegreppet fornborg i sinom tid
kan få en mer godtagbar förklaring.
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Offentlighetsprincip, representativ demokrati
och "Stora daldansen"
Av Börje Sandén med anledning av föredraget 23 september

Både i UKF:s skrifter och vid en rad anföranden inom och utanför UKF har jag åtskilliga gånger
berättat om Dalupproret 1743, den s.k. "Stora daldansen".  Det som främst intresserat mig är
innehållet i den skrivelse som ledningen för den stora allmogedemonstrationen författade vid sitt
uppehåll på Tibble gästgivargård i Kungsängen. På riksledningens uppmaning nedtecknade man de
viktigaste frågorna, som man ville diskutera med de styrande när man väl kommit fram till Stockholm.
Det blev sex punkter. När man startade marschen i Dalarna hade man en lista med 22 punkter.
     Det var således det allra viktigaste som sattes på pränt i Tibble. Det är något vi måste hålla i minnet
inför den fortsatta framställningen av det som hände. Vi har anledning att antaga att det verkligen var
de viktigaste skälen som här kom till uttryck. Det fanns nämligen inte tid att formulera sig taktiskt
inför de förväntade förhandlingarna, dels var det mycket bråttom att komma fram till Stockholm
senast nästa dag, dels hade man en beväpnad militärstyrka framför sig på andra sidan Stäketsundet.
Och naturligtvis fanns det inte tid att formulera sig taktiskt  inför framtidens bedömning av
protestmarschens avsikter. Det bevarade dokumentet från Tibble är ett i hast tillkommet aktstycke,
undertecknat av de dalasocknar som för tillfället fanns representerade vid gästgivargården. I den
pressade situationen har man kortfattat skrivit ner sitt hjärtas mening utan några biavsikter.
     Mycket betydelsefullt för bedömningen av det som sedan hände är också det protokoll som
upprättades över förhandlingarna i Stockholm. Protokollet finns både som minnesanteckning och i
renskrift. Ett aldrig renskrivet protokoll från Stockholms magistrat är också betydelsefullt i
sammanhanget.

Tibble-dokumentet - i historiens ljus.
Nu är vi framme vid det märkliga i saken.
Under 250 år har historikerna haft en närmast oomtvistad  förklaring till varför "Fem tusen man från
dalorten sprang".  När man jämför Tibble-dokumentets ordalydelse med historieböckernas finner man
egentligen inte någon som helst överensstämmelse. Hur kan det komma sig? Är förklaringen lika
enkel som den kända iakttagelsen att "segraren skriver historien". Att 1743 års regering gett sin egen
förklaring är inget att säga om. Dess handlande hade varit alltför generande för att det skulle tillåtas
komma i offentlighetens ljus. Vilket skulle visa sig, när väl offentlighetsprincipen blivit lagfäst 1766.
     Men varför står samma regerings förklaring fortfarande som den sanna? Varför sätter man inte
tilltro till demonstranternas egna ord? Varför har inte senare tiders historiker analyserat  innebörden i
Tibble-dokumentet?  Det har dock publicerats (i den segrande regeringens version!) i Handlingar
rörande Skandinaviens historia så tidigt som 1816. Observera att man där inte går till källdokumentet
utan återger den censurerade version, som offentliggjordes av regeringen redan 17 dagar efter
militärens attack mot den svenska allmoge, som var samlad på nuvarande Gustav Adolfs torg.

Massakern på Gustav Adolfs torg
Efter framgångsrika förhandlingar med representanter för regering och riksdag hade man samlats på
torget för att få utlovad färdkost före marschen tillbaka till respektive hembygder. Det som därefter
hände har jämförts med massakern på Himmelska Fridens torg 1989. 1743 dödades faktiskt fler
människor än vid Stockholms blodbad. Historieböckerna använder inte heller "klartext" när de i
undantagsfall ger sig på att förklara varför regeringen i 9 månader efter "Stora daldansen" skyddades
av 12 000 ryska soldater förlagda norr och söder om Stockholm.

"Stora daldansen" - ett seriöst folkligt inhopp i rikspolitiken
Om du inte läst 3:e delen av UKF:s bokserie Vad hände egentligen? eller hört mina utläggningar,
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förstår jag att du ställer dig frågande inför mina påståenden. Läs boken! Den försöker besvara många
frågor och innehåller dessutom ett 50-tal historiska dokument, med vilkas hjälp du själv kan avgöra
"vad som är sant". Du kan också läsa åtskilligt på UKF:s Internetsida, bl a professor Alf Åbergs
mycket positiva recension i SvD, där han menar att händelserna nu kan tolkas på ett nytt sätt.
      Vid föredraget 23 september kommer jag att koncentrera mig på två framträdande principiella
drag bakom allmogens aktion. Det ena är  "Stora daldansen" som ett tidigt exempel på ett folkligt
krav att riksdagens protokoll skulle ges offentlighet. Det andra är att samma allmoge för till torgs den
tanken att de valda riksdagsmännen med sitt agerande i riksdagen skall vara bundna av sina väljares
önskemål i olika frågor.

Den representativa demokratins födelse
Man skulle kunna säga att den representativa demokratien har sin utgångspunkt i den s.k.
principalatsläran. Dvs den hemmavarande befolkningen ses som riksdagsmännens uppdragsgivare,
principaler. Idag tycker vi det är helt naturligt att våra riksdagsmän skall föra sin hemmaopinions
talan. Men 1743 var det något alldeles nytt för Europa, åtminstone om vi skall tro den brittiske
historieprofessorn Michael Roberts. Han har skrivit en synnerligen intressant bok om svenskt 1700-
tal. Den finns sedan några år i svensk översättning. Jag fick inte boken i min hand, förrän vår egen
bok redan blivit tryckt. Roberts tycker att det är märkligt att upplysningstidens närmast filosofiska
idéer och tankegångar så till den grad slagit rot hos en bildad svensk allmoge att den kommer till
uttryck i Sverige redan 1742-43. Han motsäger därmed svenska historiker som menar att liknande
tankegångar först skulle ha lanserats i England.
     Michael Roberts uppfattning, att det inte var England som stod för kravet att
parlamentsledamöterna skulle ha kontakt med sina väljare, utan i stället den svenska allmogen, gavs
en glädjande tyngd i svensk debatt, när professorn i journalistik Stig Hadenius i början av detta år
talade vid Riksarkivets presentation av den nya beståndsöversikten, som gäller riksdagens många
handlingar. I UKF:s bok återger vi de promemorior som allmogen lämnade till  riksdagen under det
dramatiska året 1743.

Tibble-dokumentet - offentlighetsprincipen och den representativa demokratien
De bägge frågorna i rubriken skall vi behandla med utgångspunkt från formuleringarna i Tibble-
dokumentet och protokollet från de därav följande förhandlingarna. Vi skall analysera innehållet i
dem och jämföra det med den traditionella beskrivningen av orsakerna till den största demonstration
som en svensk regering varit utsatt för. Jag vill beskriva den seriösa avsikt, som allmogen hade, och
om möjligt rehabilitera ett oförskyllt dåligt rykte som vederfarits just dalallmogen, alltsedan Olof von
Dalin på 1700-talet diktade:

"Fyra tusen mörka gastar liksom obegravna lik
Med gevär av påkar, kvastar, klubbor, liar, knivar, spik
Under spel av djävladansen … ville ge vårt rike lag.

Så sent som 1993 - till 250-årsminnet - publicerar Dalarnas forskningsråd i Dalarnas
hembygdsförbunds årsbok en beskrivning av Dalupproret med en i min mening nedlåtande titel "Fem
tusen man från dalorten sprang".
Titeln är hämtad ur en visa vars första strof lyder:

"Femtusen man från dalorten sprang
med spikbelagda skor och klubbor i hand
till att försvara landom,
och somliga gick och somliga sprang,
somliga tröttna innan de kom fram
och somliga tappa skorna".
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Diametralt motsatta slutsatser
Forskningsrådet framhåller i inledningen, att talet om att det skulle föreligga ett samband mellan
dåtidens storpolitik och dalupproret  grundar sig på några kända 1800-tals historikers omedvetna
påverkan av den skandinavistiska idéströmningen.
     Jag kan bara konstatera att samtliga punkter i Tibble-dokumentet berör "storpolitik":
1. valet av tronföljare,  2. de "Commenderande Generalers Wederbörliga afstraffande", 3.
undersökning om hur krigsförklaring gått till,  4. bestraffning av dem som handlat landsförrädiskt
under kriget, 5. att allmogen vill följa med ända till Stockholm, för att deras fullmäktige vid
förhandlingarna lättare skall kunna rådpläga med allmogen. 6. Att man innan återtåget  måtte få möta
sin konung.
     Den traditionella förklaringen till upproret är att finna inom området kverulans över höga skatter,
missväxt och den av regeringen förbjudna gränshandeln med Norge. Som synes finns inte ett ord i
Tibble-dokumentet om de orsaker som pådyvlats allmogen ända från första början. Tilläggas skall att
ansvaret för upproret traditionellt läggs på dalkarlarna, trots att minst ett halvdussin landsändar var på
marsch mot Stockholm. Ingen modern historiebok nämner heller något om förhandlingarna, som
skedde med representanter även för Västmanland och Uppland.
     Demonstrationen var i grunden så allvarligt berättigad att den måste ges andra förtecken för att
man skulle kunna motivera det blodiga angreppet på en demonstrerande allmoge.  Benämningen
"daldansen" var en medvetet nedsättande och förlöjligande beteckning som kommit väl till pass för
att förringa allvaret bakom allmogens aktion.

Var Dalupproret 1743 verkligen ett uppror?
Ett uppror är per definition en handling, då man vill störta en regim.
I Tibble-dokumentet säger man i den sista (6:e) punkten att man hoppas få tillfälle att möta sin
konung innan man vänder åter till sin hembygd. Jag tror inte att man skulle uttryckt sig så om man
haft revolutionära tankar. De övriga punkterna innehåller liknande tongångar. Man vill veta varför
vissa saker hänt, eller inte hänt. Man säger helt klart, att man vill med sitt massiva tåg till Stockholm
vara ett stöd för sina fullmäktige, som skall förhandla med statsledningen. Man har bara ett egentligt
krav: att de som handlat landsförrädiskt i kriget mot Ryssland skall dömas efter lagen.

Den för statsledningen känsligaste saken var allmogens begäran, att få en undersökning till stånd om
hur kriget mot Ryssland uppkommit, utan att Ryssland hotat vårt land. Ett svar på den frågan skulle
avslöja de märkligaste utrikespolitiska turer, som jag tror Sverige någonsin invecklat sig i. Bland
dessa fanns det faktum att svenska folket                         i hemliga utskott (utan insyn från den svenska allmogen) i
riksdagen startat kriget mot Ryssland.  Ett krig som vi förlorat, såsom vi aldrig förlorat något krig
varken förr eller senare, med en fullständig kapitulation, och med hela Finland invaderat av ryska
trupper.
     När allmogens fullmäktige från Dalarna, Västmanland och Uppland förhandlat sig till löftet att få
läsa riksdagens protokoll, gick den svenska armén till anfall mot den väntande allmogen och det
skedde innan den avtalade tidpunkten för allmogens tillbakadragande. Anfallet skedde för övrigt
innan förhandlarna hunnit lämna förhandlingslokalen.
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Styrelsen för
Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna 1997 års verksamhetsberättelse.

1. Styrelseledamöter
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande Curt H Dahlgren resterande mandattid 2 år
Kassör/sekr Börje Sandén resterande mandattid 2 år
Övriga ledamöterBengt Borkeby resterande mandattid 0 år

Thore Isaksson resterande mandattid 1 år
Håkan Norelius resterande mandattid 1 år
Jan-Christer Strahlert resterande mandattid 1 år
Bo Karlberg resterande mandattid 3 år
Karl-Erik Mörk resterande mandattid 0 år

Suppleanter Sophie Hedin resterande mandattid 0 år
Revisorer Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år

Stig Sundblad resterande mandattid 0 år
Revisorsuppl Iréne Seth resterande mandattid 0 år

Axel Karlsson resterande mandattid 0 år

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Dessutom har delar av styrelsen haft ett flertal ej
protokollförda arbetsmöten, som resulterat i beslut vid ordinarie styrelsesammanträden.

2. Medlemmar
Föreningen har haft 291 medlemmar. Medlemsavgift 75:-, varav 12:- går till hembygdsrörelsens läns-
och riksförbund. Årsmötet 1997 beslöt att höja avgiften till 80:- från år 1998.

3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 1997-04-10 i Biblioteket i Kungsängen. Efter årsmötet redogjorde Curt H Dahlgren för
de synpunkter som Maja Hagerman framfört i boken Spåren av kungens män. Vid länsförbundets
årsmöte i Nacka deltog Bengt Borkeby och Börje Sandén. UKF är genom Stockholms läns
hembygdsförbund ansluten till Sveriges hembygdsförbund.
     Fyra nummer av Medlemsinformation har utgått, innehållande sammanlagt 38 A4-sidor. De har
distribuerats till medlemmar och andra i ca 400 ex varje gång. Samtliga nummer ända från starten
1987 finns i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen. En uppdaterad 12-sidig folder i A5-format
sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-1997. Den delades bl a ut till alla
besökare vid våra 4 föreställningar på Historiska museet, vilka kan ses som jubileumsföreställningar
med anledning av att UKF nu varit verksamt i 10 år.
     Årets programverksamhet har genomförts enligt sammanställningen längre fram i
verksamhetsberättelsen.

4. Ekonomi - kort sammanfattning
Direkta kommunala bidrag har inte utgått under året. Projektmedel för Assurspelen har erhållits med
30000:- UKF har fått ersättning för tjänster av olika slag åt kommuner, institutioner och ideella/
privata organisationer:
Kommunala förvaltningar: Upplands-Bro 8900:- jämte 38000:- för tjänstemäns och politikers
deltagande i två abonnerade föreställningar på historiska museet, Järfälla 2150:-, Håbo 550:-
Landstinget 800:-, Kungsängens församling 3000:-, Bro församling 2300:-,  NCC-SKANSKA 4500:-,
Kursgårdar o. dyl. 4800:-, Pensionärsföreningar 1500:-, Ideella föreningar, 4100:-
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      Medlemsavgifter har inbringat 21750:-
      Inkomster från försäljning av UKF:s egna tryckalster blev 19500:- Överskott på föredrag,
exkursioner, konserter 3220:-
      UKF har haft stora kostnader för investering i ny laserskrivare och extra internminne i dator och
skrivare för att kunna förverkliga utgivningen av vår femte bok med en helt ny datorteknik. Årets
stora förlust på 32500:- är endast skenbar eftersom stora utgifter för boken belastar år 1997 medan
inkomsterna vid försäljningen helt tillfaller 1998 års bokföring.
      Posten för forskningskostnader, 3480:-,  är mycket större 1997 än den brukar vara. Det beror på
att UKF åtog sig att betala vissa okalkylerade kostnader för den specialinventering av Låssa socken
som gjordes under ledning av tjänsteman från riksantikvarieämbetet. UKF ville inte riskera att
Länsmuseets forskningsprojektet kring Rösaring skulle omintetgöras när anslagsgivande stiftelser inte
ställde upp med dessa pengar. UKF har som bekant inga fonderade pengar för dylik verksamhet.
       Se vidare den bilagda ekonomiska redovisningen.

5. Projekt
Hushållningsjournalerna
Under året har arbetet med Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournaler 1776-1813 avslutats vad
beträffar databasen, där nu över 2000 artiklar lagrats. Sökning kan ske efter flera linjer. Alla artiklar
är inordnade under något av 21 övergripande sökord. Gudrun Sandén har dessutom lagt artiklarna
under vissa utvalda sökord: 842 ämnesord, 588 personnamn, 315 orter. Till dessa förberedda
sökmöjligheter finns en snabbt fungerande fritextsökning. Utskrift kan göras av just sådana poster
som är av intresse vid varje enskild sökning.
     Databasen är ursprungligen skapad för sökning via dator. På uppmaning av Lantbruksakademien
har pappersburna register över de olika sökordskategorierna uppgjorts. Varje sökord har där en
nummerhänvisning till aktuella artiklar, som kan läsas i den 450-sidiga utskriften av hela databasen,
där artiklarna ligger numrerade i kronologisk ordning. Viss layoutmässig justering av dessa register
återstår att göra. Det färdiga resultatet kommer att under 1998 placeras på biblioteket i Bro, där ca
hälften av originalskrifterna finns förvarade. Förhoppningsvis kommer också själva databasen att
kunna läggas på bibliotekens datorer under året. Målsättningen är också - på uppmaning av
Lantbruksakademien - att kunna lägga hela databasen på Internet. Med vårt nya tryckförfarande
hoppas vi också att i sinom tid kunna ge ut det pappersburna materialet i bokform.

Ortsbor berättar
Under 1997 har flertalet bandade intervjuer med ortsbor gåtts igenom. På liknande sätt som med
hushållningsjournalerna gör Gudrun Sandén en skriftlig sammanfattning av innehållet. Särskilda
listor med sökord läggs upp omfattande ämnesområden, personer och orter. UKF disponerar ca 100
kassettband och rullband. Däri ingår en del kopierade band från Håtuna och Stockholms-Näs
hembygdsföreningar. Intervjuerna är från mitten av 50-talet och framåt. Till databasen kommer under
1998 att läggas de drygt 30 kassettbandsintervjuer som kulturnämnden på sin tid gjorde.
Hembygdsföreningarna och närradion har också bandade intervjuer som kommer att läggas in i
databasen. Databasen får samma utformning som ovanstående om hushållningsjournalerna.

Videodokumentation
Bo Karlberg ansvarar för videodokumentation av UKF:s arbete och intressanta händelser inom vårt
intresseområde. Vi har ett antal inspelningar av de arkeologiska undersökningarna vid Draget och
Rösaring. Åtskilliga föreläsningar finns också inspelade liksom aktiviteterna vid Assurspelen och
föreställningen på Historiska museet.
     UKF har fått äganderätten till en videoinspelning som gjordes vid Rösaring 1982. Sven Olsson, nu
vid SVT i Karlstad, hade gjort en inspelning för ett mindre videoföretags räkning. Den har han nu
skänkt till UKF. Med hjälp av välvillig sponsor har sju kassetter inspelat material konverterats till nu
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gångbart videomedium. I materialet ingår bl a en inspelning från den då pågående arkeologiska
undersökningen av anläggningen i norra delen av processionsvägen.

Assurspelen och Assurs marknad
Assurspelen och Assurs marknad genomfördes under 5-7 sept på norra Stäksön. Mycket förnämlig
"forntida" hantverksteknik visades upp av utställare från Danmark, Island, Grönland, Skåne och
Stockholm. Vikingatida maträtter demonstrerades av Kristina Steen. Musik framfördes på repliker av
ålderdomliga instrument av Per Runberg och Violina Juliusdotter. Vi kunde bevittna flera våldsamma
bärsärkautbrott av en teatergrupp. Tre vikingafartyg låg i hamnen till beskådande, bl a den renoverade
Viking Plym från Olympiska spelens invigning i Stockholm 1912.
     Regnet under fredagen och det därav orsakade låga publikdeltagandet gjorde att vikingaidrotterna
inställdes denna dag. Under de två andra dagarna tävlade fyra lag i en 10-kamp med vikingatida
idrotter. Laget "Akagarn" från Gotland vann, de övriga lagen var "Hög" från Skåne, "Tören" från
Södertörn och ett hemmalag från Upplands-Bro.
     Bakom Assurspelen stod Upplands-Bro kommun, Historiska museet, Svea livgarde, Hemvärnet i
Upplands-Bro och Järfälla, LIONS i Upplands-Bro, Viking Heritage, Almarestäkets herrgård och
UKF.
     Huvudansvarig och producent var Thore Isaksson från Kultur 1743/UKF.

Jubileumsföreställning på Historiska museet
Musikteatern Resan Rom - Rösaring, ett samarrangemang mellan Statens Historiska Museum och
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 12-14 september

Musikteatern tillkom av två skäl. Dels var det tio år sedan UKF startade. Dels var det 20 år sedan
Kulturnämnden, Historiska Museet och Socialstyrelsen genomförde det tre år långa hembygdsprojektet i
Upplands-Bro där man bl a bearbetade det lokala historiska materialet och presenterade resultatet i museets
tidningen Historiska Nyheter och vid en Upplands-Brodag för allmänheten på museet. Den följdes upp med
några studiedagar för kommunens lärare.

Musikteatern tog sin början på Forum Romanum i Rom anno domino 410. Alarik och hans trupper belägrade
Rom. En Augur tar med sig de närvarande på en resa till framtiden - en resa genom 16 sekler med nedslag
800-tal på Rösaring, 1000-tal i Sigtuna, 1300-tal utanför Håtuna, 1500-tal på Stäket, 1600-tal Dalkarlsbacken,
1700-tal på Koffsan, 1800-tal på Tibble Krog, 1900-tal vid Kungsängens station. I 1800-talsscenen deltog
även Svea Livgarde. Efter teatern serverades en historisk buffé och de som så önskade kunde besöka
Guldrummet under guidad ledning.

Teatern gavs i fyra föreställningar varav två abonnerades av Upplands-Bro Kommun.

6. Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt
Sedan 1996 har Peter Bratt vid länsmuseet stått som projektledare för ett flerårigt forskningsprojekt
som syftar till att ge bild av hela Rösaringsområdet. Projektet drivs av länsmuseet med UKF som
lokalt kontaktorgan. UKF har under många år verkat för en fortsättning på Rösaringsprojektet från
1981-82. Arbetet utförs i samarbete med arkeologisektionen inom Stockholms läns
hembygdsförbund. Ekonomiska bidrag har lämnats av Berit Wallenbergs stiftelse och Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning. Under året har UKF bidragit med en mindre summa till vissa
okalkylerade kostnader för den specialinventering av Låssa socken som gjorts under ledning av Rolf
Rydén från riksantikvarieämbetet.
     Utan amatörarkeologernas arbetsinsats skulle projektet inte vara genomförbart. Arkeologiska
undersökningar i Sverige bekostas nämligen normalt av en exploatör av markområdet. Någon sådan
finns inte i fallet Rösaring. Det är således av rent vetenskapligt intresse som undersökningarna görs.
Projektet är av mycket stort värde för amatörarkeologin i länet eftersom det har en pedagogisk
inriktning som gör det möjligt för medlemmarna att följa hela den arkeologiska processen alltifrån
inventering av kartor och dokument via specialinventering av Låssa-området, kartering, upptagande
av fosfatprover i marken, undersökning med metallsökare fram till traditionella grävningar i marken,
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som förhoppningsvis kan påbörjas under år 1998. Det är vanligt att amatörerna betalar en avgift för
att få vara med vid arkeologiska undersökningar. Någon avgift utgår inte vid de undersökningar som
görs hos oss. Deltagarna ordnar själva transporter och mat under grävningstiden.
     Underhandsrapporter från undersökningarna har kontinuerligt lämnats i UKF:s
medlemsinformation och på vår internetsida.

7. Arkeologiska undersökningarna vid Draget
Undersökningarna vid den s.k. fornborgen vid Draget avslutades 1997 efter sammanlagt tre
grävsäsonger under åren 1996-97. UKF hade 1995 tagit initiativ som ledde till att Michael Olausson
vid Riksantikvarieämbetet intresserade sig för fornborgen. Nedanför berget finns en jordvall med
anslutande vallgrav, som inte iakttagits förut. Ingen motsvarighet har rapporterats tidigare från andra
fornborgar. Som framgått av rapporter i vår medlemsinformation är anläggningarna på och nedanför
berget mycket äldre än vad man hittills trott. Dateringar ända tillbaka till stenålder har gjorts.
Anläggningen tolkas som en samlingsplats för kult eller andra aktiviteter av okänt slag. I nära
anslutning till berget har en boplats från stenåldern påträffats.
     Liksom i Rösaringsprojektet är det länets amatörarkeologer som ställer upp med arbetskraft. UKF
har även här varit kontaktorgan gentemot riksantikvarieämbetet.
     Vi kan konstatera att Upplands-Bro begåvats med två arkeologiska projekt under åren 1996-97.

8. Bokutgivning
Under 1997 har UKF utarbetat ett nytt tekniskt förfarande vid framställning av böcker. Innanmätet till
böckerna skrivs ut på vår nya snabba laserskrivare. Detta går sedan direkt till bokbinderiet
tillsammans med det traditionellt framställda omslaget. Där trådbinds boken och  förses med hårda
pärmar på vilka det laminerade omslaget klistras fast. Metoden gör det möjligt att framställa böcker i
mindre upplagor, som sedan kan utökas allt efter behov. En ny upplaga betalas med inkomster från
den föregående, varvid synnerligen dyrbara initialkostnader undviks.
    Metoden har väckt stort intresse hos Hewlett och Packard som tillverkat vår skrivare. Boken
används i företagets marknadsföring av sina laserskrivare. På en timme tar vi tar fram innanmätet till
tolv böcker med bilder och sidor placerade i sådan ordning att de 16-sidiga häftena som skapas kan
sys ihop till färdig bok. Vår första bok i denna teknik, Kuskens pojke, har fått mycket fina vitsord
från flera av varandra oberoende grafiker som sysslar med digitalt framställda böcker.

9. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager regelbundet i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur och
fritidskontoret, de tre hembygdsföreningarna i kommunen, Kulturbojen, Stiftelsen Tärnsund och
Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.
     UKF är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därmed också i Sveriges
Hembygdsförbund. Vi tillhör också arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund, i
vilken Börje Sandén är styrelseledamot. I arkeologiärenden har vi nära kontakt med länsmuseet och
riksantikvarieämbetet. UKF har medlemskap i Upplands Fornminnesförening, riksarkivets
vänförening Pro Memoria. och Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och
lokalkultur. Se vidare under Tidskrifter och årsböcker.

10. Hemsida på Internet
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns främst information om
Upplands-Bros historia. Men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter. I
väntan på att våra läns- och riksförbund skall få egna hemsidor har vi en mindre avdelning med
information om deras organisation.
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11. UKF:s publika aktiviteter 1997
Föredragen hålls omväxlande i Kungsängen och Bro
Sigtuna förr och nu. Temat grannkommuner. Fredrik Styrfält, Sigtuna museum
Boyne Valley på Irland. Tema arkeoastronomi. Jens Tellefsen, KTH
Ärkebiskopssätet och Håbobygden. Tema grannkommuner. Studiebesök på Biskops-Arnö
Föredrag av rektor Birgitta Östlund. Cembalomusik i Gotiska salen, Börje Sandén
Historisk forskning i Upplands-Bro. Arbetsgrupperna berättar om sitt arbete
Brytningstid - hur Sverige danades. Curt Dahlgren om Maja Hagermans bok Spåren av kungens
män.
Almarestäket - ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist. Det medeltida Sverige
Rösaring i ny belysning. Astronomiska synpunkter på processionsvägen.
Astronomen Curt Roslund, Göteborgs universitet.
Rösaring - forntida kultplats i ny belysning. John Kraft, Västerås
Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 1743? Börje Sandén om Dalupproret 1743
Olof Skötkonungs dotter - En märklig kvinnogestalt från vikingatiden.
Rune Edberg, Sigtuna museum
Arkeologidagen 1997, Kultplatsen vid Draget
Assurspelen - vikingen som idrottsman. Assurs marknad. Thore Isaksson
Jubileumsprogrammet på Historiska museet. Fyra föreställningar, Curt Dahlgren
Astronomisk tolkning av hällristningar - Solförmörkelser, supernova och komet avbildade på
svenska hällristningar. Astronomen Göran Henriksson, Uppsala
Studiebesök på Stockholms stadsarkiv. Bengt Borkeby
Julens sånger och dikter. Bro d'River Boys, Herrgårdskonsert på Gällövsta
Exkursioner - i samarbete med Upplands-Bro kommun
Visning av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget, Börje Sandén
Vandring till Ryssgraven och Dalkarlsbacken. Börje Sandén
Vandring på Lennartsnäshalvön - Tuna ödeby. Börje Sandén. 2 gånger
Bussrundtur till Tuna, Assurs hög och sten, kultplatsen vid Draget. Börje Sandén
Kulturcykling - Lejondalssjön runt, Börje Sandén, 2 gånger
Kulturcykling - Rösaring, Börje Sandén, 2 gånger

12. Uppdragsverksamhet
I takt med att kommunala bidrag upphör har UKF i stället fått ersättning för tjänster utförda åt
Upplands-Bro kommun. Det gäller främst guidning men också medverkan vid framtagningen av den
nya turistkartan. Vanligast är dock engagemang i föredrag och guidningar åt organisationer av olika
slag: SPF-Vikingarna, PRO-Bro 2 ggr, PRO-Kungsängen, Vuxenskolan i Högdalen, projektet Vågen
i Bro 2 ggr, Lions, Rotary, Vallentuna hembygdsförening, Sigtuna hembygdsförening, Låssa 2000 2
ggr, STF-Sollentuna, Iljansbodaskolan, Härneviskolan, skolklass från Sandviken, tjänstemän från
Järfälla 2 ggr, NCC, 2 ggr, SKANSKA,  Ahlsell 2 gr, Norrgrindens förskola, Gunilla Seth,
Tammsviks personal, Privat grupp från Stockholm, Mälarland, busstur i samband med Håtunaleken,
kulturcyklingar 4 st, vandring till Tuna 2 ggr, personal från Gällöfsta,  Preem Hackholmssund,
Skokloster Gille, Lillsjöskolans lärare, Dagcentralen Fjärilsstigen, Vägverket Dalkarlsbacken/
Ryssgraven, Kyrkobyggnadens dag, Solgården, Uppsala Turism och Konferens, Håbo scoutkår,
Tjusta skolan 3 lektioner, Nordvästra sjukvårdsdistriktet, rapporter i Närradion.
Dessutom ett ökat antal oavlönade konsultationer från såväl grupper som enskilda elever vid
kommunens högstadier och gymnasium samt ett stort antal privatpersoner

13. Tidskrifter och årsböcker
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal
föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
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Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Folkets historia,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Kulturminnesvård (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia (labyrint-tidskrift),
Bygd och Natur (SHF) Ymer (geografi), Samdock-Bulletinen (Nordiska museet), Scandia, Forskning
och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld
Historiska klubbar och antikvariat: Yggdrasil, Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat.
Lindberg & Persson antikvariat
Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria
(Riksarkivet), Daphne (kulturförening), Sigtuna museum,  Stockholms läns museum, Viking
Network, Arkeologisektionen inom hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska
förbundet för hembygdsvård och lokalkultur, Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet,
Borland User's Group,  DTP-föreningen.

14. Övrigt
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens evenemangskalender varannan vecka i
Mälarposten. Dessutom får våra aktiviteter ofta redaktionellt utrymme i såväl Mälarposten som
Lokaltidningen. Aktiviteterna annonseras också i Närradion och på vår Internetsida.

Börje Sandén  Curt H Dahlgren
sekr. ordf.

Årsmötet 1998
Årsmötet hölls 1998-04-02 i Kungsängens bibliotek
Omval av ordinarie ledamöter.   Bengt Borkeby och Karl-Erik Mörk
Omval av suppleant Sophie Hedin
Nyval av revisorssuppleant Yvonne Frödin

Curt Dahlgren höll föredrag om runinskrifter, företrädesvis texten på Assurstenen. Han presenterade
då en reviderad tolkning av texten. Studien har nu utvecklats och utges under året i skrift tillsammans
med en studie kring kommunsymbolen

Kommande aktiviteter
Närmare upplysningar om föredragen i november (se första sidan) kommer i nästa nyhetsbrev.

Eventuellt kommer en parad med 1800-tals inslag att genomföras i Kungsängens centrum i början
av hösten. Det är inte säkert att vi kan komma ut med nytt nyhetsbrev dessförinnan. Se Mälarpostens
Det händer i Upplands-Bro varannan vecka.

Alla våra aktiviteter finns i Mälarposten och på Kommunens och UKF:s Internetsidor
www.upplands-bro.se  och www.algonet.se/~ukforsk

Medlemskap i UKF
Sätt in 80:- på pg 27 58 94-4

Upplysningar
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro e-post:  ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
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Vad som sig tilldragit
Det annonserade programmet har genomförts enligt planerna.
Först var det mötet och samtalet mellan Lars Romaren Holmblad och Curt Assur Dahlgren. Lars
G Holmblad från Historiska museet hade tagit med sig viss rekvisita från museet för att ge en mer
levande miljö, när de två “forntidsmänniskorna” möttes för sitt animerade samtal kring relationen
Bro och Bysans.
15-talet deltagare fick en mycket förnämlig guidning bland Skoklosters 30 000 böcker av Elisabeth
Westin Berg. Biblioteken från släkterna Brahe, Bielke och Scheffer hade så småningom lagts till
Karl Gustaf Wragnels eget bibliotek, till stor del förvärvade i de tyska länderna på 1600-talet.
Ett 30-tal Brobor - nuvarande och före detta - följde med Gudrun Sandén, på vandringen genom
Gamla Bro i vårt samarrangemang med Bro hembygdsförening.
En fulltalig publik infann sig till herrgårdskonserten på  Brogård för att höra Bro d’River Boys
framföra sitt Bellmanprogram i samverkan med Torkel Stålmarck. Naturligtvis fick vi också ta del av
godsets månghundraåriga historia. I pausen serverades kaffe och vi fick vandra runt i salar och
gemak.
Seminariet kring frågan om vad astronomin kan bidraga med vid tolkningen av arkeologiska
företeelser drog också fullsatt hus i Villa Skoga. I en skrift kommer vi att göra en sammanfattning
av debatten. Som opponenter till utmanaren Göran Henriksson från astronomiska institutionen i
Uppsala universitet medverkade Curt Roslund, astronom i Göteborg och Jonathan Lindström,
arkeolog vid Stockholms läns museum.
Fältvandringen i utgrävningsområdet vid Stora Ekeby lockade ett 50-tal deltagare. Resultatet av
tre års undersökningar är sammanfattat på annan plats. Fortsättning följer.
Hembygdsverksamheten i Upplands-Bro har under våren uppmärksammats på ett förnämligt sätt.
Det började med att Börje Sandén utsågs att, som representant för hembygden, deltaga vid
kommunernas uppvaktning för konungen med anledning av hans 25-åriga regeringstid.
     Därefter uppmärksammades UKF genom att Gudrun och Börje Sandén tilldelades Sveriges
hembygdsförbunds plakett vid årets riksstämma. Man har bl a uppmärksammat deras omfattande
arbete på forskning och publicering inom Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. Man
säger att verksamheten är en förebild och att institutet är en föregångare när det gäller utnyttjandet av
modern teknik i forsknings- och publiceringsverksamhet.
Kuskens pojke - Berättelser från Aske
Vi har nu tagit fram en ny “tryckning” av John Krafts uppmärksammade bok. Den har berömts av två
anledningar. Man framhåller det intressanta innehållet. Även människor utan anknytning till Aske
finner boken mycket läsvärd. Experter inom det grafiska området berömmer tekniken, en har
framhållit att det är den snyggaste lasertryckta boken han sett. Företaget som gjort skrivaren har köpt
25 böcker som de använder i sin marknadsföring av skrivare. UKF är ensamt om att göra böcker i
begränsad upplaga genom att skriva ut varje exemplar på sin snabba skrivare, en bok var femte
minut. När nu första upplagan är slut har vi fått in pengar så att vi kan betala nästa.
Alla våra böcker finns att köpa på biblioteken i  Bro och Kungsängen, i Bålsta bokhandel och i
nyöppnade caféet vid Stora Ekeby. Se också hembygdshistoria på www.algonet.se/~ukforsk

Upplysningar:
Börje Sandén,  582 40 515; fax 582 413 55

e-post: e-post. ukforsk@algonet.se
pg 27 58 94-4
Curt Dahlgren. 581 702 45
Curt_Dahlgren@hp.com
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Medlemsinformation 3
- nyhetsbrev okt. 1998

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15    pg 27 58 94-4
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Rom och Germanien
 - ett ödesdigert möte

Radiomannen och historikern
Hans Furuhagen berättar

om de två kulturernas
betydelse för varandra.

sid 2

10 år med UKF
Följ vår bygds historia

speglad i
Forskningsinstitutets

verksamhet.
Utställning i Bro

bibliotek

Ortsbor berättar -
ur UKF:s databas

sid 9

Rösaring -
fruktbarhetsdyrkan
och andra aspekter

på den gamla
kultplatsen.
Börje Sandén

sid 2

Mälarbanan -
hur färdades vi förr?

sid 4

Ny småskriftserie
Kommunens symbol
Ortnamnet    sid 12

Jubileumskonsert
med Bro d´River Boys

sid 2
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Föreläsningar,  utställning, konsert
Aktuellt för UKF.
Våra egna aktiviteter utförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev ändringar och nyheter hittar du på Internet.
UKF:s hemsida.   www.algonet.se/~ukforsk
Upplands-Bro kommun: www.upplands-bro.se

Entré-pris vid föreläsningar
Bidrag från kommunen för kulturell verksamhet utgår numera endast för speciella projekt. Något
generellt bidrag finns således inte på samma sätt som förut. Entré-avgiften blir därför ditt stöd till vår
verksamhet. Som regel är det en kostnad förenad med föredragshållare utanför vår krets.

Onsd, 4 nov 19.00.  Dagcentralen i Bro                                Centrum. Pendeltåg - SL-buss 555 mot Råby. Entré 40:-
Rom och Germanien  - ett ödesdigert möte
Radiomannen och historikern Hans ("Hatte") Furuhagen berättar om de två kulturernas betydelse för
varandra. I såväl böcker som radio- och TV-program har han på ett livfullt och åskådligt sätt lyft fram Roms
roll i historien. Vi får nu höra honom berätta om, hur Romarrikets expansion norrut stoppades av germanerna
vid floderna Rehn-Mosel. Sedan följde några århundraden av ömsom samexistens och konfrontation innan
det slutliga sammanbrottet inträffade under 400-talet.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan.    Kostnad 40:-

Onsd. 25 nov. kl 19.00  Dagcentralen i Bro                                Centrum, Pendeltåg - SL-buss 555 mot Råby. Entré. 30:-
Rösaring - fruktbarhetsdyrkan och andra aspekter på den gamla kultplatsen.
Redan på 1600-talet beskrevs Rösaring som en kultplats. Börje Sandén berättar om platsen, om ortnamn som
förknippas med fruktbarhetskult och redogör för de senaste decenniernas forskningar kring Upplands största
labyrint och de senaste årens spekulationer kring den unika processionsvägen. Börje har följt utvecklingen
sedan 1952. Ett kortare avsnitt av en professionell videoinspelning från utgrävningen av processionsvägen
1982 visas. Den har aldrig visats offentligt tidigare.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan.    Kostnad 30:-

v. 45-46,  2-14 november  UKF:s  utställning i Bro bibliotek
10 år med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Följ vår bygds historia speglad i UKF:s verksamhet.
Utställning i Bro bibliotek: historisk forskning - arkeologiska undersökningar - utflykter - föreläsningar -
seminarier - exkursioner - studiebesök  -  herrgårdskonserter - publika evenemang - historiska bildvävar -
bokutgivning - IT-anpassning.

Lörd 28 nov.  kl 18.00 Skällsta krog, vid infartsvägen till Bro från E18
Jubileumskonsert - 20 år med Bro d’River Boys
Kvartetten inbjuder till en retrospektiv konsert med måltid bestående av varmrätt - kött eller fisk -
efterrätt, lättöl och kaffe till en subventionerad kostnad av 60:- Tillsammans med Mary, Lisa och
Stina Svennberg bjuds på rikt varierad musik från många framträdanden på herrgårdar, kursgårdar,
kyrkor, festivaler, privata fester. 20 års “Harmony Singing”, dvs Barbershop, har gett kvartetten en
tät och balanserad klang som med framgång utnyttjas i traditionell musik. Ett mycket speciellt
uruppförande utlovas. O.s.a. senast 20 nov. genom insättning av 60:- på kvartettens pg 42 40 89-1
eller tel 582 40 515. Du får då program och förslag på varmrätter. Skällsta krog ligger vid infarten
till Bro, när du kommer från motorvägen.
Arr:  Bro d´River Boys
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På tal om “Stora daldansen”
"Politikerna glömmer
att de är  allmänhetens företrädare".
Socialministern inför valet 1998.
Av Börje Sandén

Ett tidigt exempel på representativ demokrati
I förra nyhetsbrevet berättade jag om bakgrunden till en synnerligen märklig händelseutveckling som
ägde rum inom svenskt politiskt liv i samband med Dalupproret 1743 och som kom till uttryck i
dokumentet från Kungsängen.
     Vid mitt föredrag utvecklade jag de tankegångar som föresvävade en mycket upplyst allmänhet
våren 1743. När den svenska allmogen formulerade sig i ordalag som överensstämmer med vår
socialministers uttalande i valrörelsen 1998 medförde det att militären ingrep och slog ned
demonstranterna som var samlade på Gustav Adolfs torg. När detta inte tog död på diskussionen om
riksdagsmännen plikt att företräda sina väljare, blev en borgare som vidhöll åsikten dömd till livstids
fästning. När till och med ett högt aktat riksråd förfäktade samma idé tvingades han begära sitt
avsked med förlorad pension. Det vi idag betraktar som helt självklart var således för 250 år sedan en
farlig villfarelse.

Några utdrag ur historiska handlingar ger en klar bild av allmogens uppfattning i saken.
- "Riksdagsmannen är skyldig att göra dens vilja som sänt och anlitat honom".
- "Eftersom vår utsända riksdagsman  varit försumlig och inte alltid deltagit i riksdagsbesluten, så

vill vi på egen bekostnad sända sekreterare och talesman".
- "Icke desto mindre har våra hemmavarande medbröder (…) ej allenast bett oss, utan

endräkteligen befallt oss, att bege oss hit till Stockholm såsom deras utskickade"

Man gick längre än så för att nå fram till ett av allmänheten godkänt förhållningssätt i politiskt
viktiga frågor. För att dess förhandlingsdelegation skulle ha möjlighet att rådgöra med sina
uppdragsgivare, dvs den demonstrerande allmogen, formulerade man sig på följande sätt när man
kom till Kungsängen:
- "menige allmogen stannar utanför staden (…) då berörda fullmäktige hava så mycket kortare väg

att rådpläga med allmogen uti de omständigheter den vill bliva hörd".

Sådana tankegångar - så tidigt framförda av den svenska allmogen - är väl värda att lyfta fram i
ljuset.
     Många undrar naturligtvis om det här framförda kan vara sant. Det står ju inte något om detta i
våra historieböcker. Att så är fallet har sin naturliga förklaring. Segraren skriver historien. Allmogens
demonstration klassades som ett uppror mot staten, och ett sådant har det alltid varit legitimt att slå
ned. Motiveringen var typiskt för tidens tänkesätt: "Om riksdagen var skyldig att följa folkopinionens
vilja skulle den förlora sin suveränitet".
     Mycket mer finns förvisso att andraga i denna historiska process som dessutom ledde fram till
Europas äldsta tryckfrihetsförordning, kopplad till offentlighetsprincipen.

Medlemskap i UKF
Sätt in 80:- på pg 27 58 94-4

Påminnelse om årsavgiften
Vill du kvarstå som medlem?
Nytt inbetalningskort bilagt detta brev för dem
som förra året var medlemmar.

251



4         info98-3.pub

Mälarbanan byggs genom Upplands-Bro
- hur färdades vi förr?
Inför den förestående
trafikomläggningen i
Upplands-Bro går
tankarna lätt tillbaka till
frågan hur resandet
gestaltade sig för
generationerna före oss.
Kommunikationerna har
inte bara spelat en roll
för den enskilde.
Kommunens
geografiska läge vid den
viktiga genomfartsvägen
mellan Bergslagen och
Stockholm har haft stor
betydelse för
utvecklingen i vår bygd.
Går vi tillbaka till 1600-
talet och tiden
dessförinnan så var
sjövägarna de avgjort
viktigaste. Upplands-Bro låg mellan två medeltida och forntida sjövägar vilket gav bygden en
kommunikationsmässigt central placering. Vi har inte bara de äldsta samhällsbildningarna Birka,
Sigtuna och Uppsala strax utanför kommunens gränser. Platser som Stäket, Håtuna, Fornsigtuna,
Rösaring och den nyligen upptäckta kultplatsen från stenåldern vid Draget säger oss att hit har
människor sökt sig i årtusenden.

Landsvägar börjar byggas
Från 1600-talet söker sig människoströmmen mot Stockholm och måste då passera antingen genom
vår bygd eller längs våra Mälarstränder. Alla typer av kommunikationer har lämnat mer eller mindre
tydliga spår efter sig - ofta väldigt tydliga. Denna kommunikationshistoria är ett kärt ämne i
forskningsinstitutets arbete. Vi erbjuds breda inblickar i resandets historia, som vi hoppas kunna
presentera i vår bokserie Vad hände egentligen?  I nyhetsbrevet får vi nöja oss med en katalog över
vägminnen i naturen, och en mer utförlig skildring av hur det gick till när järnvägen kom till
Upplands-Bro.

Svårt att bygga vägar i Upplands-Bro
Att vi har så många landsvägsminnen beror i mycket hög grad på den besvärliga terräng som
vägbyggarna haft att brottas med både vid östra och västra kommungränsen. På bägge ställena har
man vid vägförbättringarna tvingats bygga ny väg vid sidan om de tidigare. Vi kan idag promenera
på eller iakttaga tre-fyra olika vägsträckningar på Stäksön, i Kungsängen, i Bro-området för att inte
tala om de imponerande vägminnena vid gränsen mot Bålsta. Jag behöver väl knappast nämna det
numera välkända statliga vägbygget Dalkarlsbacken från 1665.

Sjövägar
Sjövägarna har lämnat efter sig 20-talet rester av ångbåtsbryggor. Två kaptener byggde sig
övernattningsstugor vid sina ångbåtslinjers slutstation. En tid i mitten av 1800-talet hade bygden en
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egen hjulångare med trafik till Stockholm. Före järnvägsbyggandets tid gick passagerartrafik och
godstrafik till Uppsala genom Stäksundet. Här gick också en gång Rudbecks postjakter, de första
reguljära i vårt land. Det har inte bara varit vikingar som rott sina fartyg upp till Sigtuna - Fornsigtuna
- Uppsala. Här har ortsbefolkningen rott och seglat sina produkter till Stockholm, och då var
sjökrogarna varje halvmil ett måste.

Broar
Men vi var också tvungna att kunna ta oss över sunden, när vi kom landsvägen. På 1630-talet blev det
ett regeringsärende att få en bro byggd vid Almarestäket. Den skulle ersätta färjan. Den
månghundraåriga problematiken att kunna hålla en fast broförbindelse vid Stäket återfinner vi i
dagens brobyggnadsproblem. Vid Draget byggde naturen själv en broförbindelse redan före vår
tidräknings början, men för den viktiga sjöförbindelsen uppkom i stället behovet att kunna dra båtarna
över näset, vilket resulterade i den s.k. Dragrännan.

Ridvägar - hålvägar
Markens beskaffenhet vid Draget har lämnat efter sig ett av de allra största hålvägssystemen i landet.
Här finns dussintalet djupa "diken" skapade genom en kombination av slitage och erosion. De äldsta
är enbart rid- och gångvägar. De flesta har ett djup av 3-4 meter.

Vintervägar
En synnerligen viktig del i gamla tiders infrastruktur var vintervägarna. De betydde naturligtvis
mycket för de tunga transporterna, men också för personbefordran i snabba slädar som kunde undvika
backar och framförallt inte försinkades av sommarhalvårets många grindar som skulle öppnas och
stängas.

Skjutsplikt och vägunderhåll
Till ämnet hör också den för vår bygd särskilt betungande skjutsningsplikten med tillhörande
milstolpar för att kunna bestämma priset för det dyra transportmedlet. Markägarnas skyldighet att
underhålla vägar och broar finns bevarad i de många väghållningsstenarna längs den gamla
landsvägssträckningen. Bil- och busstrafiken ingår också i katalogen över våra kommunikationer,
men idag är det järnvägen som är föremål för intresset.

När järnvägen kom till Upplands-Bro
Själva namnet Kungsängen är en följd av den betydande strukturförvandling som ägde rum i vår bygd
1876, när järnvägen kom till. Eftersom ingen statlig stambana fick byggas längs norra Mälarstranden,
där transportfrågan redan var löst med ångbåtar, blev järnvägen en privat angelägenhet för transport
av järnmalm till utskeppningshamnen Stockholm. Dessutom var Stockholms stad intresserad av
möjligheter till personbefordran till Västerås-Bergslagen. Järnvägsbyggarna behövde en stadig grund
där två malmtåg kunde mötas. Man valde den plats där Kungsängens station ligger och inte en plats
där det bodde människor. Invigningståget 12 dec 1876 visar hur ett malmtåg fyller på
vattenmagasinet vid Stäketbron. Inte förrän i början av 1900-talet började en bebyggelse utvecklas i
Kungsängen. Järnvägsbolaget hämtade namnet på stationen från den månghundraåriga kungsäng som
fanns på platsen för nuvarande Kungsängens idrottsplats. Härifrån levererades hö till Hovstallet på
Helgeandsholmen.

För de närmare omständigheterna kring järnvägsbygget svarar den siste stationsmästaren Gustav
Axelsson. Det är en något förkortad och redigerad version av hans ursprungliga uppsats i kommunens
skriftserie Vi skriver i Upplands-Bro, nr 39 (1979-80). Många intressanta upplysningar finns i boken
Mälarbanan - då och nu, Lennart Wållström, utgiven av bl a Konsortiet Mälarbanan 1997.
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När järnvägen kom till Stockholms-Näs
Av Gustav Axelsson

Järnvägar planeras i Sverige
Planerna för järnvägsbyggandet i landet tog inte fast form förrän på 1850-talet. Förslag till en
järnvägsförbindelse, en så kallad stambana från Stockholm genom Uppland och Västmanland via
Örebro till Göteborg, framlades av greve A.E. von Rosen i början av 1850-talet. En kunglig
kommitté, tillsatt år 1855, delade i huvudsak det av greve Rosen framlagda förslaget. Banan skulle
utgå från Nybrohamnen i Stockholm över Almare-Stäket och Giresta samt fortsätta via Västerås till
Örebro.
     Dessa planer korsades emellertid av ett  annat förelag, framlagt av överste Nils Eriksson, som
hävdade att stambanan borde framföras söder om sjön Mälaren. Överste Erikssons förslag blev av
Riksdagen antaget till utförande. År 1862 föreslog Kungl. Maj:t rikets ständer att anslå medel för den
så kallade norra stambanan från Stockholm över Almare-Stäket och vidare genom södra Uppland
fram till Örsundsbro, för vidare anslutning via Sevalla kyrka till Västerås. Ständerna ville dock ej
bifalla denna sträckning av Järnvägen utan föreslog istället att stambanan skulle dragas via Sigtuna
till Uppsala, genom norra Uppland och Västmanland fram till sjön Siljan i Dalarna.. Vid riksdagens
möte 1865 -66 väcktes ånyo motion om en järnväg genom södra Uppland. Då emellertid penningställ-
ningen var dålig ansågs icke att medel skulle anslås till byggandet av denna bana. Möjligen kunde
tänkas en bana utgående från trakten av Tureberg på den planerade norra stambanan och sedan vidare
mot Sevalla kyrka.

Märkligt att ingen stambana byggdes här
Kungl. befallningshavaren i Västmanland framhöll i sin årsredogörelse år 1866 att det var märkligt att
denna landsända, som sedan uråldriga tider genomskurits av rikets förnämsta handelsvägar och som
producerade produkter från såväl Jord-som skogs-och järnbruk, icke för länge sedan erhållit en
järnbana som förband norra mälarlandskapen med rikets huvudstad. Möjligen kunde detta bero på att
förutfattade meningar om att alla varor lämpligen kunde fraktas sjövägen. Han framhöll även att de
oerhörda framsteg järnvägen berett de provinser, där den redan genomlöpte, kunde ge även denna
landsända oanade möjligheter att utvecklas, om en järnbana byggdes från Stockholm norr om sjön
Mälaren till Västmanland.

Järnvägen byggs utan statens stöd
Ledande män inom Stockholms stad, såsom överståthållaren, friherre G. Bildt och
revisionssekreteraren A. Lindhagen, började nu istället arbeta för en enskild järnväg mellan
Stockholm och Köping, med anslutning till Köping -Hults järnväg och grenbana från Sevalla till
Ängelsberg och där ansluta till den befintliga banan till Norbergs bergslag. Uppdrogs åt majoren Cl.
Adelskiöld att göra undersökningar och kostnadsberäkningar. I nov. 1870 kunde inbjudan till
aktieteckning utfärdas för Stockholm -Västerås -Bergslagens (SWB) järnvägs AB och i Jan. 1871
konstituerades bolaget och fick sitt säte i Stockholm.

Kostnadsförslag
Kostnadsförslaget upptog för linjen fram till Sevalla kyrka 3.407,000:-. Inköp av mark var ej inräknat
i detta belopp. I maj månad 1871 var planerna klara att järnvägen skulle utgå från stambanan vid
Karlberg över Almare-Stäket, Kalmarsand och Yttergran till en punkt vid Tillberga kyrka. Rälsvikten
skulle uppgå till 16 skålp. per fot ( c:a 21 kg/m). Viadukter av trä under och av järn över längsta
vattenytan skulle uppföras över den så kallade Ryssgraven nära Kungsängen och över
Ekolsundsviken.
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Banan planeras
Många meningsskiljaktigheter uppkom om banans byggnad. Direktör Agrelius ansåg att banan borde
byggas solidare. Rälsvikten skulle höjas till 19 ½ skålp. per fot (ca 26 kg/m) för att 31-tons lok skulle
kunna framföras på banan med en hastighet av 40 eng. mil/t (64 km/t). Bankfyllning borde användas
vid Ryssgraven och Ekolsundsviken. Vid urtima stämma 28/2 1873 avgjordes frågan till förmån för
det dyrare förslaget. Detta - ämte en del andra tillkommande utgifter medförde en brist i
anläggningssumman på 2.500,000:-kr. Efter många besvärligheter med penningmedel och entre-
prenörer ombildades bolaget i oktober 1875 till SWB. Trafik AB, som övertog det tidigare bolagets
alla förbindelser. För vinnande av tid vid byggnationen omstakades banan senare mellan Stäket och
Kungsängen i dubbla S-formiga krökar varvid bankfyllningen vid Ryssgraven undveks.

Invigningen
Allt eftersom byggnationen fortskred, började trafikeringen av banan. Den högtidliga invigningen
skedde dock med kungligt extratåg från Stockholms Central den 12 dec. 1876 kl. 9 f.m. Ett uppehåll
gjordes i Bålsta för intagande av frukost på järnvägsrestauranten samt ett uppehåll i Enköping, där
frukt och vin serverades. Vid ankomsten till Västerås hölls invigningstal och konung Oscar II
förklarade järnvägen invigd och öppnad för allmän trafik. Efter invigningen följde gudstjänst i
Västerås domkyrka samt serverades festmiddag i Rådhuset.

Tidtabell
Den första officiella tidtabellen upptog ett tåg från Västerås kl, 9.48 på f.m. med ankomst till
Stockholm kl. 1.49 e.m. samt ett tåg från Västerås kl. 4.25 e.m. med ankomst till Stockholm kl. 8,58
e.m. Tidtabellen från år 1884 upptar tre tåg i vardera riktningen mellan Stockholm och Enköping, Till
Kungsängen ankom tåg från Stockholm kl. 9,09 och 10,24 på f.m. samt kl. 6.29  på e.m. Från
Kungsängen mot Stockholm avgick tåg kl. 6.22 på f.m. samt kl. 2,14  och 8,31  på e.m. Mellan
Stockholm och Sundbyberg gick därutöver 7 lokaltåg i vardera riktningen.

Biljettpris
Biljettpriset mellan Kungsängen och Stockholm utgjorde vid samma tid i I klass 2:10, i II klass 1:65
samt i III klass 1:10

Lokomotiven
Som dragkraft användes under den första tiden ånglok av engelsk tillverkning till ett inköpspris av
29,73 7:75 kr,  Senare beställdes nya lok som kunde gå med en hastighet av 60 km/ t och som kunde
draga 250 ton. Priset för dessa var 41.340:75 kr. Från år 1890 levererade Nyqwist & Holm i
Trollhättan persontågslok och från år 1907 maskinfabriken i Falun lokaltågslok för förortstrafiken
mellan Stockholm och Kungsängen.

Elektrifiering
Åren 1946-48 skedde elektrifiering av tågdriften.

Personvagnarna
De första personvagnarna byggdes av Atlas verkstäder i Stockholm. De var 2-axliga och 8 meter långa
samt försedda med fyra fönster på varje sida. Antalet sittplatser varierade mellan 40 och 60 beroende
av sätenas placering. De första boggievagnarna levererades år 1891 och de insattes givetvis i
snälltågen mellan Stockholm och Köping. I mitten av 1930-talet började moderniseringen komma i
form av stoppade och skinnklädda säten i 3:e klass snälltågsvagnar. I lokaltågen fick man stoppade
säten först omkring år 1950.
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Dubbelspår
För att kunna tillgodose den ökande trafiken till förortsstationerna byggdes dubbelspår mellan
Stockholm och Spånga år 1908. Utflyttningen bortom Spånga mot Kungsängen kom igång långt
senare och resulterade i dubbelspår till Kallhäll år 1964.

Statens Järnvägar tar över
Det av riksdagen beslutade förstatligandet av alla enskilda järnvägar drabbade Västeråsbanan den 1/7
1945. Några stora förändringar innebar ej detta varken för trafikanterna eller för personalen.

Pendeltåg
Det nya under senare år är startandet av pendeltågstrafiken, vilket skedde den 23/5 1968 med
genomgående lokaltåg Kungsängen -Södertälje. Detta ändrades redan efter ett år, då
Kungsängen-pendlarna endast gick till Stockholm, medan istället Märsta fick genomgående tåg till
Södertälje. Numera är Kungsängen-pendlarna genomgående till Västerhaninge.

Godstrafiken
I och med beslutet om pendeltågstrafik och byggandet av ny lokaltågsstation i Kungsängen
överflyttades all vagnslast-och fraktstyckegodstrafik till Bro, som då fick överta allt tyngre gods inom
kommunen, medan persontrafiken koncentrerades till Kungsängen. Till KF:s storlager i Bro går
dagligen ett godståg i vardera riktningen medförande ca 40 vagnar. Persontrafiken vid Bro upphörde
helt år 1972.

Stationspersonal
Personaluppsättningen i Kungsängen var från starten 1876 och till omkring 1950: en stins, en
kontorist samt två stationskarlar. Största personalstyrkan var det mellan åren 1967 och 1973 med 9
man. I Bro fanns från början lika många man som i Kungsängen men minskade i början av 1960-talet
till tre man. I dagens läge med KF:s storlager i bilden har man en särskild expedition på KF med en
SJ-man, en godsexpedition i Bro med en man samt två växlare för godsvagntjänsten.

Tekniska data:
Största lutning 10 o/oo; Minsta kurvradie 300 meter; Rälsvikt 27,7 kg/m (byttes under hand till 31,23
kg/m); Från år 1922 byttes all räls till sådan av 40,50 kg/m utom på sträckan Stockholm - Bålsta, där
det var större belastning. Rälsvikten blev 43,50 kg/m; Svängbron Vid Stäket: Två fasta spann om
14,1 meter och två rörliga spann om 9,65 meter; Största hastigheten på banan var från början 40 km/t

men ökades under
hand till 60 km/t för att
från omkring 1910 öka
ytterligare till 90 km/t.

För närvarande är
största hastigheten för
vissa tåg 120 km/ t.
(1979)

År Restid
Stockholm-
Kungsängen

Antal resande i
medeltal per dag

Antal tåg i
medeltal per dag

1876   2 par

1884 1 tim. 40 min   3 par

1935 45 minuter 15 par, samt några direktgående

1950 45 minuter   320 25 par       “                  “

1962 45 minuter   770 25 par       “                  “

1967 43 minuter 1500 30 par       “                   “

1968 32 minuter 1773 30 par       “                   “

1971 32 minuter 3895 38 par       “                   “

1974 29 minuter 7250 40 par       “                   “

1979 29 minuter 8970 40 par       “                    “
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Ortsbor berättar - bandade intervjuer
Projektet "Ortsbor berättar" närmar sig sin fullbordan. Det började för flera år sedan, då vi kände ett
behov av att få en förteckning över de många bandade intervjuer som gjorts av
hembygdsföreningarna, enskilda personer, kulturnämnden. Det stod snart klart att även själva
innehållet borde skriftligt dokumenteras. Alla tillgängliga band är nu genomlyssnade och en redigerad
sammanfattning av innehållet är gjord. Till varje intervju hör listor över personer, orter och
ämnesområden som behandlas. Såväl texten som dessa listor läggs nu in i en databas, där uppgifterna
mycket snabbt blir åtkomliga.
     Nu har projektet utvidgats så att även de många intervjuerna som gjordes i Närradions
"Seniorkvarten" har fått sin beskrivning. Många andra intervjuer som under åren gjorts, och  har ett
dokumentärt värde, läggs nu också in i databasen. Totalt torde det röra sig om ca två hundra band.
Det är således en värdefull kunskapsbank som snart kommer att vara tillgänglig på UKF:s dator. På
lite sikt kommer materialet att ligga till grund för vår bokserie Folklivsberättelser, som kom med sin
första del i början av år 1998. Den finns att köpa på biblioteken och Bålsta bokhandel.

Här kommer några exempel ur vår intervjusamling.
Det är Gudrun Sandén som gjort sammanfattningarna.
Sammandrag ur UKF:s kassettband nr 118 sidan 1
Tage Andersson, Bro
Intervjuare Gunvor Dahlström och Gurli Wahlström
1994-1995 Ur Seniorkvartens arkiv

Tage Andersson, affärsman i Bro. Tage startade Vivohallen i Bro 1958. Då fanns Viktor Jonsson
och Konsum, som höll fast vid lanthandelsidén. Tage började med snabbköp och självbetjäning.
Samtidigt tändes den första neonskylten i Bro med text Bro Livs. Tage började sin affärsbana som
springpojke i Konsum i mitten av 30-talet. Då kostade strösocker 39 öre och bitsocker 44 öre. 1 kg
köttfärs kostade 90 öre och det gjorde 1 kg stekfläsk också. Jag tyckte lönen som springpojke var
dålig, 35 kronor i månaden. Jag hade ett extraknäck som chokladförsäljare på biografen i Bro och det
gav faktiskt det dubbla.
   Jag hade sedan anställningar i olika butiker och läste en del kurser hos Köpmannainstitutet och
Hermods. 1950 ansåg jag mig mogen att starta eget med en butik i Jakobsberg.
   Att starta nyetablering i Bro var kärvt i början. 1965 gjordes en ombyggnad, som ledde till att
omsättningen mångdubblades. Runt 1990 tog sönerna över och när de slutade efter några år var
omsättningen upp i 40 milj.
   Tage är nu revisor i Bro IK och sitter just med 40 pärmar framför sig. När han började i Bro IK
fanns inga ekonomiska transaktioner alls. De enda papper som skrevs var några protokoll. Tage kom
till Bro IK som trettonåring. Bro IK startade Olympiaåret 1912 och klarade sig genom de två
världskrigen. Fotbollen var den största idrotten, som var billig och drog till sig många ungdomar. Det
fanns också skidåkning, bandy om det fanns sjöis, friidrott, dragkamp, cykling, orientering, schack
och boxning. Det fanns en neger i trakten, som åtog sig att bli tränare för bonddrängarna i boxning.
Men en dräng sopade till honom, så han blev alldeles vit i ansiktet, sas det. Harry Persson, som var
amatörboxare i tungvikt och anses efter Ingemar Johansson som Sveriges bästa boxare uppträdde här
i Bro. Han fick 100 kronor för matchen och Boxningsförbundet fick reda på det och då blev han
proffsboxare. Han boxades i Amerika.
   Tage blev som tjugoåring chef för idrottsmässorna i Bro. Man hyrde in ett tivoli och hade dans
under 5 kvällar. Det kom 1000 personer, många långväga per cykel. Det var idrottsförenings sätt att
skaffa pengar till sin verksamhet. Man engagerade artister som Calle Jularbo, Sigge Furst, Harry
Brandelius, och Charlie Norman, som ställde upp gratis vilket han tackas för än i dag. Som chef
gällde det att placera ett 40-tal personer på rätt plats och där lärde sig Tage mycket om organisation
och att våga ta risker.
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   Man spelade fotboll i Härnevi Hage. Där ligger idrottsplatsen än i dag. Någon gräsklippning
behövdes inte då där betade kor, men istället måste man mocka efter dem. Omklädningsrummet var så
litet att man bytte om i omgångar. Tvättmöjligheter fanns inte. Runt 1930 förbättrades anläggningen
och under tiden spelades det på ett gärde  vid Kvista. På trettiotalet infördes seriesystemet och Bro
avancerade ganska snart. 1942-43 byggdes planen om igen och utökades till de mått som krävdes för
att få spela i högsta serien, som Bro nu gått upp i. Det byggdes omklädningsrum och grävdes en
brunn, som ibland innehöll vatten.
   Klubben var ett av Upplands bästa lag och resorna kunde inte längre företas med cykel och lastbil.
Nu åkte man buss och taxi. Under kriget var det svårt att upprätthålla seriematcherna, då spelare och
ledaren var inkallade. Man stod vid 11-tåget på söndagarna och såg efter vilka som kom hem på
permission. Hade man tur kunde man få ihop fullt lag. Annars fick man sätta in någon "turist". Det
fanns inga bidrag utan man fick istället betala både statlig och kommunal nöjesskatt. Skatten var 20%
av de ihoptjänta pengarna. Många ansåg att idrotten var av ondo. Hade man energi över kunde man
jobba istället för att springa sig trött på en fotbollsplan. Det fanns inga tränare och ingen fick
ersättning. Klubben höll spelarna med en blå-vit tröja. Skor köpte man själv för 8 kronor och de höll i
flera år. Det hände aldrig några skador, folk var stabilare förr. Jag har haft de flesta uppdrag i styrelsen
och varit ledare på alla nivåer.

.................................

Sammandrag ur UKF:s kassettband nr 118 sidan 2
Mia Björkkvist, posten Kungsängen
Intervjuare Gunvor Dahlström och Gurli Wahlström
1994-1995.  Ur Seniorkvartens arkiv

Mia Björkkvist.1964 flyttade posten till lokaler vid Kungsängens torg. Personalen fick stora och
varma lokaler att arbeta i. Det hade varit både trångt och kallt i Mårten Lindbergs fastighet. När vi
flyttade till torget blev det brevbärare i samhället. Tidigare hade man fått hämta sin post. Posten kom
till kontoret med bil från Jakobsberg och vi behövde inte hämta den vid tåget.
   Brevportot var 30 öre mot 3:70 i dag. Man behövde sällan begära legitimation. Folk var ärliga och
det rörde sig aldrig om stora summor heller. Man lärde känna folket. Öppettider var 9-11. Det dröjde
länge innan posten var öppen hela dagen. En brevbärare var Svarta Kalle, som åkte runt till gårdarna
med posten. Han betjänade hela linjen, som var 7-8 mil. 1970 öppnades ett postkontor på
Granhammar, då militären vid I1 behövde mera servis. 1971 öppnades postanstalten vid Tibble i
Kommunalhuset. Senare byggdes Kungsängen 1, som hade lokaler vid Tibble torg. Vi hörde till
Järfälla postdistrikt, men nu är det Sollentuna.
   Något år efter det Mia gått i pension blev personalen utsatta för ett rån. Efter en tid kom rånaren och
bad om förlåtelse och bjöd på tårta.

.................................
Sammandrag ur UKF:s kassettband nr 108 sidan 1
Tore Wikman, Aske kvarn, Håtuna
94-03-14  Ur kommunens arkiv

Fotboll och idrottsföreningen.
Tvärs över fotbollsplanen vid Aske gick elledningen och när bollen slog ihop trådarna blev det
strömlöst. Vi fick en ny ojämn plan vid Håbolund. Den låg mellan Aske och Tjusta skola i en fin
backe, där vi satte upp mål och kiosk. Vi gjorde ränderna på plan av sågspån.
   Idrottsföreningen ordnade gångtävlingar för flickor och systrarna Sundell tog hem många priser. När
vi höll till i Rusthållet ordnades också schacktävlingar. När fosfatbolaget köpte fick vi inte ha planen
längre.
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Båttrafiken Stockholm - Uppsala.
När jag var liten och vi skulle besöka släktingar i Uppsala fick vi stiga upp klockan halv 4, för att
hinna med båten som gick mellan Stockholm och Uppsala. Den passerade klockan 5 vid Aske brygga.
Vi var framme i Uppsala klockan 9. Det gick många båtar: Ekoln I, Ekoln II, Uppland, Fyris I, Fyris
II, Skokloster.
   När gårdarna skulle skicka djur på slakt fick de leda ner dem till båten. Handlarn i Håbolund åkte
motorcykel till bryggan och hämtade varor. En del båtar hade bara passagerartrafik. Då fick man
stoppa båten med en semafor och sedan åka med fiskaren, som skötte överrodden, ut till båten och
stiga ombord mitt ute i leden.
   När det kom fint besök till Aske var flaggan på bryggan hissad och man sköt salut med kanonerna
som stod runt lusthuset. Nu står de framför gården.

Jaktklubben.
1930-31 gick Lewenhaupt i konkurs. Han hade sin förmögenhet i Graningeverken. Jaktmarken
arrenderades ut till Kungl. Jaktklubben, som anställde en jägare Fredriksén. Han hade en jaktelev och
de födde upp fasaner. På hösten sköts 600 fasaner. Gustaf V, kronprins Gustaf Adolf, prins Carl, prins
Wilhelm och Folke Bernadotte deltog i jakterna. När Fosfatbolaget köpte flyttades jaktklubben till
Lennartsnäs. Kungen och prins Carl hade betjänt med som laddade bössorna.

Tores barndom.
Tore är född 1916 på Aske och gick i Tjusta skola. På fritiden arbetade man med rovgallring och
hackning. När han gick och läste för konfirmation hos Littmarck, arbetade han samtidigt i trädgården.
Det var fortsättningsskola två vintrar efter det man slutat skolan. Efter skolan arbetade han två år hos
sadelmakaren på Aske. Det fanns 14 par hästar på Aske. Därefter var jag smideshantlangare åt Rudolf
Andersson, som var smed på Aske. Det sitter fortfarande kvar gångjärn och lås på slottet, som jag
gjort. Ekdörrarna har snickare Norén satt dit.

Aske kvarn.
Tore hade gått som lärpojke under den tidigare mjölnaren. Han berättar att det var fint vid kvarnen då,
med en damm framför. Kvarnen drevs med en turbin. Extrahjälp hade man av en 50-hästars motor.
Man reglerade vattenmängden med dammluckor och öppnade gälarna på turbinen lagom mycket. Det
gick en ledning till ramsågen intill. Den hade kantklinga. Vi malde säd till djuren och rensningen
började komma i början på 40-talet. Det var aldrig tal om betning.
   Man bar säden högst upp och lät den rinna nedåt. På mellanplanet skötte man matningen för där
hade man valsstolen. Längst ned fick man passa gröpet. Under kriget skrev Edvin Hedin ut
malningsintyg för 25 kilo säd, men bönderna kom med 100 kilo. Det var svårt för kommissionen kom
på stickprovskontroll. Man berättar om en mjölnare som fick en säck säd att mala, men när han hällde
upp var det orostat kaffe. Man skilde på svart och vitt mjöl. 150

Malningen.
Det fanns två par stenar, ett par för gröpe och ett par för vete. Sedan skulle man passa valsstolen för
vetet. Man hällde på uppe i kvarnen och tog ut gröpet längst ner. Det var mycket spring. Man gjorde
havre- och korngryn. Mot slutet gick inte att konkurrera med de stora kvarnarna. Majken fick
provbaka och ofta blev det bara platta bullar. Vi höll ut i 19 år.

Sågen.
Vi sågade allt virke till gården också. När Stockholms stad tog över blev det andra förhållanden och
jag ansåg inte att det skulle gå att få lönsamhet på kvarn- och sågdriften. 1964 skickade jag in en
ansökan till F8 och jag blev reparatör i det Hemliga berget. Där trivdes jag bra.
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Fest på Aske.
Det var mycket festligheter på Aske, även för folket. Sista april tändes majbrasan och kyrkokören
sjöng. Greven bjöd på apelsiner och cigarrer. På midsommarafton anordnades dans för hela bygden
på magasinet och greven med familj deltog. De var bra arbetsgivare.

Fosfatbolaget.
1946 tog Fosfatbolaget över och det blev andra förhållanden. Man tog vatten från brunnar med hjälp
av en vindmotor och samlade i en stor bassäng. Det fanns två dykarreglage, som aldrig fungerade. Jag
satte in en manometer i tvättrummet hemma, så jag kunde höra om pumpen bara stod och slog, då var
det bara att klä på sig och ut och ordna.
   Grevens alla vagnar och slädar brändes upp.

Bilar, nattvakt.
Greven hade två bilar och en lastbil, som körde mjölken till Bålsta. På hemvägen åkte man till Bro
och hämtade posten.
   Man hade nattvakt på Aske. Det var någon gammal man, som inte längre orkade med så tungt
arbete. Han började klockan 10 med att blåsa i horn och sedan gick han runt och såg till allt på
gården. Det fanns ett antal klockor, som han skulle dra upp, så att greven kunde konstatera att han
höll sig vaken till klockan 5 på morgonen, då arbetet startade.

Idrottsföreningen
1928 startade man idrottsföreningen. Det var Georg Eriksén, Björn Karlsson och Olof Karlsson, som
arrenderade rusthållet. Det ligger på vänster sida när man kommer från Bålsta i backen upp mot
Kvarnnibble. Vi hade dans där på lördagskvällarna. Det var dragspel, fiol och banjo som skötte
musiken. Vi måste ha ordningsvakt. Man fick ett märke från Länsstyrelsen och tillstånd att ha dans.
Vi skaffade fotbollsplan vid garagen i Håtuna vid Tors grind. Där ordnade Folkets Hus dansbana.
Prästen satte sig emot att vi spelade under gudstjänsten. På landet var man inte intresserad av idrott
utan på söndagen skulle man vila.

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:            ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4

Curt Dahlgren, ordf. Glimmerstigen 8, 196 33 Kungsängen, 08-581 702 45
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-581 712 40
Bengt Borkeby, Snövitvägen 28, 175 70 Järfälla 08-583 540 06

Nu finns vår nya småskriftserie att köpa på biblioteken
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen. Se utställningen i Bro bibliotek
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
- se Odenfiguren på Gudrun Sandéns stora bildväv på utställningen i Bro bibliotek
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Skrifterna kostar 30:-
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Vad som sig tilldragit
UKF:s utställning på Galärvarvet
Vikingarna kommer - "Båtkultur 98" projektet inom Kulturhuvudstadsåret
UKF:s deltagande vid Galärvarvet 1-2 augusti blev en framgång. I den lilla utställningshallen fanns
bara plats för Historiska museet, Sjöhistoriska museet och UKF, som här hade ett utmärkt tillfälle att
berätta om vad Upplands-Bro står för historiskt och kulturellt. Från Upplands-Bro kom också Kristina
Steen, som hade en utställning med vikingatida mat.
     Det var publikrekord för Galärvarvet och några tusental tog sig en sväng förbi vårt
utställningsbord, där tre-fyra medlemmar hela tiden var sysselsatta med att tala historia och arkeologi
med de besökande. Vi kunde konstatera att ganska många ur den sakkunniga publik, som i det fina
vädret sökte sig in i utställningslokalen, visste att stora sevärdheter finns inom Upplands-Bros
gränser.
     Många nöjde sig med att läsa på skärmutställningen och beskåda Gudrun Sandéns nya stora
bildväv föreställande en "förlaga" till vår kommuns logotype. Ekhammarsfiguren fanns också i
statyform, gjord av Sophie Hedin, Kungsängen.
     På bokbordet låg UKF:s senaste skrifter. Två av dem är skrivna av Curt Dahlgren, Kungsängen,
som dels redogör för allt känt bakgrundsmaterial till den s.k. Ekhammarsgubben, dels gör en analys
av texten på runstenen vid Bro kyrka, "Assurstenen", varifrån kommunen fått sitt namn. Han
ifrågasätter om den officiella tolkningen av runslingan är helt riktig. Står det inte rent av att det
byggdes "broar" i Bro på tusentalet? Och vilken roll spelade egentligen Assur?
     Om du inte hörde hans utläggning vid föredraget i oktober och inte heller hade tillfälle att se
Gudruns och Sophies konstskapelser av Ekhammarsfiguren, så kan du ta skadan igen under de två
första veckorna i november, då UKF har utställning i Bro bibliotek. Då kan du också se prov på
UKF:s inre forskningsarbete, och du kan som vanligt köpa våra böcker och skrifter vid
biblioteksdisken.

Arkeologidagen 1998
Ett 50-tal besökare kom till de två guidade visningarna av Almarestäkets borgruin. Där finns som
bekant resterna av den borg, vars rivning efter ett riksdagsbeslut resulterade i Stockholms Blodbad.
UKF har genom åren dels kartlagt kullen med s.k. totalstation, dels låtit genomföra ett antal
marinarkeologiska undersökningar. Under dagen kunde vi visa resultatet av undersökningen som
gjordes med ekolod för ett par år sedan. Det blev en ca 10 meter lång "film" där stockar och annat
botten material kunde urskiljas. Med hjälp av den tog vi sedan upp ett 10-tal stockar, av vilka några
kunde dateras till 1300-talet genom att undersöka årsringarnas beskaffenhet. Det är inte detsamma
som det kända förfaringssättet att räkna årsringarna.
     Naturligtvis berättade vi om videofilmningen av ett underjordiskt valv. Den kunde vi göra genom
sponsring av ett företag med anknytning till kommunen. Förhoppningen är att i sinom tid få
länsantikvariens tillstånd att även undersöka förut oöppnade valv; det finns minst två våningar kvar
anser experterna.
     I den historiska skildringen av Stäkets borg tog vi upp ett historiskt viktigt faktum, som praktiskt
taget aldrig lyfts fram i ljuset. Om det kan du läsa på annan plats i nyhetsbrevet.

Höstens exkursion.
Närmare 30 personer kom till Ingvarstenen och grafitgruvan. Exkursionen, som gjordes i samarbete
med Håtuna Håbo-Tibbles hembygdsförening började vid Håtuna kyrka, där Börje Sandén berättade
om den avhandling som nyligen presenterats med anledning av det traditionella talet om att trappor
över kyrkmuren skulle ha varit s.k. självspillingstrappor, tillkomna sedan det blivit tillåtet för
självmördare att bli begravda i vigd jord.
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     Den aktuella trappan kan i stället ha varit en genväg för prästen för att slippa gå runt hela
kyrkogården till den stora stigluckan. Den nuvarande ingången till kyrkogården, alldeles intill
"självspillingstrappan", skulle i så fall vara av senare datum. (tidskriften Rig 1996:1)

Gravfältet Långbacken med Ingvarstenen
Det mycket stora gravfältet Långbacken invid stora vägen söder om kyrkan är nu avbetat och man
kan se många av det väldigt stora antal gravar som Richard Dybeck på sin tid kunde iakttaga. Här
finner vi också kommunens enda Ingvarsten. Dem som berättar om den enda historiskt belagda
vikingafärden genom Ryssland. Dessa färder är förvisso säkert belagda, men dokumentationen har
skett - och sker - med arkeologiska metoder, som inte avslöjar namn och specifika händelser. Under
de senare åren har en rad böcker kommit ut om dessa ryska färder. De finns alla att köpa i Sigtuna
museum; den allra senaste av vår medlem Rune Edberg. Du kan läsa om den på annan plats.

Grafitgruvan
Färden fortsatte sedan till Skällsta grafitgruva sydväst om Håtuna kyrka. Här ligger ett av de få
beredskapslagren av grafit i landet. För närvarande är det inte lönande att bryta grafit i Sverige.
Skällstagruvan är egentligen en rikt givande fyndighet; landets behov kunde under andra världskriget
klaras med något som gruvfogden kallade provundersökning längs några malmådror. Men malmen
kräver dyrbar rening. UKF har fått alla viktiga handlingar om gruvan från Bergmästarämbetet. Allt vi
fått ligger på vår Internetsida, inklusive intervjuer med gruvfogden och markägaren.

Expedition Holmgård - En vikingafärd genom Ryssland och
Ukraina.
Två böcker om vikingaskeppet Aifurs färd till Svarta havet i Sigtuna museums skriftserie.
Kanske du tillhörde de hundratals åskådare som samlades vid Stäket i juni 1994 för att titta lite
närmare på det första vikingafartyget som i modern tid ämnade återupprepa vikingatidens färder på de
ryska floderna. Färden lyckades efter många strapatser. Den blev 360 mil lång. Böckerna kostar 75:-
resp. 150:- och kan beställas genom bilagda broschyr eller köpas på Sigtuna museum.

Forntidsmänniskans Teknik och Astronomi
Att folket i forntiden hade förvånande stora kunskaper i astronomi har vi erfarit, inte minst i samband
med processionsvägen vid Rösaring. För något år sedan höll Jens Tellefsen ett antal föredrag i vår
serie Arkeo-astronomi. Under hösten leder han en omfattande serie (15 föreläsningar) i
Folkuniversitetets regi kring forntidsmänniskans Teknik och Astronomi. Föreläsningarna sker på
Tekniska högskolan. Jens står gärna till hands med upplysningar om kursverksamheten.
Tel. 768 24 66.  758 80 60 eller e-post: jens@physics.kth.se

Titta på vår hemsida - www.algonet.se/~ukforsk
- i förekommande fall länkas du till utförligare upplysningar
Senast inlagda artiklar:
Kommunikationer i Upplands-Bro
Barbershop Singing - Bro d´River Boys
Rövargrottan eller Fridegårdsgrottan  - ny vägbeskrivning
Sevärdheter i Upplands-Bro - text till  Fritidskartan  - med länkar till
UKF:s sidor
Arkeologiska undersökningen sommaren 1998 - Stora Ekeby
Offenlighetsprincip - representativ demokrati och "Stora daldansen"  - Tibbledokumentet
Historik över Arkeologi i Upplands-Bro
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Medlemsinformation 1
- nyhetsbrev jan. 1999

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15    pg 27 58 94-4
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Kalender - Urval för Upplands-Bro. Se sid 3-4
Tisd. 19 jan Hembygdsgården Klint kl 19.00
- Hur var det i Bro för 50 år sedan. Arr. Kulturbojen
Torsd 21 jan. Hembygdsgården i Kungsängen. kl 19.30
- Vilhelm Moberg - dottern Marianne Forsell berättar.
Arr. Stockholms-näs hembygdsförening
Onsd. 27 jan. Villa Skoga, Kungsängen, kl 19.00
- Runor från urtid till nutid. Runor som bokstäver,
symboler och magiska tecken, Curt Dahlgren. Arr. UKF
Onsd. 3/2,  24/2, 19/3, 24/3. Villa Skoga, Kungsängen
- Studiecirkel i runtolkning. Curt Dahlgren, UKF
Onsd 17 feb. Villa Skoga, Kungsängen, kl 19.00
- Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm. Trons Lasse
och Runar Tommila, Falun, berättar om herrarbeten och sin
fotvandring till Stockholm. Stort projekt på gång. Arr. UKF
Onsd. 3 mars, Dagcentralen i Bro, kl 19.00
- Jörgen Martinsson - Antikrundan kåserar om konst och
antikviteter.  Arr. UKF
Onsd. 17 mars.  Folkets hus, Kallhäll, kl 19.00
- Bolindermuseet, studiebesök.  föreståndaren Kåre
Andersson guidar.  Gemensamt kaffe efteråt. Arr. UKF
2

Onsd. 7 april. Villa Skoga, Kungsängen kl 19.00 (19.30)
- Runstenshuggaren Janne - UKF:s årsmöte
Onsd. 21 april. Villa Skoga, Kungsängen, kl 19.00
- Forskarträff.  Arr. UKF
Sönd. 16 maj. Stora Ekeby, Låssa, kl 10.00
- Rösaring - “Grand tour”. Vandring i området. Fakta och
spekulationer. Börje Sandén. Arr. UKF
Lörd. 29 maj. Tjusta skolområde
- Bygdens dag i Håtuna - Håbo-Tibble
Arr. Föreningarna i bygden

Dalfolkets arbetsvandringar
till Stockholm.

Trons Lasse och Runar Tommila från
Falun berättar om herrarbete och sin

vandringen till Stockholm 1998.
Villa Skoga, onsd. 17 feb. kl 19.00

Bolindermuseet i Kallhäll
Studiebesök

Onsd. 17 mars kl 19.00

Runor från urtid till nutid.
Runornas användning som

bokstäver, symboler och magiska
tecken under 1600 år.

Allmän föreläsning, studiecirkel och
studiebesök på runstenshuggarverkstad.

Villa Skoga.  Ledare Curt Dahlgren
Onsdagar. - Start 27 januari.

Rösaring - “grand tour”
Vandring ca 6 km. Arkeologiska

fakta. Teorier kring
fruktbarhetsdyrkan. Folktro.

Geologi. Arkeo-astronomiska
spekulationer.

Jörgen Martinsson
- Antikrundan

kåserar om konst och
antikviteter

Dagcentralen i Bro
onsdagen 3 mars kl 19.00
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Föreläsningar, studiecirkel, studiebesök,
fältvandring och annat aktuellt för UKF
Våra aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Ev. ändringar och nyheter annonseras i Mälarposten, på UKF:s och kommunens hemsidor.
UKF:www.algonet.se/~ukforsk                                           .  Upplands-Bro kommun: www.upplands-bro.se                                      
Kostnad vid föreläsningar, 30:- då inget annat anges
Arrangör är UKF om inget annat anges
Numera kan vi inte räkna med kommunala bidrag för vår verksamhet.
Viktiga inkomstkällor är därför medlemsavgifter och inträdesavgifter vid våra aktiviteter.
Tisd. 19 jan Hembygdsgården Klint kl 19.00
- Hur var det i Bro för 50 år sedan. Arr. Kulturbojen

Tord. 21 jan. Hembygdsgården i Kungsängen. kl 19.30
- Vilhelm Moberg - dottern Marianne Forsell berättar.
Arr. Stockholms-näs hembygdsförening

Onsd. 27 jan.kl 19.00  Villa skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget
Runor från urtid till nutid. Under minst 1600 år har runor använts i Norden. Curt Dahlgren,
UKF, reder ut begreppen kring runornas användning som bokstäver, symboler och magiska tecken.
Föreläsningen är en introduktion till en studiecirkel i runtolkning med särskild hänsyn till
runtexter i vår närhet: onsdagar 3/2,  24/2, 10/3,  24/3.  Föredrag av runristaren Janne Jonsson från
Ösmo 7/4. och studiebesök på Överfors gård. Se nedan.

Onsdagar 3/2,  24/2, 10/3,  24/3, studiecirkel, Villa Skoga kl 19.00
Runstenar och runtolkning. Studiecirkel kring runstenar i vår närmaste omgivning, ledd av Curt
Dahlgren. Anmälan kan göras vid föredraget 27 jan eller på telefon 581 702 45 (Curt Dahlgren).
30:- per tillfälle eller 90:- för fyra träffar, insättes på UKF:s pg 27 58 94-4

Onsd. 17 febr. kl 19.00, Villa Skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget
Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
Några entusiaster i Dalarna vill uppmärksamma dalfolkets omtalade arbetsvandringar  genom
århundradena. Sommaren 1998 fotvandrade några av dem till Stockholm. En kartläggning och
uppmärkning av den gamla vägsträckningen ingår i deras projekt. Dalallmogens marsch till
Stockholm 1743, “Stora daldansen” följde samma vägar. Dalkarlsbacken på Stäksön var “deras
backe”.
Trons Lasse, uppmärksammad fotograf i Falun, och Runar Tommila, arkeolog, berättar om
dalfolkets “herrarbete” och vandringen till Stockholm, illustrerat med bild och film.

Torsd. 18 feb. Hembygdsgården i Kungsängen, kl 19.30
Ett program om Nils Ferlin. Ove Engström, sång, gitarr, Tor Englund, recitatör,
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening

Onsd. 3 mars. kl 19.00 Dagcentralen i Bro
Jörgen Martinsson, Antikrundan kåserar om konst och antikviteter.
Jörgen är chefsintendent för kvalitet på Stockholms Auktionsverk och har tidigare arbetat i 10 år för
Bukowskis. Utförligare presentation torde vara överflödig. Kostnad 40:-
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Onsd. 17 mars. Folkets hus i Kallhäll. kl 19.00
Bolindermuseet i Kallhäll. Vi gör ett studiebesök på Bolindermuseet i Folkets hus i Kallhälls
centrum. Kåre Andersson, museets initiativtagare, föreståndare och eldsjäl guidar oss. Samlingarna
minner om verksamheten vid Bolinders verkstäder i första hand i Kallhäll, men också från delar av
tiden på Kungsholmen i Stockholm. Efter visningen och Kåres berättelser dricker vi en kopp
tillsammans. Pris 40:-. Begränsat deltagarantal. Anmälan på UKF:s telefon 08-582 40 515, telesvar
582 413 55.

Onsd. 7 april. kl 19.00 (19.30), Villa Skoga.  Kungsängen, bakom posten och systembolaget.
Föredrag 19.30, föregånget av årsmöte kl 19.00
Vikingens vardag. Hantverk - träsniderier - husbygge - matlagning - runstenshuggande.
Janne Jonsson, med rik erfarenhet från verksamheten på Överfors gård i Osmö, levandegör
vikingatidens vardag. I början av maj (v 18) gör vi studiebesök på hans vikingagård, då vi får se och
pröva forntida hantverksteknik inklusive runstenshuggande.

Onsd. 21 april kl 19.00.  Villa Skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget.
Forskarträff. Idé om stöd till amatörforskare.
Medlemmarna i UKF har det gemensamt, att alla har intresse av hembygds- och kulturhistoria. Det kan röra
släktforskning, intresse för ortnamn eller forskning om den by där farfar levde. Amatörforskare eller
fritidsforskare, om vi så vill, behöver varandras stöd för att komma vidare. Professionella forskare har
kompetens som givetvis också är ett stort stöd för oss amatörer.
Hur ska UKF på ett aktivt sätt kunna vara en stödjande länk för amatörforskare och amatörforskningen? På
vilket sätt ska vi gå vidare? Är det regelbundna forskarträffar med inbjudna proffs eller duktiga amatörer?
Handlar det om studiecirklar i olika ämnen? Ska vi  kanske ge varandra uppslag om ämnesområden för
forskning?

Låt oss börja med ett samtal om hur vi går vidare. Vid ett sådant tillfälle kan vi ge varandra idéer och
uppslag om arkivforskning, intervjuteknik, hur man samlar och katalogisera uppgifter, datorhjälp i
forskningen eller varför inte ge varandra tips på referenslitteratur. Ledare är Bengt Borkeby, 583 540 06

April. Exkursion på skjutfältet. Samling Håbo-Tibble kyrka för samåkning i bilar.
Signalstenarna, Mormonernas hemvist, Thorsätra, uppmålning av Sigtuna nyckelsten.
Exkursion under ledning av Börje Sandén. Samarbete med Håtuna och Håbo-Tibble socknars
hembygdsförening. Datum kan ännu inte bestämmas. Se “Det händer i Upplands-Bro” i
Mälarposten.

Onsd. 5 maj, Studiebesök kl 19.00 på Överfors gård, Ösmo.
Runstenar och vikingatida hantverk. Besök på en vikingatida gård.
Janne Jonsson visar sin gård byggd efter vikingatida principer. Vi får ta del av gammal
hantverksteknik. Du kanske vill pröva på hur det känns att hugga runor. Janne berättar om det dagliga
livet på vikingatiden. Vi serveras en vikingatida måltid med rökt kött och mjöd. Anmäl ditt intresse i
god tid. Deltagarantalet är begränsat till ett 20-tal.  Samåkning i bilar från Kungsängens station kl
18.00. Beräknad kostnad 70:- Anmälan på 582 40 515, 582 413 55 (telefonsvarare). Thore Isaksson är
ledare och kan ge närmare upplysningar om studiebesöket tel 581 712 40.

Sönd. 16 maj. Fältvandring ca 6 km. Samling vid Stora Ekeby kl 10.00
Rösaring - “grand tour”. Vandring ca 6 km. Arkeologiska fakta, teorier kring fruktbarhetsdyrkan,
folktro, geologi och arkeoastronomiska spekulationer kring labyrinten, processionsvägen och
tolkningen av ortnamnen i området. Börje Sandén kommer under  vandringen att referera till Tacitus
beskrivning av germanernas fruktbarhetsdyrkan. Heldag. Tag med förtäring. Kaffeserveringen vid
Stora Ekeby är öppen.
Lörd. 29 maj,  Tjusta skolområde
Bygdens dag.
Det årliga evenemanget som föreningarna i Håtuna och Håbo-Tibble står för.
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Arkeologi i Upplands-Bro - historik 1981-1998
Sedan några år tillbaka befinner sig arkeologin i Sverige i något som i viss mån kan beskrivas som en kris.
Utbildade arkeologer avskedas för närvarande av de antikvariska myndigheterna. Det beror på att
arkeologiska undersökningar normalt betalas av den som vill exploatera mark som innehåller fornminnen.
Det ekonomiska läget i landet ger för närvarande inte stort utrymme för investeringar i ny vägar. Nya
bostads- och industriområden behövs inte heller i lika stor utsträckning som förr. Byggandet av Mälarbanan
var det som senast gav levebröd åt yrkesverksamma arkeologer i vårt område.

Amatörarkeologin blomstrar i Stockholms län
I detta läge får amatörarkeologerna mycket intressanta uppdrag. De erbjuds syssla med sådana objekt, som
inte har med exploatering att göra, utan sådana som forskarna av vetenskapligt intresse vill ägna sig åt, men
inte kan få anslag till. Länge har arkeologin i Sverige sysslat med sådant som måste undersökas eftersom
marken skulle utnyttjas för vägar eller bebyggelse. I detta nya läge kommer amatörarkeologerna väl till pass,
eftersom de har arkeologin som hobby och gärna använder semesterdagar och helger.

Amatörarkeologin i Upplands-Bro
Upplands-Bro har genom åren kunnat erbjuda intressanta fornlämningsobjekt för forskare och
amatörarkeologer. Man kan till och med säga att en stor del av amatörarkeologin i Stockholms län blomstrar
med hjälp av arkeologiska aktiviteter i Upplands-Bro. Amatörerna - eller fritidsarkeologerna  som vänliga
professionella arkeologer ibland använder - fick en fastare organisatorisk form i samband med
undersökningarna av processionsvägen vid Rösaring 1981-82. De har organiserat sig i Arkeologisektionen
inom Stockholms läns hembygdsförbund.
       Man får en god uppfattning om vad som är arkeologiskt intressant i Upplands-Bro genom att studera de
aktiviteter som ägt rum vid sidan av ett stort antal exploateringsgrävningar. Förteckningen tar således upp
sådana undersökningar som den arkeologiska forskningen är intresserad av.
Sedan UKF:s tillkomst 1987 har dessa skett på föreningens initiativ.

Undersökningar och verksamheter i Upplands-Bro med arkeologisk inriktning

Rösaring 1981-82
Arkeologisk undersökning av processionsvägen.
Riksantikvarieämbetet och Arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund.

Fornsigtuna 1984-88
Sex grävperioder i Fornsigtuna under 5 år.
Raä och Arkeologisektionen inom Stockholms läns
hembygdsförbund.

Almarestäket 1988
Uppmätning av borgruinen med s.k. totalstation.
UKF och Geodimeter AB på uppdrag av Raä och
länsantikvarien.

Hålvägarna vid Draget 1988
Uppmätning med totalstationen.
UKF och Geodimeter AB.

Almarestäket 1989
Marinarkeologiska undersökningar.
UKF och LM-DYK. 10 dykningstillfällen

Birka 1991
Studiebesök med chartrad båt till Birka.
UKF och David Damell från Raä.

Rösaring 1992
Undersökning av jordstrålning i anslutning till
labyrinten.
UKF och Arne Groth

Arkeologidagen 1994
Ryssgraven och Dalkarlsbacken.
Hålvägarna och fornborgen vid Draget.
UKF

Almarestäket. 1994
Elektronisk kartläggning av vattnen runt
biskopsborgen.  Dendrokronologisk datering av
funna stockar.
UKF och dykaren Kjell-Ove Mattsson m fl.

Birka 1995
Studiebesök med chartrad båt.
Lena Holmquist-Olausson från Arkeologiska
forskningslaboratoriet.
UKF
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Hålvägar i Uppland 1995
Rundtur med chartrad buss till Flottsund, Dragby.
UKF

Arkeologidagen 1995
Rösaring
UKF

Arkeologiska undersökningar i Ryssland 1996
Föredrag av Ingmar Jansson från Stockholms
universitet
UKF.

Arkeo-astronomi 1996
Tre föreläsningar av Jens Tellefsen från Tekniska
högskolan.
UKF

Fornborgen vid Draget 1996
Två grävperioder.
Raä och Arkeologisektionen inom Stockholms läns
hembygdsförbund.
Fyra guidade visningar.

Arkeologidagen 1996
Fornsigtuna
UKF
Rösaringsprojektet 1996

Specialinventering av fornminnen i Låssa socken.
Raä,  länsmuseet och Arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund

Rösaringsprojektet 1997
Arkeologiska undersökningar. Kartering,
fosfatprover, metallsökare
Länsmuseet och Arkeologisektionen.

Rösaring 1997
Astronomiska synpunkter på processionsvägen.
Föredrag av professor Curt Roslund från Göteborg
Kultplatsen i ny belysning. Föredrag av John Kraft
UKF

Fornborgen vid Draget  1997
Arkeologisk  underökning.
Raä och Arkeologisektionen inom Stockholms läns
hembygdsförbund. Guidade visningar.

Arkeologidagen 1997
Kultplatsen/fornborgen vid Draget
UKF

Rösaringsprojektet  1998
Fältvandring i grävningsområdet.
Arkeologiska undersökning Sommaren 1998
- Se sammanfattning av 3 års undersökningar i
nyhetsbrevet 1998-2

Varför denna mängd av arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro?
Det är ett flertal faktorer som här samverkar. Förutom lokala initiativ från hembygdsföreningarna i
kommunen, UKF och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning är orsaken till de många undersökningarna det
faktum att arkeologiskt intressanta objekt finns inom kommunens gränser. Det är här de ligger Rösaring,
Fornsigtuna, Almarestäket, Mälardalens största forntida vallanläggning och mellansveriges största
hålvägssystem.
     En tredje faktor är naturligtvis att det finns forskare av facket som intresserar sig för just våra
fornminnesplatser. Utan deras intresse skulle inga undersökningar kunna ske. Amatörerna har inte kompetens
att leda sådan verksamhet.
     Men det är tack vare många arkeologiskt intresserade människor i Stockholms län som verksamheten kan
bedrivas i den omfattning som sker. Är du intresserad av arkeologi bör du ta kontakt med Arkeologisektionen
inom Stockholms läns hembygdsförbund. Genom medlemskap får du speciell information om arkeologin i
hela länet. Sätt in 50:- på sektionens postgiro 497 36 80-4. Telefon 756 59 18 till ordföranden Ingrid Karlmar.

Och varför ligger så många fornminnesplatser här?
Förklaringen är landhöjningen. Mälaren var ända in på medeltiden en del av havet och härifrån utgick de stora
vattenvägarna in mot de befolkade områdena. Det som nu kallas Upplands-Bro låg centralt i det dåtida
Sverige. Betänk att vår bygd “ligger inklämd” mellan Birka - Sigtuna och Uppsala.
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Utgivningen av hushållningsjournalerna 1776-1813
Det mångåriga projektet med Hushållningsjournalerna som återfanns i Håbo-Tibble klockstapel har nu
kommit så långt att en utgivning i bokform är aktuell. Tidigare medlemmar av UKF torde känna till det
omfattande materialet bestående av över 2000 artiklar, som berättar om 1700-talets försök att bättra på
hushållningen i landet. Gudrun Sandén har nu avslutat en sista genomgång och revidering av de ca 450
sidornas sammanfattning på modern svenska.
     Från början var det tänkt att den databas som materialet ligger i skulle utgöra den slutliga publiceringen. I
den kan sökningar göras på många olika sätt. Med en modern snabb dator sker s.k. fritextsökning över hela
textmassan på ett par sekunder. Skärmen visar artiklarnas titlar och den sammanfattande texten. I en x-ruta
kan man markera de artiklar som är relevanta för sökningen och få dem utskrivna omedelbart. Sökningen
möjliggörs också genom listor med sökord (1766) för ämnesområden, omnämnda orter och personer. En klick
med musen på något ord och du får tillgång till alla artiklar, med möjlighet att välja ut de särskilt intressanta
för utskrift.
     Det har visat sig att materialet är av intresse för forskningen. Det är nämligen ganska okänt och finns
hittills endast att läsa i bevarade originalskrifter. För vår tids forskare utgör den gamla tyska frakturstilen ett
visst hinder vid studiet. Lantbruksakademin vill ha materialet tryckt i bok, förutom i digital form. Med UKF:s
tryckmetod är det nu möjligt att förverkliga det förra önskemålet. För det ändamålet har Patriotiska Sällskapet
lämnat ett generöst bidrag.
När databasen är korrekturläst och datorprogrammet blivit designat för allmän användning kommer vi att göra
en CD-skiva av det.

Som exempel väljer vi att visa vad som avhandlades i jan-febr för 200 år sedan. Hämtat ur databasen.

1799 jan-febr.
FÖRSÖK AT FÖRBÄTTRA DET WANLIGA SÄTTET AT WATTNA BOSKAP WID KÄLLOR
WINTERTIDEN, AF JONAS LITTMARK, BERGS-INGENIÖR.
Olägenheterna vid vattning av boskapen vid källan vintertid är många. Arbetet, som är det svåraste för en
piga, blir ofta inte väl utfört. När kölden biter och blåst och yrväder råder segrar egenkärleken över den svaga
böjelsen att fullgöra sin plikt.
    Boskapen får inte nog med vatten. De vill då inte äta det torra fodret, men gör det med sin andedräkt
odugligt.
    Dessutom måste hoarna stjälpas varje gång de används, så att det blir färskt vatten, när de fylls på. Då
bildas svallis, där korna kan halka omkull och i värsta fall hamna i källan. Kornas träck trampas omkring och
blir vid lenväder en bottenlös sörja, som följer med in i köket vid vattenhämtning. Vattnet är också så kallt att
djuren inte kan dricka tillräckligt.
    Här redovisas försök som gjorts för att förbättra med ritning och tabeller.
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1799 jan-febr.
AFHANDLING OM WASSEN. (ARUNDO PHRAGMITES).
Vassen föres av örtekännare till rörsläktet. De igenkännes genom att blommorna alltid nedtill är omgivne av
ludd eller ull.
     4 arter är för närvarande upptäckta, nämligen Bergröret (Arundos Epigejos), Grenröret (Ar. Calamagrostis),
Sandröret (Ar. arenaria) och Strandröret (Arundo Phragmites). De ha olika namn på olika platser t ex vass,
rasa, skärvass, bladvass, rör och i Finland ruosko och rahilas. Växer allmänt i Finland vid stränder av havsvikar
och åar och insjöar. Påträffas även på åkrar, som ligga nära sjöar. Blomningen sker i aug och det ludna
blomfodret faller i vattnet och gror i gyttjan.
    Vassen håller stränderna fasta och bildar ett utmärkt skydd för fiskar och fåglar.
   Vass är begärligt för boskapen och mycket mjölkökande. Kan ej ges till kor innan de kalvat, då de inte klarar
den myckna mjölken. Vassen får inte ges till boskapen, när vippan torkat och blivit ullig. Då fastnar ullen och
ger upphov till stockningar och obotliga sjukdomar.
    Trots att vassen växer i vatten, drabbas den vid svår torka. Den angrips av bladlöss. Om boskapen äter sådan
vass pinkar de blod precis som människor, som ätit för mycket spansk fluga. Den, som skördar sådan vass
drabbas ofta av huvudvärk och uppkastning.
    Vass, som angripits av bladlöss, skall läggas i vatten en tid och sköljas noga. Detta skall helst ske i
saltvatten, som också gör att vassen blir smakligare för djuren.
    Vass används, som råghalm att täcka tak med. Den bör ha växt på hård botten och blivit gles och hård.
    Bra mattor till att täcka drivbänkar och skärmar görs av vass.
   När man gipsar tak och väggar är mattor av vass ett bra underlag. De spikas fast.
    I väverierna används vass till spolstickor.
    Artilleriet använder vassrör till brandrör.
    Blomvippan används av den fattiga delen av nationen till stoppning av kuddar och madrasser. Vippan tas
innan fröna mognar, annars äter råttorna sönder kudden för att nå de begärliga fröna. De t o m reder sig bo mitt
i maten.
    Omogna vippor ger grön färg på ylle betat med alun.
    Vipporna används som dammvippor på möbler och andra dyrare husgeråd.
    Rötterna användes tidigare som medicin. De ansågs öppnande och fördelande. Nu finns andra verksammare
medel.
    Då vassen tjänar så många nyttiga ting bör man se till återplantera på ställen där boskapen trampat ned för
mycket. Detta sker genom att man försiktigt tar rotskott eller bakar in frön i lerkakor, som trampas ned i
gyttjan.

1799 jan-febr.
OM ÅKEDONS FÖRBÄTTRING.
Alla slags åkdon bör ha framhjulen mindre än bakhjulen, då tyngden läggs på bakhjulen.
    En lång vagn är lättare att dra än en kort. Det är också bekvämare att åka i en lång vagn, då stötarna blir
mindre.
    Lasten skall läggas baktill i vagnen.
    Dragarna skall vara så långt ifrån tyngden som möjligt.

1799 jan-febr.
UTDELADE BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.
Belöning för utflyttning ur by till vinnande av bekvämlighet vid storskifte. Dessa belöningar betalas av
Sällskapet.
    Övriga hedersbelöningar som vederbörande själva betala, men Sällskapet lämnat bifall till, bl a
fattighusförestånderskan i Örebro Greta Stina Carlsson för den sällsynta trohet och omsorg hon i samma sin
tjänst under nära 15 år visat.

1799 jan-febr.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEKEN FÖR DECEMBER 1798.
ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEKEN FÖR DECEMBER 1799.
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Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
Några entusiaster i Dalarna vill uppmärksamma dalfolkets omtalade arbetsvandringar  genom  århundradena.
Sommaren 1998 fotvandrade några av dem till Stockholm. En kartläggning och uppmärkning av den gamla
vägsträckningen ingår i deras projekt. Dalallmogens marsch till Stockholm 1743, “Stora daldansen” följde
samma vägar. Trons Lasse, uppmärksammad fotograf i Falun, och Runar Tommila, arkeolog, berättar om
dalfolkets “herrarbete” och årliga vandringar till Stockholm, illustrerat med bild och film.
     På skilda vägar strömmade arbetsfolket fram mot Sala. Därifrån ledde i stort sett endast en väg till
Stockholm. Man gick över Långtora och  Hjälsta. Från Grans gästgivargård i Bålsta finns de gamla vägarna
kvar ända till Stäket. I förra nyhetsbrevet berättade jag om vägarna genom Upplands-Bro. Om projektet
förverkligas kommer det att bli nytt liv längs dessa vägar.
     För oss i Upplands-Bro som tagit del av händelserna år 1743 på gästgivargården i Tibble (Kungsängen) är
projektet extra intressant. Det borde kunna uppmärksamma våra historiker om de motsägelsefulla historiska
tolkningarna kring Dalupproret – ”Stora daldansen”.  Det skulle vara intressant att få veta vad ansvariga
historiker har att säga om dalallmogens egen förklaring (19 juni 1743!) till den stora protestmarschen. Hittills
har endast professor Alf Åberg yttrat sig i saken trots att ”vår tolkning” varit publicerad ända sedan 250-års
minnet av händelsen 1993.
Onsd. 17 febr. kl. 19.00, Villa Skoga, Kungsängens centrum

Kartor
Häradskartorna från 1860 – (100:-)
Vi har nu kunnat ta fram en ny upplaga av de intressanta kartorna från 1860. Denna gång är hela kartan
inklusive teckenförklaring på ett och samma blad. Kopieringen har skett på två A3 ark som klistrats samman.
På grund av lägre framställningskostnader kan vi erbjuda hela kartan för 100:-  Färgerna är bättre än i första
upplagan. Skalan är i originalstorlek 1:50 000. En kort historik över kartserien bifogas. Av den finner man att
serien började i södra Uppsala län år 1860 med Bro och Håbo härader. Serien avslutades på 1920-talet och
från 1940-talet har vi de moderna kartorna i skal 1:10 000. Så snart sig göra låter kommer vi att ge ut även
kartornas beskrivning från 1860.
     De aktuella kartorna för Upplands-Bro är intressanta därför att de återger bygden sådan den var innan
järnvägen anlades 1876. Man finner, som sig bör, att den största samhällsbildningen i Bro låg kring kyrkan.
Det bergiga området vid Kungsängens station var helt obebyggt. Du kan studera några utsnitt ur kartan på vår
internetsida. Vi har tagit fram ett 50-tal kartor. Intresset för dem är stort och vi har sålt många. De finns att
köpa på biblioteken och vid våra sammankomster.

Kommunens nya fritidskarta – (25:-)
Den nya kartan över Upplands-Bro är i skala 1:40 000. Den är en utveckling av den tidigare Turistkartan från
1982 i skala 1:50 000. Den var en nyhet på sin tid genom att den i särskild typografi skildrade det äldre agrara
samhället. Den nya kartan är ännu mer detaljerad.
     Du kan utläsa funktionen hos gammal bebyggelse, såsom skolor, prästgårdar, ålderdomshem, kvarnar,
tegelbruk, läns- och kronofogdeboställen. Ett 50-tal husgrunder runt om i skogarna har fått sina namn angivna,
liksom ett tiotal ödebyar. Sjökrogar och ett 20-tal forna ångbåtsbryggor finns med. Du hittar runstenar,
milstolpar, minnesstenar, fornborgar, fångstgropar, avrättningsplatser, gravfält och många andra fornminnen.
     Du kan finna vägen till Rövargrottan, grafitgruvan, svinstian i eken, Galdåker, Gråtåkern, Savolax och
Karelen. Du får tips om var det finns skålgropar och jättegrytor. Jämfört med den äldre upplagan har antalet
framkomliga mindre vägar och gångstigar lagts in. Den beskrivande texten på baksidan är för närvarande den
mest aktuella; nya intressanta företeelser har framkommit sedan kartan 1982 och hembygdsboken 1984.
     Kartan är producerad av kommunen i samarbete med UKF beträffande de många kulturhistoriska inslagen.
Den kostar 25:- och finns att köpa på biblioteken. UKF har den till försäljning vid sina sammankomster.
Texterna på baksidan finns också på UKF:s hemsida tillsammans med en klickbar karta och länkar till
utförligare beskrivningar av intressanta platser.

Nytt medlemskap i UKF
Sätt in 80:- på pg 27 58 94-4

Inbetalningskort för medlemmar
bifogas detta brev.
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Beslut om ny utgåva av hembygdsboken
Det hände i Upplands-Bro.
UKF/Börje Sandén har träffat avtal med kommunen om en ny reviderad och utökad upplaga av
hembygdsboken, som varit utgången i många år. De flesta texterna kommer att bearbetas och nytt bildmaterial
läggs in. Parallellt görs en CD-Rom-skiva med bearbetade texter från UKF:s internetsida och sådant material
som inte får plats i den kommande hembygdsboken. Den elektroniska boken kommer att utnyttja samma
bläddringsteknik som används på Internet, vilket innebär att du själv kan välja vilken väg du skall följa genom
boken.
    Vi räknar med att manus till pappersutgåvan skall vara klart om drygt ett år.

UKF:s metod för tryckning av böcker
I nyhetsbrev 1998-1 gavs en redgörelse för hur vi lyckats ta fram boken ”Kuskens pojke” utan att behöva
vända oss till ett tryckeri. Varje exemplar skrevs ut på vår laserskrivare och inlagorna togs direkt till
bokbinderiet. Just nu är vi inne i ett utvecklingsarbete tillsammans med ett marknadsledande företag i
laserskrivarbranschen. Syftet är att undersöka om det går att göra böcker med acceptabel utskriftshastighet
även med färglaserskrivare. Om någon månad vet vi resultatet
     Fortsatta tester på vår s/v laserskrivare visar att det går att göra böcker i större format med rimlig
tidsåtgång. Detta format kommer vi att använda vid utskriften av det omfattande projektet med Patriotiska
Sällskapets skriftserie mellan åren 1776 – 1813. Mera om dessa Hushållningsjournaler på annan plats.

UKF och Internet
UKF har om några månader funnits ”ute på nätet” i tre år. Det är faktiskt en lång tid i detta sammanhang och
vi tillhör de allra första inom hembygdsrörelsen som utnyttjade det nya mediet. Under denna tid har tekniken
att göra hemsidor förfinats och vi har själva fått ett visst mått av erfarenhet att forma våra ”sajter” på ett
förhoppningsvis användarvänligt sätt.
     Den som varit ute och surfat på nätet kan konstatera att sidorna kan formas på många olika sätt och att
innehållet varierar i allra högsta grad. Det är budskapet vi vill förmedla. Det har varit utgångspunkten för
uppläggningen. Vi avstår medvetet från all möjliga rörliga och blinkande tekniska finesser, som de
kommersiella företagen så gärna använder för att dra uppmärksamheten mot ett visst håll. Så småningom skall
vi förvisso också använda  ”dynamiska sidor”, men det skall ske med avsikten att användaren skall kunna göra
sökningar i databaser och på så vis öka sin kunskap om bygdens kultur och historia, kanske kunna lyssna på
någon intressant ortsbo som berättar om hembygden. Utvecklingen går för närvarande mycket snabbt på detta
område i datavärlden, och vi investerar nu i modernare hjälpmedel för att kunna förverkliga intentionerna.

Fint betyg i InternetWorld.
Bland 244 sajt-tips i senaste numret sägs följande om UKF:s sidor

Vetenskap & Forskning
Upplands-Bro har eget forskningsinstitut !
www.algonet.se/~ukforsk
NY
En imponerande forskningsverksamhet bedrivs vid Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
Institutets sajt är framförallt intressant för Upplands-Bro-bor. Sajten är ett ovanligt innehållsrikt exempel
på hur lokal forskningsverksamhet bedrivs med hjälp av Internet. Skulle ni ha vägarna förbi Upplands-
Bro? Besök då först länken Kortfattad beskrivning av sevärdheter i Upplands-Bro.

UKF på sökmotorn Evreka
Om du besöker vår hemsida kan du mycket snabbt få fram ett tvärsnitt av vad UKF har att erbjuda.
Klicka på Evreka på öppningssidan. Du kommer då direkt till den stora sökmotorns urval bland våra sidor.
Ett klick på UKF visar för närvarande 79 sajter.
     Ett klick på det andra alternativet visar dessutom främmande sajter som länkat sig till UKF. Du finner med
andra ord sådant som ligger inom UKF:s intresseområde. 118 sajter.
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Runor från urtid till nutid
Föredrag 27/1 och 7/4 - studiecirkel 3/2, 24/2, 19/3 24/3 - exkursion 5/5

Runskriften har i vår kultur en längre historia än vårt vanliga alfabet. Så sent som på 1800-talet användes
runor i delar av vårt land och under 1600-talet var runkunskapen enligt Martin Aschaneus vitt spridd bland
folk. Han anger i sina rapporter från rundresor i bygderna till Bureus vilka som kunde både skära och läsa
runor och vilka som bara kunde läsa.

Vi stöter även i vårt moderna samhälle på runinskrifter. Den som t ex besöker terminal 2 på Arlanda kan
studera texten på en runsten som återfanns i samband med framdragandet av den nya Arlandabanan. Även på
många andra ställen i vår omgivning finns runtexter att läsa. Ibland finns en skylt med tolkning till modernt
språk skrivet med alfabet. Men visst vore det trevligt att själv kunna läsa originaltexten. Att kunna läsa
runorna själv ger en annan direktkontakt med ristaren. Språket har visserligen förändrats en del, men stora
delar av texten är ändå förståelig för en betraktare från det sena 1900-talet.

Du som är intresserad av att lära dig läsa runor får genom studiecirkeln grundläggande kunskaper i tolkning av
framförallt de vikingatida runtexterna. Har du dator så får du genom cirkeln även True-Type-typsnitt med
runtecken så att du kan skriva snygga runtexter direkt på datorn. Om du genom cirkeln får blodad tand finns
det många runtexter som behöver nytolkas baserat på den kunskap om runtexter som finns idag. Många
tolkningar är gjorda för över 50 år sedan och behöver ses över. Är du sedan intresserad av att jämföra
runtexter från hela Norden så finns det en runtextdatabas som du kan installera på din dator och göra
sökningar i. Välkommen med din anmälan!

Curt H Dahlgren

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:            ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4

Curt Dahlgren, ordf. Glimmerstigen 8, 196 33 Kungsängen, 08-581 702 45
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-581 712 40
Bengt Borkeby, Snövitvägen 28, 175 70 Järfälla 08-583 540 06

Vår nya småskriftserie finns att köpa på biblioteken
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Skrifterna kostar 30:-
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Medlemsinformation 2
-nyhetsbrev mars 1999

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15    pg 27 58 94-4
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55       Org. nr 813200-3800
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

År -1999
“Industriminnesåret”
Grafitgruvan i Håtuna

Byggnadsminnen från
verksamheten borttagna.
Kraftigt agerande från

antikvariska myndigheter och
kommunen är att vänta.

Kallelse till
UKF:s Årsmöte onsd 7 april kl 19.00

Villa Skoga

Granhammarsmannen
 Sveriges svar på Ismannen!
Moderna analysmetoder kastar nytt
ljus över bronsåldermannen  som
hittades vid Granhammar 1953

Arkeologen Jonathan
Lindström från länsmuseet.

Skogakyrkan 28 april, 19.00
Gamla Landsvägen 6, Kungsängens

Vikingens vardag
- hantverk, husbygge, matlagning

Janne Jonsson från
Överfors gård, Ösmo

Villa Skoga kl 19.30
(UKF:s årsmöte kl 19.00)

Aktuellt i sammandrag - se utförligare sid 2-3
Onsd. 17 mars. Folkets hus. Kallhäll, kl 19.00
- Bolindermuseet, studiebesök. Kåre Andersson guidar.
Gemensamt kaffe efteråt. Anmälan till UKF; 582 405 15
Onsd. 7 april. Villa Skoga. Kungsängen. kl 19.30          
- Vikingens vardag Janne Jonsson, Överfors gård
   Årsmötet börjar kl 19.00
Onsd 21 april. Villa Skoga. Kungsängen. kl 19.00
- Forskarträff. En idé om stöd till amatörforskare
Onsd 28 april. Skogakyrkan                      . kl 19.00, Kungsängen
- Bronsåldersmannen från Granhammar
Jonathan Lindström. Länsmuseet. Se ovan
Tisd 4 maj,  Rosodlingarna i Bro, kl 1900
- Rosodlingarna i Bro. Arr. Bro hembygdsförening
Onsd. 5 maj, Studiebesök kl 19.00 på Överfors gård, .
- Runstenar och vikingatida hantverk.
Besök på en vikingatida gård. Förhandsanmälan.
Tisd. 11 maj kl 19.00. Hembygdsgården Klint
- Bro och framtiden. Översiktsplanen. Bro hemb.för.
Lörd. 15 maj. Exkursion. Samling Tjusta skola 13.00
- Signalstenarna, Sigtuna Nyckelsten m.m
Sönd. 16 maj. Vandring ca 6 km.  Stora Ekeby kl 10.00
- Rösaring "grand tour"Arkeologiska fakta/teorier. Börje
Sandén leder vandringen.
Lörd 29 maj. Bygdens dag Tjusta skolområde
Lörd.-sönd. 12-13 juni.Viktor Jonssons f.d. lanthandel
- Stor kuriosa- och lösöresauktion   Bro hemb. förening

Rösaring - “grand tour”
Vandring 6 km. Arkeologiska fakta,

Teorier om fruktbarhetsdyrkan.
Arkeoastronomiska spekulationer.

Ledare Börje Sandén
Sönd 16 maj, kl 10.

Samling Stora Ekeby
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Föreläsningar, studiebesök, fältvandring och annat aktuellt
för UKF-medlemmar och allmänheten
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och på UKF:s och kommunens hemsidor
UKF: www.algonet.se/~ukforsk.                                             Upplands-Bro kommun. www.upplands-bro.se                                    
Kostnad vid föreläsningar vanligtvis 30:-

Onsd. 17 mars. Folkets hus i Kallhäll. kl 19.00
Bolindermuseet i Kallhäll. Vi gör ett studiebesök på Bolindermuseet i Folkets hus i Kallhälls
centrum. Kåre Andersson, museets initiativtagare, föreståndare och eldsjäl guidar oss. Samlingarna
minner om verksamheten vid Bolinders verkstäder i första hand i Kallhäll, men också från delar av
tiden på Kungsholmen i Stockholm. Efter visningen och Kåres berättelser dricker vi en kopp
tillsammans. Pris 40:-.Begränsat deltagarantal. Anmälan på UKF:s telefon 08-582 40 515, telesvar
582 41355.   Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 7 april. kl 19.00 (19.30), Villa Skoga. Kungsängen, bakom posten och systembolaget.
Föredrag 19.30, föregånget av årsmöte kl 19.00
Vikingens vardag. Hantverk - träsniderier - husbygge - matlagning - runstenshuggande.
Janne Jonsson, med rik erfarenhet från verksamheten på Överfors gård i Ösmo, levandegör
vikingatidens vardag. Onsd. 15 maj gör vi studiebesök på hans vikingagård, då vi får se och pröva
forntida hantverksteknik inklusive runstenshuggande. Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd 13 april kl 19.00. Samling vid hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro
Runstenskväll
Vi åker runt och ser till våra runstenar under ledning av runexperten Curt Dahlgren. Oömma
kläder rekommenderas. Ta med verktyg och kaffetermos. Arr. Bro hembygdsförening

Onsd. 21 april kl 19.00. Villa Skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget.
Forskarträff. Idé om stöd till amatörforskare.
Medlemmarna i UKF har det gemensamt, att alla har intresse av hembygds- och kulturhistoria.
Det kan röra släktforskning, intresse för ortnamn eller forskning om den by där farfar levde.
Amatörforskare eller fritidsforskare, om vi så vill, behöver varandras stöd för att komma vidare.
    Professionella forskare har kompetens som givetvis också är ett stort stöd för oss amatörer.
Hur ska UKF på ett aktivt sätt kunna vara en stödjande länk för amatörforskare och
amatörforskningen? På vilket sätt ska vi gå vidare? Är det regelbundna forskarträffar med inbjudna
proffs eller duktiga amatörer? Handlar det om studiecirklar i olika ämnen? Ska vi kanske ge varandra
uppslag om ämnesområden för forskning?
    Låt oss börja med ett samtal om hur vi går vidare. Vid ett sådant tillfälle kan vi ge varandra idéer
och uppslag om arkivforskning, intervjuteknik, hur man samlar och katalogisera uppgifter, datorhjälp
i forskningen eller varför inte ge varandra tips på referenslitteratur.
Ledare är Bengt Borkeby, 583 540 06.  Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 28 april. kl 19.00.  Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6, Kungsängens Centrum
Granhammarsmanen - Sveriges svar på Ismannen
Bronsåldermannen  undersöks med moderna metoder.
Arkeologen Jonathan Lindström, Länsmuseet, avslöjar sensationella resultat
Se artikel på sid 4.
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Tisd 4 maj,  Rosenodlingarna i Bro, kl 1900
Rosodlingarna i Bro
Lasse Berggren inbjuder alla intresserade att ta del av verksamheten. Rosor i stor skala har odlats
i Upplands-Bro sedan början av 1950-talet, de första åren vid Lövsta. Lasse är tredje generationen
rosodlare inom familjen. Tillfälle att köpa rosor direkt av grossisten.
Arr. Bro hembygdsförening

Onsd. 5 maj, Studiebesök kl 19.00 på Överfors gård, Ösmo.
Runstenar och vikingatida hantverk. Besök på en vikingatida gård.
Janne Jonsson visar sin gård byggd efter vikingatida principer. Vi får ta del av gammal hantverks-
teknik. Du kanske vill pröva på hur det känns att hugga runor. Janne berättar om det dagliga livet på
vikingatiden. Vi serveras en vikingatida måltid med rökt kött och mjöd. Anmäl ditt intresse i god
tid. Deltagarantalet är begränsat till ett 20-tal. Samåkning i bilar från Kungsängens station kl 18.00.
Beräknad kostnad 70:- Anmälan på 582 40 515, 582 413 55 (telefonsvarare).
 Thore Isaksson är ledare och kan ge närmare upplysningar om studiebesöket tel 581 712 40.
 Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd. 11 maj kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro
Bro och framtiden
Vi fortsätter arbetet med översiktsplanen för Bro och bevarandeplanen för äldre bebyggelse.
Kaffe med dopp 30:-  Arr. Bro hembygdsförening

Lörd 15 maj. Exkursion på skjutfältet. Samling vid Tjusta skola, Håtuna, kl 13.00
Signalstenarna, Mormonernas hemvist, Thorsätra, uppmålning av Sigtuna nyckelsten.
Exkursion under ledning av Börje Sandén.
Arr. UKF och Håtuna och Håbo-Tibble socknars hembygdsförening.

Sönd. 16 maj. Fältvandring ca 6 km. Samling vid Stora Ekeby kl 10.00
Rösaring - "grand tour".
Vandring ca 6 km. Arkeologiska fakta, teorier kring fruktbarhetsdyrkan, folktro, geologi och arkeo-
astronomiska spekulationer kring labyrinten, processionsvägen och tolkningen av ortnamnen i
området. Börje Sandén kommer under vandringen att referera till Tacitus beskrivning av
germanernas fruktbarhetsdyrkan. Heldag. Tag med förtäring. Kaffeserveringen vid Stora Ekeby är
öppen.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Lörd. 29 maj, Tjusta skolområde
Bygdens dag.
Det årliga evenemanget som föreningarna i Håtuna och Håbo-Tibble står för.

Lörd.-sönd. 12-13 juni.Viktor Jonssons f.d. lanthandel, Stationsvägen i Bro
Stor kuriosa- och lösöresauktion
Sommarens händelse i Bro
Arr. Bro hembygdsförening

Sönd 15 augusti
Arkeologidagen 1999. Visningar kl 11 och 13, samtidigt på två platser
Upplands-Bro - vikingakommunen                    (fortsättning nästa sida)
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Granhammarsmannen åter aktuell
- ett svensk svar på Ismannen från Alperna
- forskningsprojekt under ledning av Jonathan Lindström

Onsd. 28 april kl 19.00 berättar Jonathan Lindström om projektet i Skogakyrkan,
Gamla Landsvägen 6, Kungsängens centrum, bakom posten.

Vid länsmuseet i Stockholm har ett synnerligen intressant projekt påbörjats. I Sveriges
hembygdsförbunds tidskrift Bygd och Natur 1999:1 har Jonathan Lindström utförligt
beskrivit den arkeologiska undersökning som gjordes 1953 när Granhammarsmannen
hittades.
     Vid föredraget i Kungsängen kommer han att kunna avslöja en rad nya resultat av
undersökningar som nu görs på det gamla materialet. Svaren från ett antal moderna
undersökningsmetoder har i skrivande stund börjat komma in till länsmuseet.
     På UKF:s internetsidor kan du läsa såväl pressmeddelandena från 1953 som de
första rapporterna. Dessutom presenterar Jonathan ursprungsversionen av sin artikel
på hemsidan. Den är utförligare än artikeln i Bygd och Natur.

Lokalt i Upplands-Bro berör projektet oss i allra högsta grad. Men med den utformning projektet fått
och de analysresultat som nu börjar strömma in, ser det nu ut som om bronsåldersmannen från
Granhammar kommer att ge vetenskapen mycken ny kunskap. Det är ovanligt att man hittar
välbevarade rester av forntidsmänniskor som mött döden mitt uppe i sin vardagliga gärning. Förutom
att en stor del av kroppen är bevarad för undersökning med moderna metoder, har man också hittat
de redskap som den ihjälslagna mannen bar på sig när han sjönk till bottnen i den dåtida viken några
hundra meter norr om Granhammars huvudbyggnad.

Granhammarsmannen hittades 1953
Att den 50-årige mannen gått en våldsam död till mötes framgår av 20-talet hugg- och skärmärken
på ena armen och många huggmärken på huvudet, varav ett slagit bort vänstra ögonbrynsbågen. Det
var sommaren 1953 som fyndet gjordes i samband med grävningen av ett täckdike, som skulle göra
det lågt liggande fältet invid den lilla sjön användbart för tyngre moderna jordbruksmaskiner. Vid
den tidpunkten grävdes ännu täckdiken för hand. Om diket hade grävts idag med grävmaskin hade
kroppen kanske inte ens upptäckts. Under alla förhållanden skulle den ha blivit mera förstörd. Nu

Sönd 15 augusti
Arkeologidagen 1999. Visningar kl 11 och 13, samtidigt på två platser
Upplands-Bro - vikingakommunen
Namnet och kommunvapnet har vikingatida ursprung. Vi besöker platserna för deras ursprung
1. Kommunens logotype hittades 1968 vid arkeologiska undersökningar inför byggandet av
motorvägen. Curt Dahlgren redogör för omständigheterna kring fyndet och tolkningen av figuren som
blev vårt kommunvapen.  Kl 11 och 13. Samling vid ingången till Gröna dalen i norra Kungsängen,
passagen under motorvägen vid Kasmo industriområde. Bilparkering där Västra Rydsvägen slutar.

2. Namnet Bro kommer från runstenen vid Bro kyrka. Vi besöker även runstenens förmodade
ursprungliga plats. Börje Sandén guidar. Kl 11 och 13. Samling vid Bro kyrkas parkering.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening.

276



5         info99-2.pub

blev den undersökt av arkeologer och efter några dagar fraktad till Historiska museet tillsammans
med den blålera som kroppen låg i – ett helt billass enligt DN 1953-06-16.

Ett unikt fynd - som glömdes bort!
Fyndet av ”Granhammarsmannen” var unikt i Sverige – och är så än idag. Det blev föremål för
skriverier och spekulationer i dagspressen. Man såg fram mot resultaten av datering med den nya C-
14-metoden och den mer beprövade pollenanalysen. Men det blev snart tyst kring fyndet. Just under
åren 1952-56 utkom inte heller Stockholms-Näs hembygdsförenings Medlemsblad. Herrman
Svenngård synes inte ha tagit upp ämnet förrän 1961:4, och då ganska kortfattat i en
sammanställning över intressanta orter och händelser i Västra Ryd.

Första officiella rapporten
På den vetenskapliga sidan var man ännu  mer förtegen. Inte förrän 1959 kom det en rapport om
Granhammarsfyndet i tidskriften Fornvännen.  Och den är – märkligt nog - inte skriven av någon av
de två arkeologer som tog hand om bronsåldermannen. Huvudansvarig vid Granhammar hade varit
Wilhelm Holmqvist, men han hade just vid denna tidpunkt också ansvaret för Helgögrävningarna
”ett av de mest omfattande arkeologiska fältarbeten som bedrivits på en plats i Sverige” för att citera
Nationalencyklopedin. Eftersom den slutliga rapporten från Helgö inte var klar förrän 1988, kan vi
förstå att Holmqvist hade annat att syssla med under resten av sitt liv.
     Artikeln i Fornvännen skrevs i stället av Andreas Oldeberg, som å det förbindligaste tackar
Holmqvist för att han får publicera fyndmaterialet och omständigheter kring upptäckten. Detta sker
således hela 6 år efter upptäckten. Mig veterligt skrivs ingenting om Granhammarsmannen förrän i
Det hände i Upplands-Bro 1984.
     Uppgiften om att en hund skulle ha följt med mannen i djupet härstammar från en av
tidningsartiklarna 1953 och återfinns inte i de vetenskapliga skrifterna.

Vad kommer de nya undersökningarna att avslöja?
Bronsåldersmannens kropp har bevarats mycket väl i blåleran i nära 3000 år. Skallen var helt fri från
vittringsskador när den hittades, hjärnan är fortfarande bevarad och undersöks nu. Innehållet i
magsäcken är också föremål för undersökning. DNA-analys görs och med hjälp av isotopmätningar i
benstommen kan man se vilken föda han intagit under olika perioder av sitt liv. Fyndmaterialet har
av allt att döma bevarats väl på Historiska museet och tack vare det kan man nu utnyttja nya
kunskaper och metoder. På grund därav är Granhammarsmannen inte bara en lokalhistorisk raritet,
utan kommer också att ha betydelse för synen på  - och kunskapen om - bronsåldern.

Den på senare år mycket uppmärksammade Ismannen från Alperna har  gett en ny bild av
bronsåldersmänniskan. Vad skall månne vår man avslöja?

Du kommer att kunna följa utvecklingen på bl a UKF:s hemsida. www.algonet.se/~ukforsk                                         .  
Du kan lyssna på Jonathan Lindström den 28 april.
I nästa nyhetsbrev rapporterar jag naturligtvis allt nytt som framkommer.
TV-NOVA planerar att göra ett program kring Granhammarsmannen.

UKF:s årsmöte
UKF:s medlemmar kallas till årsmöte onsdagen 7 april kl 19.00
Plats Villa Skoga, Kungsängen.  byggnaden bakom posten
Efter mötet ca 19.30 berättar Janne Jonsson om Vikings vardag. Se första sidan
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År -1999 “Industriminnesåret”
Grafitgruvan i Håtuna
Byggnadsminnen från verksamheten borttagna.
Kraftigt agerande från antikvariska myndigheter
och kommunen är att vänta.

Lika positivt som det återuppväckta intresset kring Granhammarsmannen är, lika negativt – om inte
mer – är det som hänt med byggnadsresterna vid grafitgruvan i Håtuna. Just året 1999, som av
riksantikvarieämbetet utropats till Industriminnenas år, förlorar vår kommun ett för Mälarområdet
mycket ovanligt industriminnesmärke. I skrivande stund har praktiskt taget alla synliga minnen av
gruvverksamheten utplånats. Och sådant kan ske mycket snabbt med moderna redskap. Den nye
ägaren av Skällsta i Håtuna har via en entreprenör låtit verkställa ”upprensningen” av den träddunge
där grunderna till de byggnader fanns kvar, som vi kan se på bifogade bild från 1948.

Gruvverksamheten i Håtuna var förvisso miljöstörande under sin blomstringstid under andra
världskriget, då Sverige här hade en av sina få brukningsvärda grafitreserver. Brytningen skedde
under jord i två våningar åt bägge hållen från den nu vattenfyllda gruvöppningen. Om förstörelsen av
gruvminnena är en förlust för Mälarområdet, så är förlusten för kommunen så mycket större eftersom
vår gamla jordbruksbygd har mycket få industriminnen att visa upp för kommande generationer.
     Ett så till synes obetydligt minnesmärke som några husgrunder är dock något som man kan ta som
utgångspunkt när man står på platsen och med fotografiets hjälp för sin inre syn rekonstruerar
människors arbete på platsen. Hur mycket roligare är det inte för sinnet, när man exempelvis strövar
omkring i våra skogar och plötsligt står framför någon av hundratalet bevarade torpgrunder; med en
gång får skogen liv, och man hittar strax ännu fler minnen av människornas liv på platsen, kanske en
vattenkälla, en jordkällare några dikesrester som visar var trädgårdslanden låg.

Länsmuseum och länsstyrelse är informerade om vad som hänt. En skrivelse till kommunens
stadsarkitekt har insänts med kopior till vissa nämnder och politiker. De undertecknande
organisationerna  förväntar sig ett snabbt och kraftfullt agerande från kommunens sida och väntar på
vilka åtgärder som kommunen tänker vidtaga och ser fram mot ett skriftlig besked om dessa.

Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening
Bro hembygdsförening
Stockholms-Näs hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Stiftelsen Upplands-Bro fornforskning.

Till närmare belysning av Håtunagruvans roll såväl lokalt som i svensk gruvnäring återger jag på de
följande sidorna en del av Forskningsinstitutets internetsidor, som innehåller praktiskt taget allt som
finns om gruvan i Bergmästarämbetets arkiv i Falun. Resten finner du på www.algonet.se/~ukforsk                                         
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Grafitgruvan i Håtuna
(så som den framställs på UKF:s internetsida 1997-09-28)

Grafitgruvan i Håtuna och den betydelse brytningen hade under andra världskriget kan vara värd att
uppmärksamma. Här finns en av landets få kända grafitfyndigheter. Skällstagruvan, som den kallas i
Bergmästarämbetets skrifter, är en av de viktiga grafitreserverna i landet. Allt svenskt behov av grafit
importeras dock för närvarande.(1981)  På grund av alltför stor förorening av svavel anses svensk grafit inte
brytvärd.

Av följande texter är endast den inledande tidigare publicerad i hembygdsboken Det hände i
Upplands-Bro, Börje Sandén 1984. Övriga här publicerade texter och bilder har legat till grund för
artikeln i hembygdsboken. Tillsammans med litteraturförteckningen är framställningen ett exempel på
källor som kommer till användning vid lokalhistoriska studier och kan tjäna som åskådningsmaterial
för exempelvis gymnasiestuderande, som vill bekanta sig med källdokument. Texten i
originalhandlingarna återges, vilket tvingar den studerande att sätta sig in i en speciell terminologi.
Samtliga dokument finns i UKF:s arkiv, som successivt byggs upp enligt en liknande modell.

* Utdrag ur Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984
* Sammandrag av bandintervju 1981-03-11 med Alfred Gran, gruvfogde under senaste brytningsperioden
   under andra världskriget
* Sammandrag av bandintervju med markägarna under brytningenperioden, Knut och Margareta Bergman.
* Utlåtande år 1928 från Sveriges Geologiska Undersökning - ingen brytning av grafitmalm i Sverige vid
   denna tidpunkt
* Karta över gruvområdet, 1942 jämte
   beskrivning.
* Vertikalprojektion av gruvgångarna
* Kartor över gruvgångarna
* Ekonomiska kartor med de inmu
   tade Skällsta- och Nyborgsgruvorna
* Beskrivning från år 1924
* Brytningsberättelser - statistik
* Bergmästarämbetets protokoll som
   ger intressanta upplysningar om
   gruvverksamheten 1924 1938 1942
* Ur Mutsedeldagboken för Uppsala
   län - Ugglas-gruvan i Ålsta,
   Kungsängen
* Protokoll 1876 vid inmutning av
   Almregrufvan i Ålsta
* Sveriges ädlare malmer och
   bergverk
* Skälsta grafitförekomst (ur Sveriges ädlare malmer och bergverk)                          Bild från 1948
* Källdokument och litteratur

Ur Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
Väster om Håtuna kyrka ligger Skällsta, vars huvudbyggnad brann på 1890-talet och sedan inte blivit
återuppbyggd.Endast hundra meter från nuvarande mangårdsbyggnaden, en tidigare flygelbyggnad, ligger
lämningarna efter Skällstagruvan, från vilken Sverige under andra världskriget fick sitt mesta behov av grafit
tillgodosett. Grafit förekommer bara på ett fåtal ställen i Sverige. Liksom på andra ställen i landet är
grafitmalmen av dålig kvalité. För närvarande importeras hela vårt behov av grafit.

Brytningsperioder
1858 inmutades den första grafitfyndigheten vid Skällsta.
Mindre brytning förekom i dagbrott under första världskriget.
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På 1930-talet blev det mycket stort intresse för grafiten här. Mutsedeldagboken upptar inte mindre än 21
fyndigheter under huvudbeteckningen Skällstagruvan, vartill finns ett stort antal fyndigheter även i Råby- och
Nyborgs- och Värstaområdet.
Endast i Skällstagruvan nr 1 bröt man grafit åren 1917, 1924 och mellan 1935 och 1945.

Brytning under jord
1940 började man bryta under jord. En gruvlave,
försedd med hissanordning, byggdes för
uppforslingen av malmen. Fram till 1946 bröt
man malm i två 'våningar' ner till ett största djup
av 36 meter. Gruvgångarna gick ca 60 meter åt
vardera hållet från gruvöppningen räknat.
Gruvfogden har framhållit att den verkliga
brytningen aldrig hann komma i gång. Den grafit
som framställdes togs ur provsprängningsmaterialet. Det finns således mycket grafit kvar, men den är för
närvarande inte brytvärd i konkurrensen med utländska fyndigheter.

Anrikningsverket
1939 kunde ett anrikningsverk invid gruvan tas i bruk. Det drevs kontinuerligt i tre skift. För övervakning av
anrikningen behövdes två man. Sex man var således anställda för detta. För brytningen behövdes fler
personer. Som mest var 15 -16 man anställda vid Håtunagruvan. Anrikningsprocessen var med sin dåtida
metod redan ett uppmärksammat miljöproblem i Håtuna. Med dagens stränga förbud mot föroreningar skulle
det vara omöjligt att utvinna grafit på det gamla sättet.

Kulkvarnen
Malmen krossades först mellan stora 'käftar' av stål. Därefter kastades den mot ett järnsåll och maldes sedan
till ett fint pulver. Det skedde i en s.k. kulkvarn, som var en stor cylinder i vilken den krossade malmen
blandades med ett stort antal stålkulor med en vikt av ca 1,5 - 2 kg. När cylindern roterade maldes malmen
mellan kulorna, så att den blev lika fin som mjöl (200 my). Kulorna blev naturligtvis nötta och måste bytas när
de gått ned i vikt till 1 kg. (Se gruvfogdens berättelse).

Flotteringen
Därefter blandades pulvret med vatten i en bassäng och genom tillsats av kemiska medel fick man ett skum,
som tog med sig grafiten upp till ytan, där den samlades in. Själva berget sjönk till bottnen. Metoden är vanlig
även när det gäller andra malmer och kallas flotation eller flottering. Det hela sker automatisk dygnet runt, och
en mycket viktig del av arbetet består övervakning och provtagning. Proverna analyseras omedelbart i
laboratoriet. Resultatet av analysen ger besked om mängden av de kemiska tillsatser som behövs för att
skumbildningen skall bli den rätta. Här i Håtuna skedde provtagningarna 30 - 40 ggr per dygn.

Miljöproblem
Med hjälp av stora fläktar torkades sedan grafitmassan, som därefter brändes för att man skulle få bort så
mycket som möjligt av svavelföroreningen i den. Själva gruvbrytningen var inte så störande för omgivningen,
även om tavlor och väggprydnader i mangårdsbyggnaden skakade allt mer ju närmare man kom med
sprängningarna. Det var i stället de olika momenten i anrikningen som ställde till bekymmer. En stickande
svavellukt spreds över bygden när det torkade pulvret brändes. Bristfälliga filter i fläktarna släppte igenom det
finaste grafitpulvret, som lade sig som ett svart oljigt damm över växtligheten i omgivningarna. Vattnet i en
del brunnar blev förorenat. Flotteringen krävde så mycket vatten att vattenbrist uppstod på gården. Till detta
kom oväsendet från malmkrossen, kulkvarnen och fläktarna.

Grafit
Grafit används som bekant i blyertspennor. Den består av rent kol, som kan uppträda i två olika former, grafit
och diamant, vilka kan sägas vara varandras motsatser. Grafiten är osmältbar, ytterst svårförbrännlig och
motståndskraftig mot kemisk inverkan. Den används bland annat i metallegeringar av olika slag. Den är ett
utmärkt smörjmedel, och som sådant användes Håtunagrafiten av Stockholms Spårvägar för spårväxlarna. Det
får man ofta höra av den del av ortsbefolkningen som vet någonting om vår gruva. Det var emellertid bara den
svavelhaltiga grafiten som blev smörjmedel. Den höggradigt renade grafiten gick till industriellt bruk, som det
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heter i brytningsberättelserna, och var mycket eftersökt. En del av den gick faktiskt på hemliga vägar till
Tyskland under kriget, men det kom tydligen aldrig till ortsbefolkningens kännedom.

Brytningen upphör
Brytningen upphörde 1945, men man fortsatte att leverera grafit ur inneliggande lager fram till och med 1949,
ca 700 ton för smörjändamål och 50 ton för industrin. Det mesta av anrikningsverket är nu borta, liksom den
stora slagghögen. Den har använts som vägbyggnadsmaterial bland annat. Kvar är några skjul och de två
arbetarbostäderna öster om gruvan samt gruvfogdebostaden ännu längre bort mot Råby. Gruvan är helt
vattenfylld. Det är inte svårt att finna dess öppning. (Ur Det hände i Upplands-Bro)

Ur Mutsedeldagboken för gruvorna i Upplands-Bro
 (från UKF:s internetsidor)

Mutsedeldagboken för vårt område förvaras på Bergmästarämbetet i Falun. När man tittar i den finner man att
det måste ha rått rena rama "guldfebern" i Håtunaområdet på 30-talet med folk springande i markerna för att
leta efter grafitfyndigheter. Skällstagruvorna 1 och 2 blir inmutade 1917. När sedan verksamheten visade sig
vara givande inmutas ett stort antal gruvor i området under några år.

1933
Skällstagruvorna Nr 3 - 21.

1934
Nyborgsgruvan Nr 1 - 5,
Wärstagruvan Nr 1 - 3,
Råbygruvan Nr 1 - 2,
Nibblegruvan Nr 1,
Åkergruvan Nr 1
Backgruvan Nr 1

1937
Nyborgsgruvan Nr 1 - 5
Åkergruvan Nr 1
Backgruvan Nr 1

1939
Nyborgsgruvan Nr 2 - 5

Gruvgångarna i två plan

1940
Skällstagruvan Nr 3 - 11

Det var endast i Skällstagruvan Nr 1 som verklig brytning kom till stånd.

Skälsta grafitförekomst
Ur Sveriges ädlare malmer och bergverk
Av F.R. Tegengren

Efter fototstatkopia erhållen på Bergmästarämbetet i Falun 1979-07-02. Av texten framgår att texten
tillkommit före den återupptagna (tilltänkta ?) brytningen 1924.
OBS. Skribenten har inte uppmärksammat att brytning ägt rum redan i mitten av 1800-talet. Man misstänker
att det finns en betydande grafitförekomst i Håtunaområdet. I mutsedeldagboken finner man väldigt många
inmutningar (vilka aldrig lett till brytning). Se anteckningar om Mutsedeldagboken. B.S.
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I den grå bandgnejsen i länets södra del förekommer grafit som accessorisk beståndsdel, såsom vid Hatet på
Skolandet, vid Bålsta station och på Landholmen i Näs socken. Mera samlad är den emellertid endast vid
Skälsta gård i Håtuna socken, där man av gammalt haft en mindre skärpning på ett grafitlager. Under
kristiden blev förekomsten något undersökt, 1917 bröts således i en 10 m djup sänkning i åkern N om den
gamla skärpningen  250 ton berg, varur erhölls 200 ton anrikningsrågods, som delvis fördes till Runmarö
flottationsverk (sid. 305). Malmen visade sig emellertid vara svåranrikad på grund av  den höga
svavelkishalten.

Grafiten förekommer i en grå, bandad, delvis granatförande kvartsitisk gnejs med strykning NNV –SSO och
brant till lodrät stupning mot VSV. Strax öster om grafitzonen stryker ett band av amfibolit. Såväl gnejs som
grafit genomsättas av pegmatit i körtlar och sliror.

Grafiten bildar en inlagring i gnejsen i en några meter bred zon, av vilken dock endast södra delen är känd på
en sträcka av c:a 50 m. I strykningen mot NV täckes berggrunden av lera på en sträcka av över en km, men
någonstans 50—100 m NNV om den sista grafitblottningen är grafitzonen anträffad i ett täckdike. Troligen är
grafiten därför rätt uthållig i fält och malmtillgångarna ej obetydliga eller jämförliga med Gamla
Skrammelfallsgruvans vid Norberg.

I den gamla skärpningen är grafiten samlad i tre band. Av vilka de två i hängandet endast äro någon dm breda,
men liggandebandet över en meter. I sänkningen är malmen 3 -5 m bred och i den norra jordrymningen minst 3
m. I likhet med gnejsen är malmen utpräglat bandad, med omväxlande kvartsitiska och kloritiska lager. I de
förra är grafiten fjällig, men i de senare har den vanligen sönderknådats efter slintytor. Malmen håller
genomgående  en rätt hög halt av kiser, främst svavelkis, men även något magnetkis och spårvis kopparkis.

Medelhalten av grafit i malmzonen är enligt uppgift 20—26 % och svavelhalten flera procent. Då huvudlagret
är flera meter brett och gnejsinlagringarna i malmen äro mycket obetydliga bör malmprocenten bliva hög,
1917 var den i sänkningen ej mindre än 80%.. De enda uppblandningarna av betydelse äro pegmatitgångarna, i
jordrymningen exempelvis äro några rätt stora körtlar blottade. Närheten av pegmatiterna blir grafiten
grovkristallin och pegmatiten själv håller grafittavlor jämte kiser. I delvis kalkspatfyllda druser i
pegmatitgångarna är svavelkisen vackert kristalliserad. Pegmatiten tycks dock ej hava något genetiskt samband
med malmen utan endast resorberat den redan förut befintliga grafiten och kisen, varefter dessa åter
utkristalliserat.

Grafitprojekt i Hälsingland
När jag dokumenterade verksamheten vid Skällstagruvan och skrev avsnittet i hembygdsboken 1984 bröts
ingen grafit i Sverige. Grafit finns dock här och var i landet men procenthalten är i allmänhet låg.

Sedan 1996 bryter man på nytt grafit i Sverige. I Hälsingland driver Tricorona Mineral AB “Graftiprojektet vid
Kringelsgruvan”.  Projektet är beskrivet på företagets hemsida www.tricorona.se/tr_woxna.htm. Med modern
brytningsteknik anser man det tydligen lönande att ta vara på 10-% grafitmalm. (Skällstamalmen innehåller ca
25 % grafit.). På hemsidan finns en utförlig beskrivning av framställningsprocessen, som i grunden liknar den
som användes vid Skällstagruvan. Förhoppningsvis sker utvinningen mer miljövänligt i dag.
     Grafitens egenskaper och användningsområden beskrivs också enligt nedanstående (här något förkortat)
På grund av sina unika egenskaper används naturlig grafit inom många olika områden. Grafiten är unikt på
många sätt
- den har stor motståndskraft mot höga temperaturer och utgör därför en viktig komponent vid produktion av
eldfasta produkter.
- den är resistent mot kemikalier och används därför i deglar.
- den har hög elektrisk ledningsförmåga, vilket gör den lämplig som motor- och generatorkol.
- den används i bromsbelägg
- den låga friktionskoefficienten gör att den används som smörjmedel
- den används i blyertspennor
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Vad som sig tilldragit
I förra numret blev det inte plats för någon summering av det som UKF varit med om sedan sist.

Till Hans Furuhagens fördrag kom ett 30-tal personer. På sedvanligt lugnt och sakligt sätt talade han
under rubriken ”Rom och Germanien – ett ödesdigert möte” om de två kulturernas betydelse för varann.
Man kan se föredraget som en uppföljning av vårens estradsamtal mellan Lars G Holmblad, från
Historiska museet och Curt Dahlgren från UKF, då de gjorde ”en tillbakablick på Assurs rötter” under
rubriken ”Från Bro till Bysans”,  och som en inledning till Börje Sandéns föredrag om nordisk religion i
form av fruktbarhetsdyrkan, med särskild koppling till Rösaring. Detta föredrag får sin uppföljning 16
maj i år, då Börje leder en ca 6 km lång vandring över hela Rösaringsområdet och försöker belysa de
många frågeställningar som numera finns kring labyrinten, processionsvägen och området som helhet.

I höstas visade UKF under ett par veckor sin verksamhet i en utställning i Bro bibliotek. Den utgjorde
avslutningen på temat ”UKF:s 10-åriga verksamhet”. Vi skickar gärna vår broschyr med en
sammanfattning av årens både interna verksamhet i form av genomförda och pågående projekt och
utåtriktade aktiviteter såsom föredrag, exkursioner, studiebesök, studiecirklar och herrgårdskonserter.
Broschyren finns alltid att tillgå vid våra sammankomster men beställ den gärna per telefon. Vi skickar
den då utan kostnad.

1999 inleddes med ”Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm”. Trons Lasse och Runar Tommila,
bägge från Dalarna, berättade om sin idé att göra dalfolkets vandringsled längs de gamla landsvägarna
till en turistväg för vandring eller cykling – helt eller styckvis. Man försöker intressera kommunerna
längs vägen att dokumentera vägsträckningarna och berätta om kulturminnen längs dem. När det gäller
sträckan mellan Grans gästgivargård i Bålsta och  Stäket kan vi erbjuda en hel rad av väg- och
kulturminnen. Här har vi ridvägar från gammal tid, vägkrogar, gästgivargårdar, brobyggen och färjan vid
Stäket, Rövargrottan, Ryssgraven för att inte tala om dalfolkets ”egen” backe Dalkarlsbacken och hela
”vägmuseet” på Stäksön. Mer än 50 personer kom för höra dalkarlarna berätta.

UKF bedriver inte bara dokumentation och forskning kring bygdens historia. UKF är också en allmän
kulturförening och försöker allt efter råd och lägenhet erbjuda såväl sina medlemmar som allmänheten
ett så brett kulturutbud som möjligt. Det var särskilt roligt när vi nyligen fick möjlighet att föra in konst i
vårt programutbud. Jörgen Martinssons mycket engagerande föredrag om konst och antikviteter drog
en talrik publik och vi såg många nya ansikten i lokalen. Jörgen, som sedan flera år är Upplands-Bro bo,
är ju välkänd från Antikrundan, där hans specialitet är antika möbler. Men han har lång erfarenhet av
konst från sin verksamhet vid Göteborgs konstmuseum,  Bukovskis och nu Stockholms auktionsverk.
Det visade han prov på när han med hjälp av diabilder berättade om olika konstföremåls prissättningen
genom åren. Det är märkliga lagar som här styr. Jörgen visade att det minsann inte bara är de förmögna
som byter varor i mångmiljonklassen med varandra. Inte så sällan har antika föremål och tavlor kunnat
hjälpa personer i en ekonomisk nödsituation.
     Vi försöker nog återkomma med konst på vårt program.

PS
Jörgen Martinsson inledde sin bildsvit med porträttet av grundaren till Stockholms Auktionsverk,
överståthållaren Claes Rålamb. I ett lokalhistoriskt nyhetsbrev som detta är det naturligtvis på plats att
nämna att sagde Rålamb var tredje generationen i släkten som ägde Brogård. Hans fader var född på
Brogård, och farfadern fick kungligt brev på den 1563. Brogård gick till en annan släkt när Claes sålde
egendomen år 1685. Då var han redan ägare till Fornsigtuna, vilket hans son döpte om till Signhildsberg.
Släkten Rålamb är nu utdöd på manssidan. Den siste var ägare till Granhammar och Sundby.
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Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:            ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4    Org.nr 813200 - 3800

Curt Dahlgren, ordf. Glimmerstigen 8, 196 33 Kungsängen, 08-581 702 45
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-581 712 40
Bengt Borkeby, Snövitvägen 28, 175 70 Järfälla 08-583 540 06

Vår nya småskriftserie finns att köpa på biblioteken
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen. Se utställningen i Bro bibliotek
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Skrifterna kostar 30:-

Skriftserien Vad hände egentligen?

Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 
Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
illustrerad i svart/vit, tecknare Tomasz Pydzik.
204 sidor, 1990, hård pärm 180:-, mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, (Håtunaområdet)
Ärkebiskopen Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
illustrerad i svart/vitt. Ruben Lindberg.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Börje Sandén.
"Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg i rec.)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

Folklivsberättelser
Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Av John Kraft. 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik. UKF:s nya tryckförfarande.

Hembygdsboken
Det hände i Upplands-Bro

UKF har förvärvat några
exemplar av upplagan från
1984. Vi säljer dem för 250:-

Den nya upplagan är inte att
vänta förrän till sommaren år
2000.

Häradskartorna från
1860
Vi har också en ny upplaga av
de fina ekonomiska kartorna
från 1860.

De är de äldsta i landet av detta
slag. Utgivningen började 1860
med Bro och Håbo härader i
Uppsala län.
Den nya upplagan visar hela
kartan i full skala 1:50000.
De kostar 100:- styck och finns
även de på biblioteken
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Medlemsinformation 3
- nyhetsbrev aug 1999

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Institutschef  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15    pg 27 58 94-4
Upplysningar 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Budkavle från
Dalarna passerade

genom Upplands-Bro på
dalfolkets gamla

vandringsled.

Hednagudar och
hövdingadömen i det
gamla Skandinavien

Rösaring -
“satt på kartan”

Vandringen i
Rösaringsområdet 16 maj

1999 - " Sammanfattning

Förändrad syn på
dalupproret 1743
börjar växa fram.
Var det verkligen ett

försök till revolution?

Kortfattat  urval av aktuella
kulturaktiviteter Mera på sidan 2

Håbo-Tibble - spännande bebyggelse i gammal miljö
Onsd. 1 sept. Hembygdsgården Klint, prästvägen 9, Bro
- Nya bebyggelsen. Fotograf Jan-Erik Andersson  JEA.
- Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet.  Carl Gunnar
Jansson berättar om en nästan bortglömd social reform.

Lörd. 4 sept.  Håbo-Tibble kyrkby. saml vid kyrkan
Vandring i kyrkbyn. samling vid kyrkan kl 14
Lörd 11 sept. Kl 13.00 Villa Skoga. ABF
- Rösaring - nytt och gammalt, arkeologi och teorier
Sönd 12 sept. Kulturhusens dag, guidad visn kl 11 och 13
- Bro järnvägsstation och järnvägens tillkomst 1876
Lörd 2 oktober, cykeltur i Brogårdsområdet.  Klint kl 13.
- Exkursion till Brogård, Fiskartorpet, Tegelbruket m.m.
Lörd 9 okt.  Brohuset
- Den traditionella Jazz och bluesfestivalen
Onsd 13 okt. Dagcentralen i Bro centrum kl 19
- Hednagudar och hövdingadömen i det gamla
Skandinavien.  John Kraft berättar om sin forskning och
visar den nyligen framtagna boken
Onsd. 27 oktober. Villa Skoga. UKF kl 19.
Järnframställning i äldre tid.  Antikvarie Lars Löthman
Torsd 4 nov. Klint. Naturskyddsföreningen kl 19
- Börje Sandén kulturhistoria - med inriktning på natur,
  miljö, jordbruk

UKF bildar en forskar-
akademi för dem som vill
arbeta aktivt med släkt-
och hembygdsforskning
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Aktuellt för UKF
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev. ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och på UKF:s www.algonet.se/~ukforsk och
kommunens www.upplands-bro.se.   Kostnad vid föreläsningar vanligtvis 30:-

Håbo-Tibble - spännande bebyggelse i gammal miljö
Två program kring kyrkbyn i Håbo-Tibble
1. Onsd. 1 sept. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 9, Bro
Fotograf Jan-Erik Andersson  JEA,  visar en bildserie och berättar om den nya bebyggelsens
tillkomst.
Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet.
Carl Gunnar Jansson berättar om en nästan bortglömd social reform, som berörde bl a Håbo-Tibble.
Kaffeservering
2. Lörd. 4 sept.  Håbo-Tibble kyrkby. saml vid kyrkan kl 14.00
Studiebesök i Håbo-Tibble kyrkby
Samling vid kyrkan kl 14
Arr. Kulturbojen, Håtuna/Håbo-Tibble och  Bro hemb.föreningar, UKF och Studief. Vuxenskolan
Lörd 11 sept. Kl 13.00. Villa Skoga. ABF
Rösaring - nytt och gammalt, arkeologi och teorier
Börje Sandén visar bilder och berättar om utgrävningar, teorier och spekulationer kring den
berömnda kultplatsen. Se två artiklar i detta nyhetsbrev.
Arr. ABF
Sönd 12 sept. Bro järnvägsstation, guidad visn kl 11 och 13
Kulturhusens dag
Bro järnvägsstation och järnvägens tillkomst 1876
Stationen och stationsområdet har nyligen inköpts av kommunen. Byggnaden skall bevaras,
exteriören  har inte ändrats. Musik, utställning och föredrag
Arr. Hembygdsföreningen, Kulturbojen, UKF, Kultur och Fritid
Lörd 2 oktober, cykeltur i Brogårdsområdet.  Klint kl 13.
Exkursion till Brogård, Fiskartorpet, Tegelbruket och Rättarboda
Brogårdsområdet är föremål för en inventering och dokumentation genom Stockholms läns museum.
Gamla Bro-bor berättar om livet i området. Samling med cyklar vid hembygdsgården Klint i Bro.
Tag med eftermiddagskaffe; vi blir ute 3-4 timmar.
Arr. Hembygdsföreningen, Kulturbojen och UKF.
Lörd 9 okt.  Brohuset
Den traditionella Jazz och bluesfestivalen
Den fjärde upplagan av festivalen kommer att gå av stapeln i Brohuset, Bro Centrum, lördagen
den 9 oktober. Följande artister är bokade än så länge (fler kommer)  Putte Wickman med Claes
Cronas trio; Ann-Kristin Hedmark / Mats Öberg;  Katrine Madsen med Claes Cronas trio; Claes
Jansson med husbandet; Liza Larsson & Jazzakuten; Olle Eilestam Quartet; Sweet Jazz Trio;
Honeydrippers; Blue Hammer; Jump 4 Joy; Swingsters

Nytt häfte i vår småskriftserie.
Negelstena gård. Barndomsminnen och fotografier från 1910-20-talen berättade av Lotte Ekstedt.
Gården låg på Svea livgardes skjutfält. Alla byggnader på fotografierna är borta.
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Onsd 13 okt. Dagcentralen i Bro centrum kl 19
Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien.  John Kraft berättar om sin
forskning och presenterar sin nya bok i ett ämne, som är av mycket stort intresse för Bro. Såväl
Rösaring som de gamla gudanamnen Härnevi och Ullevi spelar en betydande roll i hans försök att
beskriva det förhistoriska samhällets uppbyggnad kring religiösa centra. Vi känner John sedan flera
föredrag i Bro kring hans specialitet labyrinter eller trojeborgar.
     UKF har fått det hedrande uppdraget att stå som utgivare av boken. John var faktiskt färdig med
den för flera år sedan, då manuset väckte så stor uppmärksamhet att Historiska museet ställde sig
bakom en utgivning, men fick tyvärr inte de ekonomiska möjligherna att fullfölja sitt åtagande. Nu
gör vi boken enligt vår form av Book on demand, vilket betyder att upplagan lätt kan utökas alltefter
behovet. Se mer om vårt tryckförfarande på annan plats.
Arr UKF och Vuxenskolan

Onsd. 27 oktober. Villa Skoga. UKF kl 19.
Järnframställning i äldre tid.  Antikvarie Lars Löthman
Det blir en exposé av svensk järnhantering från äldsta till för ca 100 år sedan. Forskningen har på
senare år funnit att järnhanteringen har rötter längre tillbaka i forntiden än vad som tidigare antagits.
Utvinning av järn ur rödjorden, exempelvis i Riddarhyttan, upptäckten och rekonstruktionen av
Lapphyttan, kommer Lars att berätta om. Hur är det med begreppet osmundar? Lars illustrerar
föredraget med slaggprover och bilder.
Arr UKF och Vuxenskolan
Torsd 4 nov. Hembygdsgården Klint Prästvägen 9, Bro. Naturskyddsföreningen kl 19
- Börje Sandén kulturhistoria - med inriktning på natur - miljö - jordbruk
Arr. Naturskyddsföreningen
Längre fram under hösten  kommer ytterligare ett par föredrag.
Lars Hernriksson, doktorand i arkeoloig, att berätta om forntida glas
Lothar Schroeder berättar om olika träslags användning i forntid och nutid

Hednagudar
och hövdingadömen

i det gamla Skandinavien.
UKF har fått det hedrande uppdraget att verkställa utgivandet av John Krafts sedan länge bebådade
bok. När manuset var färdigt för några år sedan blev Historiska museet intresserat av att ställa sig
bakom utgivningen, men fick tyvärr inte de ekonomiska möjligheterna att fullfölja intentionerna.
     Nu gör vi boken enligt vår form av Book on demand, vilket betyder att upplagan lätt kan utökas
alltefter behovet. Se mer om vårt tryckförfarande på annan plats.

John Krafts bok berör i viktiga avseenden vår lokala historia och arkeologi eftersom såväl Rösaring
som de gamla gudanamnen Härnevi och Ullevi spelar en framträdande roll i hans försök att beskriva
det förhistoriska samhällets uppbyggnad kring religiösa centra. John har flera gånger besökt oss i
Bro och berättat om vår intressanta kultplats.  Ett naturligt skäl för vårt engagemang i utgivningen är
Johns mångaåriga deltagande i  våra angelägenheter såsom medlem av UKF. Boken är således i
vissa avseenden en del av vår lokala historia.

Boken kommer att presenteras vid John Krafts föredrag onsd 13 okt. kl 19 i  Dagcentralen i Bro
centrum, då du också får möjlighet att köpa den.

287



4         info99-3.pub

Rösaring – ”satt på kartan”
Vandringen i Rösaringsområdet 16 maj 1999 - "Rösaring - grand tour"
Sammanfattning av Börje Sandén

Om vi inte fullt ut förstått det förut, så visar vårens vandring i Rösaringsområdet, att intresset för den
mångfacetterade fornminnesplatsen är vida utbrett. Att en så omfattande och fysiskt krävande
vandring skulle locka så många människor var överraskande. Det handlade om en promenad på  6
km och ett försök att belysa området ur så många aspekter som möjligt.
     Jag har haft förmånen att leva med Rösaring i snart ett halvt sekel och har under den tiden haft
glädjen att få berätta om platsen för tusentals åhörare vid hundratals tillfällen, men det här var första
gången som det blev möjligt att vid ett och samma tillfälle och för en och samma grupp försöka
presentera en helhetssyn av området.
     Visningen var ett beställningsuppdrag från några intresserade personer utanför Bro-Låssa som
ville göra ”Rösaring – grand tour”. Vid en sammankomst i november bestämde vi träffen till 16 maj.
Information om vandringen spreds sedan genom vårt nyhetsbrev, som för närvarande har en upplaga
på ca 450 ex, varav kanske hälften går till personer och institutioner utanför kommunen.
     UKF samarbetar sedan decennier med amatörarkeologerna i länet, men dessa har som regel redan
tagit del av de synpunkter som jag brukar framföra; det gäller också de som bor i närområdet. Det var
därför många nya ansikten jag mötte när jag kom för att ta hand om gruppen. Jag hade förberett mig
med ett 30-tal kompendier. Det kom ca 75 vetgiriga åhörare, så många blev utan kartor. Men jag tror
alla höll sig kvar trots att det fanns tillfällen att avvika under den drygt fem timmar långa visningen
och vandringen.
     Du som är medlem i UKF har ju i tidigare nyhetsbrev läst om vad jag tänkte bjuda på, men nu har
vi fått många nya medlemmar, så en kort resumé av vårens cocktail kanske kan vara på plats.

Rösaring – arkeologiskt forskningsprojekt
Vandringen startade vid länsmuseets undersökningsområde invid Stora Ekeby, strax nedanför själva
Rösaring. Här skulle Stockholms läns amatörarkeologer för fjärde året i rad hjälpa grävledaren Peter
Bratt i det stora forskningsprojektet, som syftar till att få en arkeologisk helhetssyn på det
kvadratkilometer stora området. Arbetskraften är gratis – amatörerna står i kö att få vara med – men
det finns alltid kostnader för analys av prover och viss maskinell utrustning, så där 40-50000:- per år.
Bygdens egen privata penningpåse för arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro, Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning, hade nästan tomt i kassan, sedan över 100000:- spenderats på olika
undersökningar. Pengar från annat håll uteblev också detta år.
     En begäran hos Upplands-Bro kommun om ett kommunalt anslag för att kunna genomföra årets
grävning hoppades vi i det längsta på, eftersom de många arkeologiska undersökningarna verkligen
har hjälpt till att sätta Upplands-Bro på kartan. Men några veckor innan vandring kom det negativa
beskedet, vilket jag naturligtvis meddelade den talrika skaran. Men – sade jag – Upplands-Bro, i
varje fall Rösaring, är ju redan satt på kartan! Det vittnar den stora åhörarskaran om. Här kom någon
i taxi för att få vara med. En svensk-amerikan förlade sitt Sverigebesök i maj för att kunna vara med.

Hundratals forntidsgravar – bronsåldersrösen – labyrint - processionsväg
Efter en snabb genomgång av de tre föregående årens undersökningsresultat (se detaljer i tidigare
nyhetsbrev och/eller på www.algonet.se/~ukforsk) som bland mycket annat visar platsen för den
forntida bebyggelsen, kunde jag visa på de stora gravhögarna som ligger på rad, och hänvisa till
undersökningens uppskattning av närmare 400 gravar i området. Det är således ett av största
fornlämingsområdena vid sidan av Birka, när det gäller gravar.
     Men Rösaring har så mycket mer: Bronsåldersrösen uppe på åsen och Upplands största labyrint,
klassad som en av de äldsta i Norden. Därtill kommer den unika processionsvägen, daterad till
vikingatid (hittills!). Det blev såldes tillfälle att berätta om David Damells (och amatörarkeologernas)
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undersökning av processionsvägen för snart 20 år sedan, om John Krafts mångåriga studium av
labyrinter i Norden och hans särskilda intresse för just denna labyrint. (Hans avhandling om hedniska
kultförbund kommer ut av trycket inom kort, se annan plats i detta nyhetsbrev). Den stora
uppmärksamhet som ägnats de arkeoastronomiska spekterna på processionsvägen världen över måste
naturligtvis också beröras.

Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring
Helt kort kring detta stora problemkomplex: Tre olika uttryck för fruktbarhetsdyrkan strålar samman i
Rösaring. 1) Labyrinten själv. 2) Processionsvägen 3) Ortnamnen Härnevi och Ullevi, som hänsyftar
på den kvinnliga och manliga gudomen som behövs för att gestalta fruktbarhetsriterna.
     Labyrinten är beskriven i en fornminnesinventering redan på 1600-talet under beteckningen
Trojeborg, och det blev tillfälle att förklara denna labyrinttyps samband med det homeriska Troja och
med klassiska labyrinterna på Kreta, dvs envägslabyrinter av samma typ som vid Rösaring.

Arkeoastronomi
Jag erinrade om den utländska doktorsavhandlingen som använder Rösaring som argument för en
nytolkning av Stonehenge i England (Populär arkeologi 1997:4) och de föredrag och seminarium
kring ”kulturell astronomi” som UKF genomfört under senaste året. Astronomen Curt Roslunds m fl
teorier om månens, vintergatans och regnbågens eventuella samband med processionsvägen berörde
jag också.

Geologi
Men det finns också intressanta geologiska företeelser att nämna, exempelvis de många välutvecklade
fornstrandvallarna, som i några fall påminner om kartans nivåkurvor utlagda i själva åssluttningarna.
Den stora dödisgropen några km längre bort återkommer jag till. Jag kunde inte underlåta att påpeka
att den mäktiga Uppsalaåsen, som vid sin passage genom Upplands-Bro har sin högsta punkt, 62 m
just vid Rösaring, blivit bortglömd i Atlas över Sverige. Del N. Sid 104. (1995).
     Geologin ligger också bakom tillkomsten av finländares uppodling av ett avgränsat område, varom
namnen Savolax och Karelen bär vittnesbörd. Hit kan också räknas den folkliga förklaringen till
namnet Trollstupet.

Jordstrålning
I marken närmast omkring labyrinten har Dan Mattsson och Arne Groth påvisat stark jordstrålning.
Mattsson hävdar att det mönster som uppkommer vid Rösaring har samma utformning som
rosettfönstret i en berömd fransk katedral, som också har en mosaiklagd labyrint i golvet. Jag
berättade om den exkursion UKF genomförde vid Rösaring tillsammans med Arne Groth för några år
sedan, då vi själva fick känna jordstrålningen med våra slagrutor.

Smöjning
En tall med stammen i en spiralslinga gav anledning att beröra den gamla traditionen att dra barn
genom den uppkomna öppningen för att bota allehanda krämpor. Det som i äldre tid kallades
smöjning.

Skogshistoria
Skogen vi gick genom hela dagen är mycket välskött. Att sköta skogen här har lång tradition. Redan
på 1860-talet upprättades en skötselplan omfattande hundra år framåt. Detta initiativ har naturligtvis
sin inspirationskälla i det som hände vid granngården Thoresta, där vårt lands första
skogsvårdsföreningen bildats några år tidigare. Det skedde på landshövdingens initiativ och hans
skötselrekommendationer anammades av andra län och blev ganska snart en riksdagsfråga som ledde
till en ny skogs- vårdslag.
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Historia – svenska flottan skjuter skarpt utanför Rösaring
Om vi befunnit oss vid Rösaring midsommaren 1743 hade vi knappast kunnat undgå att märka
kanondundret när ca 1400 demonstranter skingrades när de var på väg att ansluta sig till det som våra
historieböcker nästan undantagslöst kallar ”Stora daldansen”. Om detta kan du utförligt läsa om i en
av UKF:s böcker. Den framväxande nya synen på händelsen finns på annat håll i detta nyhetsbrev.

Fruktbarhetsdyrkan, processionsvägen och Tacitus
Till avdelning spekulationer hör naturligtvis mina teorier om romarens Tacitus beskrivning av
fruktbarhetsdyrkan bland de germaner som bodde på öarna i norra oceanen. Gemensamt för dessa
germanstammar var dyrkan fruktbarhetsgudinnan Nerthus, som fördes fram till kultplatsen i en vagn
dragen av kor. En bild med samma motiv finns från vikingatiden.
     Ingen har hittills identifierat platsen. Det finns minst två viktiga punkter i Tacitus skildring att ta
fasta på och försöka verifiera för den som vill framhålla en viss plats för händelsen.

      ”På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en helgad vagn …”
       ”Vagnen och själva kultbilden tvättas i en sjö, som ligger i hemlig avskildhet …”

1. Mälaren var en del av Tacitus ocean ända till 1200-talet. När han skrev sin bok för 1900 år sedan
ingick hela Mälarens övärld i Stockholms skärgård (”öar i oceanen”). Ännu på 1500-talet placerade
kontinentens kartritare staden Uppsala i denna skärgård. (Landhöjningen kände man ännu inte till).
2. På Tacitus tid låg strandlinjen 10 m högre än nu. Den hemliga sjö han talar om kan ha varit den
säregna dödisgrop, som ligger exakt i förlängningen av processionsvägen. Den dåtida smala,
fjordliknande viken, med sina mycket branta stränder har gett platsen ”en hemlig avskildhet”. På
dagens kartor hittar du den som Djupdal. Vår färd ställdes naturligtvis till denna stämningsmättade
plats. Med 10 meter högre strandlinje kan man finna en vik ännu närmare kultplatsen, men den viken
kan inte sägas ligga i ”hemlig avskildhet”.
3. Tänkvärt i detta sammanhang är att en del av processionsvägen ligger inom ekonomiska kartans
ägobeteckning lund.

Stenringen
En månad efter vårt besök var det på nytt dags för folkvandring till Rösaring. Uppskattningsvis 200
personer följde under några timmar teaterföreställningen Stenringen, detta år i bästa tänkbara väder.
Stefan Moberg, även ansvarig för utformningen av Håtunaleken, gestaltar med Solna Amatörteater en
vikingakomedi kring temat fruktbarhetsdyrkan just vid Rösaring.
     Så nog är Rösaring ”satt på kartan”!

Fornsigtuna
En annan plats full av arkeologi, isländska sagor, historia och inte minst kulturhistoria är
Signhildsberg, den påstådda platsen för Fornsigtuna. På fråga om en repris av årets ”Rösaring – grand
tour” föreslog jag en heldag med ”Fornsigtuna – grand tour”. Preliminärt någon av söndagarna i maj,
en nog så kulturmättad inledning på vårt 3:e årtusende.

Vill du stå kvar som medlem?
Vill du bli ny medlem?
Medlems avgiften är 80:- per år, sätt in den på UKF:s pg 27 58 94-4
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Förändrad syn på Dalupproret börjar växa fram
Var Dalupproret 1743 en revolution eller en demonstration?
Var det "upprorsmän" som vandrade till Stockholm 1743?
Vad säger Nationalencyklopedin  om 1743?
Vad säger Dalarnas forskningsråd?

Två händelser vid Tibble gästgivargård 1743 och 1809 kan belysa denna
frågeställningen

Tibble gästgivargård 1743
Vid två tillfällen har Tibble gästgivargård under några dagar varit centrum för storpolitiska händelser.
1743 var den under något dygn högkvarter vid det största - och framförallt - farligaste
demonstrationståget mot en svensk regering någonsin. Vår egen kronofogde rapporterade till
landshövdingen att sammanlagt 15000 demonstranter var på väg mot Stockholm genom vår kommun.
     Vid gästgivargården i Kungsängen (Tibble gård) sammanställde man de viktigaste punkterna i den
långa klagolista man redan något år tidigare officiellt burit fram till riksdag och regering, men som
man inte fått något klart svar på. Två av punkterna lyfter fram frågor som är högaktuella ännu i
dagens politik - och som då var nya inom praktisk europeisk politik och som nu går under
benämningen offentlighetsprincipen och principen för representativ demokrati.

Över hundra demonstranter dödas av militären 1743
Bägge frågorna var alltför ömtåliga för en lyftas fram i ljuset, varför det politiska etablissemanget inte
lade hinder i vägen när militären gick till aktion mot flera tusen demonstranter som samlats på
nuvarande Gustav Adolfs torg. Av "riksdagens talman" hade demonstranterna fått löfte om en
hedersam behandling av de frågor som diskuterats under två dagars överläggningar.

Redan innan överläggningarna avslutats gick militären till aktion, och det som sedan hände fick inte
en adekvat beskrivning förrän 1993 vid det "Historiska året" 250 år efter 1743, då det som hände
beskrevs som en parallell till Peking 1989. Sammanlagt 140 demonstranter fick sätta livet till.

Var det ett försök till revolution, som måste stoppas med militära maktmedel?
Ja, så brukar det framställas i historieböckerna, och om detta vore sant kan det ju ses som legitimt av
landets regering att ingripa.

Men vad ville egentligen allmogen, när den i så stor mängd drog i väg till Stockholm? (Man
strömmade till från många håll; det var långt ifrån bara dalfolket som demonstrerade.)
De sex punkter som formulerades på Tibble gästgivargård visar i själva verket att man inte hade för
avsikt att störta landets styrelse. Vad ville man då?
1. Dels         ville man ha svar på vissa - sedan ett år - obesvarade frågor, vilka skriftligen framförts

genom såväl ”allmogens besvär till riksdagen” som i ”memorial” ställda  till bondeståndets
riksdagsmän.

2. Dels         ville man att regeringen skulle vidtaga vissa åtgärder.

Frågorna och kraven på åtgärder var förvisso mycket besvärande för regeringen i den situation den
försatt sig i. Men genom att framställa det hela som ett revolutionsförsök kunde man slå ned det och
slippa svara på frågorna.

Naturligtvis fanns det många personer i landet som gärna ville göra revolution mot den
maktfullkomlighet som utvecklats under den s.k. Frihetstiden, då allmogen blivit utestängd från alla
viktiga överläggningar och beslut i riksdagen. Att dåvarande regimen tog fasta på  rykten om vad som
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skulle kunde hända med de styrande är inte så underligt, när man betänker vad allmogens seriösa
frågor och krav handlade om. I sakfrågan ville man till varje pris ville undvika en offentlig debatt.

Det har länge förvånat mig att våra historiker i dåtid och nutid inte brytt sig om allmogens skriftliga
formuleringar i saken utan mest fastnat för vad enskilda personer tyckt och tänkt. Har inte det ”man
har papper på” något värde? Det är inte bara skrivelsen i Tibble jag tänker på, utan också protokollet
från överläggningarna; det finns både i koncept och renskrivet. De talar sitt tydliga språk. Det som
hände 1743 var ingen revolution.

Nu hör det till saken att det finns/fanns en lista som skrävlande demonstranter satt ihop om vad man
skulle göra med vissa adelsmän, men den är inget som den ansvariga ledningen för demonstrationen
står bakom. Det måste vara denna lista – och framför allt ryktena om vad som stod i den – som ligger
bakom bl a Herman Lindqvists ord när han säger att 1743  kunde ha blivit en ”fransk revolution” -
innan den riktiga franska revolutionen kom 1789.

Tibble gästgivargård 1809
Högkvarter för revolutionsarmé.
Vid denna tidpunkt stod Napoleon på höjden av sin makt. Av Europas stater var det egentligen bara
England och Sverige som ännu inte gett vika för honom. Rykten från förhandlingar i Ehrfurt mellan
Napoleon och ryske tzaren berättade att Sverige skulle utplånas från kartan. Ryssland skulle få
Sverige ovanför Motala ström och resten skulle tas om hand av Danmark-Norge. Dessa rykten var
bevekelsegrunden för aktörerna i den kommande revolutionen.
     Motståndet mot Napoleon kom från den enväldige kungen Gustav IV Adolf. Några bestämde sig
för att avsätta kungen. Ledare var befälhavaren för den västra armén, Georg Adlersparre, som befann
sig i Värmland för att möta ett befarat anfall från Norge. Han samlade ca 3000 frivilliga soldater som
tågade mot Stockholm för att tvinga kungen att ändra sin politik eller avgå. Dessförinnan hade han
kommit överens med sin norske kollega att denne inte skulle gå in i Sverige förrän man prövat
möjligheten att avsätta den enväldige kungen. När Adlersparre kom till Tibble hade kungen vidtagit
sådana motåtgärder att ett inbördeskrig var hotande nära. I det läget hade några militärer i Stockholm
på eget bevåg tagit sig in på slottet och arresterat kungen.
     Initiativet till denna revolution hade således glidit över från Adlersparre till konkurerande
revolutionärer och här stod nu Adlersparre i Kungsängen med en revolutionsarmé som inte behövdes!
På gästgivargården författade han under några dagars bryderi en skrift vari han motiverade sitt beslut
att trots allt fortsätta till Stockholm med sin armé. Den kunde behövas som påtryckning på riksdagen
som skulle godkänna arresteringen av kungen.
     Som bekant blev kungen avsatt och skickad utomlands. Man kunde knappast tydligare följa
Napoleons vilja, när riksdagen till tronföljare valde Napoleons vapenbroder Bernadotte, sedermera
Carl XIV Johan.

Revolution - eller demonstration?
Händelsen 1809 kan verkligen beskrivas som en revolution, då man i akt och mening hade för avsikt
att ändra på styrelseskicket i vårt land. Vilket såldes gjordes med våld, låt vara utan blodsutgjutelse.
Men hur var det med händelsen 1743 - revolution eller demonstration?

En förändrad syn på Dalupproret börjar växa fram.
Vanligtvis brukar även det som hände 1743 kallas revolution = uppror. Men frågan är om det är en
helt sann beskrivning av vad som hände. Förvisso fanns det enskilda deltagare som "ville runka
perukerna på herrarna" och som var beredda att bruka våld. Men sådana tendenser stoppades av
ledning ända tills militären gick till aktion mot demonstranterna - medan ännu ledningen satt i
förhandlingar! Det var således inte allmogen som tog initiativ till striderna på Gustav Adolfs torg.
     Att avsikten från början endast varit att med eftertryck få komma till tals med regeringen framgår
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med önskvärd tydlighet av sista punkten i Tibble-dokumentet, där man uttrycker en önskan att få
träffa kungen för att "muntligen få betyga sin undersåtliga vördnad" innan man vänder åter hem.

Ingenting i ett års skriftlig korrespondens mellan allmogen och regeringen kan tolkas som
revolutionstendenser. Inte ens det som allmogen alltid beskyllts för ända sedan 1743, nämligen dess
krav att välja danska kronprinsen till tronföljare i Sverige. Han var ju bara en kandidat av många,
vilkens val riksdagen faktiskt accepterat (för att lugna folkopinionen) men förhalat verkställigheten
av. Inte i någon historiebok för allmänheten kan man läsa, att allmogen vid förhandlingarna samma
dag som massakern ägde rum, faktiskt hade accepterat den ryska kandidaten till tronföljarposten i
Sverige. Därmed var frågan avförd från dagordningen, och den finns inte heller med i protokollen                                                       
från förhandlingarna. Trots detta är allmogens inblandning i tronföljarfrågan en av de stora frågorna i
de flesta historieböcker. Varför frågar jag mig?

Eftervärldens syn på händelserna 1743
Allmogens utgångskrav vid förhandlingarna var endast att riksdagen skulle verkställa ett redan fattat
principbeslut. Detta principbeslut, omnämnt i Tibble-dokumentets första punkt, togs påpassligt bort
av regeringen, när man i en omfattande "vitbok" redogjorde inför samtiden - och för eftervärlden!! -
vad som hände under de dramatiska dagarna; ett klassiskt exempel på att segraren skriver historien.
Den vetenskapligt använda beteckningen för demonstrationen är "Dalupproret 1743". I
populärlitteratur och skolböcker har den ända sedan 1700-talet haft den förklenande beteckningen
"Stora daldansen", ett tydligt uttryck för exemplets makt över tanken. Regeringen ville få
demonstrationen att framstå som något ofarligt, något att raljera över. I själva verket var den ett
uttryck för en av de allvarligaste inrikespolitiska kriser som Sverige varit med om, bevittnad av
ledande europeiska stater som sänt ambassader till Stockholm inför det viktiga tronföljarvalet.

Armborstet - Dalregementets kamratförenings årsbok
Med tanke på Dalregementets demonstrationsmarsch till Stockholm 1999, vill jag lyfta fram vad
Dalregementets kamratförening skrev i sin årsbok Armborstet 1958 om synen på marschen 1743.
Skribenten har naturligtvis tagit intryck av den traditionella historieskrivningen och får till det på
nedanstående sätt vid beskrivningen av två uppmärksammade händelser vid Tuna och Tuna bro för
länge sedan, nämligen Gustav Vasas räfst- och rättarting och marschen till Stockholm 1743 och ännu
1999 tycks uppfattning hos dalfolket vara, att det man gjorde 1743 var något suspekt, som man skäms
för att tala om.

”Lika ogärna som om Wasens räfst- och rättarting
tala vi dalkarlar om det krigs- och löskefolk,
som drog över bron mot Stora Daldansen"

Vad säger Nationalencyklopedin?
Att en förändrad syn på demonstrationsmarschen 1743 börjat växa framgår med önskvärd tydlighet i
Nationalencyklopedins behandling av ämnet. En förändring sker mellan 1990 (bd 4) och 1995 (bd
17). Artikeln om "daluppror" publicerades år 1990. Min bok från 1993 avslutade jag med följande
ord:

”Dalupproret 1743 behandlas inte under slagordet daluppror. Slagordet daldansen hänvisar till Stora
daldansen. Det bandet har ännu inte utkommit. Det kan dock vara värt att lägga märke till att
Dalupproret 1743 i ett uppslagsverk av detta slag kommer att beskrivas under ett förklenande - om
dock vanligt - uttryck."
     Vad står då i nationalencyklopedin när verket kommit fram till bokstaven "S" år 1995?
”stora daldansen, vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt nedsättande benämning på ett
bondeuppror som utgick från Dalarna 1743, mer korrekt benämnt dalupproret 1743”
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Jag tänker inte här närmare gå in vad Nationalencyklopedin ytterligare säger i artikeln. Men några
randanmärkningar kan jag inte undanhålla den som läst så här långt av min artikel.

Nationalencyklopedin nämner nedanstående klagomål från allmogen
* de främst framhållna orsakerna till upproret (sic!) är missväxt och ekonomisk misär
* missnöje med regeringens misslyckade krig mot Ryssland
* upprorsmännen krävde att kungamakten skulle förstärkas
* de för krigsnederlaget ansvariga skulle straffas
* att danske kronprinsen skulle väljas till tronföljare

Kommentar till ovanstående
* Tibble-dokumentet nämner inget om missväxt och ekonomisk misär
* inget nämns om att allmogen ville få veta hur kriget uppkommit
- förhandlingarna gav ett visst löfte om tillgång till riksdagens protokoll inom 8 dagar

* inget sägs om riksdagsmännens ansvar inför sina väljare
- framhållet i såväl memorial som i Tibble-dokumentet

   - denna fråga - den representativa demokratin – har jag utförligare diskuterat i nyhetsbreven 1998:2
och 3.

Observera
* man säger traditionsenligt att 4500 dalkarlar deltog i marschen
- kronofogen för Bro och Håbo härader rapporterade att ca 15000 var på marsch
 - kungens adjutant Axel von Fersen uppskattade antalet till 10000 utanför Norrtull
- NE säger ingenting om att västmanlänningar och upplänningar deltog i förhandlingarna

* man påstår att upprorsmännen vägrade att lämna huvudstaden
- i själva verket hade man samlats på torget för att ta emot erbjuden matsäck för återtåget
- militären gick till attack flera timmar före den utsatta tidsfristen och medan ännu ledarna satt i

förhandlingar
* resningen spreds snabbt i Dalarna
- inget nämns om att många andra landskap också deltog i protestmarschen, men inte hann fram

* allmogeupproret medförde en del oroligheter på andra håll i landet
- militär trupp fick ett par gånger sändas till Dalarna för att hålla befolkningen i schack
- fem enheter (ca 275 man) ur svenska flottan gick in i Mälaren för att skingra demonstranter

En ovanlig uppgift, som jag inte sett förut
* allmogen utsätts för beskjutning
- vanligtvis heter det att allmogen började skjutandet, vilket den de facto gjorde, när den

provocerades av trupperna.

Redan 1994 fick jag stöd i min uppfattning av prof Alf Åberg, när han recenserar UKF:s bok Vad
hände egentligen? Del 3. (SvD 94-07-17). I avslutningen säger han att regeringens beskrivning av vad
som hände är en partsinlaga. ”Uppbådet var inte någon sammansvärjning mot staten utan syftade till
att återge bönderna deras bestämmanderätt i riksdagen”.

Alf Åberg säger också:
”… För mer än 60 år sedan skrev Bjarne Beckman en grundläggande avhandling om dalupproret
1743. Sedan dess har en hel del nytt material kommit fram, och man hälsar med glädje den nya
sammanställning som publicerats av Börje Sandén vid Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut – Vad hände egentligen? Dalupproret 1743. ”Stora Daldansen”. Det är
populärhistoria i gammal god mening, där författaren själv gjort undersökningar i arkiven och ställer
självständiga och intressanta frågor till materialet. Mycket värdefullt är det stora aktmaterial som han
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publicerar och som ger läsaren möjlighet till egna studier…”

Här kommer så de “farliga diskussionspunkterna” från Tibble-dokumentet
1. Tronföljdsfrågan
2. Verkställandet av det beslutade straffet för de kommenderande generalerna i kriget mot Ryssland
3. Få veta orsakerna till kriget
4. De som handlat landsförrädiskt skall dömas
5. Att fortsätta marschen ända till Stockholm så att allmogens förhandlare bekvämt kan rådgöra med

demonstranterna i de frågor som kan uppstå
6. Att innan återtåget få träffa kungen och hälsa på honom

Observera att ingenting nämns om höga skatter, hindrande tullar eller missväxt. Jämför därför med
vad Dalarnas forskningsråd säger i inledningen till boken ”5000 man från dalorten sprang”, som gavs
ut i till 250 årsminnet såsom årsbok för Dalarnas hembygdsförbund. (samma höst som UKF:s bok).
Forskningsrådet talar man om ”en seglivad föreställning om ett starkt samband mellan upproret och
storpolitiken”. Man framhåller att åsikterna om de bakomvarande orsakerna växlat genom tiderna och
att man nu genom lokahistoriska studier finner att det inte är storpolitik som drev allmogen till sin
stora demonstration 1743.

Kan lokalhistorisk forskning i Upplands-Bro, långt från Dalarna, ha något att bidraga med?
Inte sedan den grundläggande doktorsavhandlingen 1930 har någon på allvar brytt sig om de
ovanstående punkterna från Tibble, som i avhandlingen i själva verket berördes mycket flyktigt och
med hänvisning i en fotnot. Punkterna måste dock ha varit kända av seriösa forskare eftersom Tibble-
dokumentet publicerades av regeringen redan efter ett par veckor, visserligen med utlämnande av det
mest graverande, nämligen att ett fattat beslut ännu inte verkställts.

Du kan läsa mer i UKF:s bok Vad hände egentligen? Dalupproret 1743 och på www.algonet.se/
~ukforsk. Boken finns att såväl låna som köpa (180:- ) på biblioteken i Upplands-Bro. De kan
beställas genom insättning av 215:- på UKF:s pg 27 58 94-4.

Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet
passerade genom Upplands-Bro på gamla landsvägar

Projektet Dalavägen
Sedan ett år tillbaka har UKF engagerat sig i det projekt som syftar till att återuppliva dalfolkets
arbetsvandringar under århundraden. Initiativtagarna och entusiasterna Trons Lasse och Runar
Tommila från Dalarna presenterade sin idé på Villa Skoga i februari. UKF har nu bidragit med att
rekognosera marschvägen från Grans gästgivargård i Bålsta till Stäket. Just genom Upplands-Bro
finns åtskilliga kilometer av den gamla vägen kvar – utan asfalt! Några mindre grupper har redan gått
den långa vägen från Falun. Siktet är nu inställt på en större samfälld marsch från Mora till
Stockholm i maj år 2000.

För ett par veckor fick Trons och Runar  bra TV-tid i Rapport att berätta om projektet. Man hoppas på
ett samarbete med hembygdsföreningar och kommuner längs vägen, så tillvida att vägsträckor och
kulturhistoria inventeras, blir uppmärkta och beskrivna.
     Man hoppas också att vandringsglada och kulturintresserade personer i kommunerna slår följe
med dalfolket under den dag man går genom resp kommun; ett tillfälle att lära känna sin bygd ur ett
annat perspektiv. UKF kommer inom kort att publicera en karta på vandringsvägen från Yttergrans
kyrka till Stäket på sin hemsida så att den intresserade kan gå hela eller en del av sträckan. Ta
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Bålstabussen till lämpligt ställe och gå tillbaka.

Dalregementets marsch längs Dalavägen
TV uppmärksammade också Dalregementets marsch härförleden för att demonstrera mot befarade
nedläggningar av regementen i landet. Några få gick hela vägen med budkavlen. Genom Upplands-
Bro var det ett 20-tal vandrare som slutit upp. Man följde i huvudsak samma vägar som dalfolket förr
gick.

UKF var med och visade tillrätta. Första rastplatsen (följebilar med dricka, mat och packning)
gjordes där Carl XIV Johan hade tvingats till uppehåll 1839, när hans resvagn gått sönder upp på
allmänningsskogen mellan Bålsta och Bro. Där finns en minnessten med kungakrona att beskåda.
Dalavägen genom allmänningen är den ursprungliga, en skuggig väg med grässvål. En skylt var för
dagen uppsatt vid de imponerade hålvägarna (rid- och gångvägar), den djupaste – och forntida - bara
ett par meter från 1700-talsvägen, som lite längre fram passerar mindre än 100 m från Rövargrottan,
eller Fridegårdsgrottan som den numera också heter i grottforskarnas tidskrift.

Vid Tätorp mitt emot Bro-Bålstas golfbana kom man på nytt in på det gamla vägsystemet som leder
fram till Bro. Strax innan Kungsängen, vid Sylta, kan man åter gå på den gamla vägbanan förbi
Tibble gård – f.d. gästgivargården. Där stod – naturligtvis! - en skylt som erinrade om dokumentet
från 1743, då dalfolket preciserade sina frågor och krav på regeringen. Den gamla vägen går förbi
Kungsängens kyrka, genom Kungsängens centrum fram till Dalkarlsbacken. Här hade man den stora
matrasten. Samtidigt fick de vandrande höra historien om hur Dalregementet byggde den första
statliga vägen 1665.

Att trycka böcker efter behov - Book on demand
Som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev har vi tagit fram en metod att göra böcker utan att anlita
något tryckeri. Vi skriver ut allt som behövs för en bok på vår laserskrivare: inlagan, dvs
boksidorna försedda med text och illustrationer av fotografier och teckningar,  för- och
eftersättsblad samt omslag att klistra utanpå pärmen. Vi håller nu på att förfina metoden och har
kommit så långt att vi layout-mässigt kan göra samma saker med sidorna som layoutprogrammets
normala sidahanteringsmetod möjliggör. Varför använder vi då inte det normala
sidhanteringssystemet? Svaret är att detta fordrar ett normalt tryckförfarande, där tryckeriet med
sina maskiner kan disponera om sidorna så att det blir möjligt att vika arken så att boken kan bindas
in på ett hållbart sätt. Vi använder enbart standardkomponenter: färdigskurna A4- eller A3-papper,
dator och snabb laserskrivare.
     Metoden förutsätter att ett bokbinderi kan skära inlagan, sätta på pärmen och klistra fast
omslaget. Torsten Barresjö AB i Nacka har insett vilka möjligheter som finns för utgivande av
böcker i mindre upplagor, böcker som aldrig skulle kunna bli tryckta enligt normala rutiner. För att
det skall vara lönsamt för ett tryckeri bör upplagan ligga på ca 1500 ex. För oss tycks upplagor i
några hundratal exvara en realistisk gräns.
     Vi gör våra böcker först i en mindre upplaga för att utröna vilken efterfrågan blir.
Initialkostnaden är därför väsentligt lägre än vid normalt tryckförfarande. Är boken intressant för
våra läsare får vi snabbt in pengar för att bekosta en ny upplaga. Den stora vinsten ligger i att vi inte
blir liggande på osålda böcker.
     Vid vårt möte den 13 oktober kan du titta närmare på våra böckers utformning. Hittills är två av
våra fyra böcker med den nya tekniken även försedda med färgbilder.
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Forskar-akademins spalt
Träff med amatörforskare  21 april 1999 i Villa Skoga, Kungsängen
Nu vet vi. Att forska är att ta reda på. Att stilla nyfikenheten, att upptäcka. Att forska är glädjen
att fylla ut alla rader i ett mönster - nästan som korsord. Det är inte klart förrän ordflätan är klar.
Men blir flätan någonsin klar?

Träffen med ett entusiastiskt gäng amatörforskare ger återklang. Den här platsen i UKF.s
nyhetsbrev är i fortsättningen vikt för Forskarakademin. Ett nytt begrepp. Låt oss förklara.

Frågorna för kvällen var de här. Vad finns det för behov av att kunna stödja varandra? Hur
ska ett sådant stöd i så fall se ut? Hur ska vi gå vidare. Idén med träffen var att göra en intresse-
eller om ni vill marknadsundersökning om hur amatörforskare kan stödja varande för att
utvecklas.

Samtalet runt bordet gav många beskrivningar på forskandets glädje. Besök på platser där
förfäderna levat, gravstenar som kan ge ovärderliga ledtrådar, möten med okända, vänliga
människor landet runt, osv i en lång, lång rad. Men också vedermödor, allt för korta tider i
forskarsalar och vid läsapparater, stickspår och behov av sjösjukepiller. Ja faktiskt. Flera kunde
vittna om hur illamåendet spritt sig i kroppen innan man kom på tekniken med att föra
mikrokortet i en riktning i läsapparaten. Bra att få den kunskapen, att man inte är ensam om den
upplevelsen, och dessutom få lära sig hur man bemästrar illamåendet utan piller.

Vad menar egentligen prästen med alla krumelurer för att betygsätta vid husförhöret? Hur
blir man bra på att läsa gammal handstil? Kan jag verkligen lita på vad prästen skrivit? Frågorna
var många.

Vi fick också hjälp på vägen. Handledningen Gräv där du står av Sven Linqvist som gavs ut
omkring 1980 har följts av många handra böcker. Hittar du den på antikvariat har du en god
hjälp att ta till då och då. Jan af Gejerstams Arbetets historia är en annan mycket användbar
handledning. UKF har i sin litteratursamling ett antal mycket användbara ingångar till de
offentliga arkiven. Ett samtal till Börje med fråga om litteraturhjälp, sitter inte i vägen.

Kyrkböckernas uppgifter kan användas till mycket mer än att samla namn och årtal på
förfäderna. Ett torpnamn som prästen strukit över och ersatt med ett modernare, kan ge den
felande länken efter år av sökande. Källtorp hette tidigare Karelen. Kanske dessutom Karelen
har haft något med finsk invandring att göra? Se där. Den gamla sanningen. Det senaste svaret
ger nästan alltid en ny fråga.

Den större delen av deltagarna vid träffen berättade, att de är släktforskare. Alla har kommit
till den punkten där kunskap om människors levnadsförhållanden blir mer och mer viktig.

Vi bildar en forskarakademi
Det är nu Forskarakademin kan göra en insats. Hur får vi tag i godbitarna i arkiven? Det räcker
inte med föreläsningar och studiebesök. Handledning i det praktiska arbetet blir viktig.
Krigsarkivet, Riksarkivet, Industriarbetararkiv, intervjuvteknik, datorn för att forska, datorn för
att hålla reda på forskningsresultat.

Du som har intresse att gå vidare i din forskning - välkommen att delta. Tillsammans kan vi
byta erfarenheter som stärker vår forskarinsats.

Ledare för forskarakademin är Bengt Borkeby. Hör av dig till honom. tel 583 540 06.
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Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:            ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4
Curt Dahlgren, ordf. Glimmerstigen 8, 196 33 Kungsängen, 08-581 702 45
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-581 712 40
Bengt Borkeby, Snövitvägen 28, 175 70 Järfälla 08-583 540 06

Vår småskriftserie finns att köpa på biblioteken
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet- Negelstena är utplånat.
- Med den inlagda kartan och de 30 fotografierna kan du ge platsen nytt liv.
Skrifterna kostar 30:-

Skriftserien Vad hände egentligen?

Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 
Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
illustrerad i svart/vit, tecknare Tomasz Pydzik.
204 sidor, 1990, hård pärm 180:-, mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, (Håtunaområdet)
Ärkebiskopen Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
illustrerad i svart/vitt. Ruben Lindberg.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Börje Sandén.
"Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg i rec.)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

Folklivsberättelser
Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Av John Kraft. 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik. UKF:s nya tryckförfarande.

Hembygdsboken
Det hände i Upplands-Bro

UKF har förvärvat några
exemplar av upplagan från
1984. Vi säljer dem för 250:-

Den nya upplagan är inte att
vänta förrän till sommaren år
2000.

Häradskartorna från
1860
Vi har också en ny upplaga av
de fina ekonomiska kartorna
från 1860.

De är de äldsta i landet av detta
slag. Utgivningen började 1860
med Bro och Håbo härader i
Uppsala län.
Den nya upplagan visar hela
kartan i full skala 1:50000.
De kostar 100:- styck och finns
även de på biblioteken
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Medlemsinformation 4
- nyhetsbrev nov. 1999

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. Forskarakad. Bengt Borkeby, 581 656 59
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Millennieskiftet
i Stockholm

På medborgarplatsen är temat
vikingatiden

“Vikinga-kommunen”
Upplands-Bro presenteras

Fornsigtuna - “grand tour”
Arkeologi - sagor - folkvisor

- gammal och ny historia
Vandring i hela området

UKF:s metod för boktryck
uppmärksammas
i datorvärlden.

Demonstreras vid specialmässa för
digitala tryckmetoder  9-11 febr

“Dalkarlsvägen”
Vandra tillsammans med

dalfolket på historiska
vägar genom Upplands-

Bro
Du finner tidpunkten förUrval av aktuella kulturaktiviteter

Mera på annan plats i nyhetsbrevet.

Onsd 8 dec kl 19.00, Villa Skoga, Gamla landsv. 4,
Kungsängen, nära Pendeltåget.
Forntida och medeltida glas. Snartemo-bägare från
Thorsätra. Glas i Upplands-Bro och Mälarregionen. Lars
Henricson, doktorand vid Arkeologiska
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Tema 2
27 dec - 6 jan. Medborgarplatsen i Stockholm
Millenniefirandet med tema vikingatiden
UKF:s utställning “Vikingakommunen” Upplands-Bro
Onsd 26 jan, kl 19.00, Villa skoga,  Kungsängen
Trä och dess kulturella betydelse från forntid till nutid
Lothar Schroeder berättar ur sin rika erfarenhtet om träets
användning hantverksmässigt och industriellt.Tema 3
Lörd 5 febr. Vikingarännet. Skridskoloppet mellan Uppsala
och Stockholm går via Ryssgraven och Gröna udden.
Onsd-fred 9-11 februari. Sollentunamässan.
UKF demonstrerar sin metod för digitala tryck i Hewlett-
Packards monter. Anmäl ditt intresse till UKF för erhållande
av inträdesbiljett
Onsd 15 mars  kl 19.00  Villa Skoga,  Kungsängen
Tegel i ett historiskt perspektiv. Olof Anell, Riksantikvarie-
ämbetet, sakkunnig ang. renoveringsobjekt. Tema 4
9 - 20 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
manifesteras med en vandring Mora - Stockholm. Möt upp
när gruppen passerar Upplands-Bro.
Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska undersökningar,
isländska sagor, folkvisor, svenska berättelser, gammal och
ny historia. Börje Sandén leder en vandring i området.

Forskarakademin -
för dig som är aktiv släkt-
eller hembygdsforskare

Köp UKF:s senaste bok
Hednagudar och hövdingadömen i det

gamla Skandinavien
295:- (260:- + 35:- porto) på pg 27 58 94-4
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Aktuellt för UKF
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev. ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och
på UKF:s www.algonet.se/~ukforsk och kommunens www.upplands-bro.se.
Kostnad vid föreläsningar vanligtvis 30:-. Lokal: Villa Skoga, Gamla landsvägen 4,
Kungsängen centrum, nära pendeltåget, bakom Posten och Systembolaget

Onsd 8 dec kl 19.00, Villa Skoga, Gamla landsv. 4, Kungsängen, nära Pendeltåget.
Forntida och medeltida glas. Snartemo-bägare från Thorsätra. Glas i Upplands-Bro
och Mälarregionen. Lars Henricson, doktorand vid Arkeologiska forskningslaboratoriet,
Stockholms universitet.  Tema 2  (tema 1 var äldre järnhantering)

Lörd-sönd  11-12 dec. kl 10 - 16, Stora Ekeby, Låssa
Den traditionella julmarknaden vid Stora Ekby
Börje Sandén guidar, likaledes traditionsenligt, dem som vill passa på att bekanta sig
med historien kring Rösaring. Vandring kl 13. bägge dagarna. UKF säljer också sina
skrifter och gamla kartor. Marknaden är öppen kl 10 - 16 bägge dagarna.

27 dec - 6 jan. Medborgarplatsen i Stockholm
Millenniefirandet med tema vikingatiden
UKF:s utställning “Vikingakommunen” Upplands-Bro
Se särskild artikel.

Onsd 12 jan. kl 19.00.  Villa Skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängens centrum
Forskarakademin sammanträder. Se artikel.

Onsd 26 jan, kl 19.00, Villa skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängens centrum
Trä och dess kulturella betydelse från forntid till nutid
Lothar Schroeder berättar ur sin rika erfarenhtet om träets användning
hantverksmässigt och industriellt. Tema 3.

Lörd 5 febr. Vikingarännet.
Skridskoloppet mellan Uppsala och Stockholm går via Ryssgraven och Gröna udden.
Närmare upplysningar i pressen.

Onsd-fred 9-11 februari. Sollentunamässan.
UKF demonstrerar sin metod för digitala tryck i Hewlett-Packards monter.
Anmäl ditt intresse till UKF för erhållande av inträdesbiljett.

Onsd 15  mars kl 19.00  Villa Skoga,  Kungsängen
Tegel i ett historiskt perspektiv.
Olof Anell, Riksantikvarieämbetet föreläser - Olof är byggnadsarkitekt, har varit lärar
på Konsthögskolan och är nu sakkunnig för renoveringsobjekt på Raä.  Tema 4.

9 - 20 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm manifesteras med en vand-
ring Mora - Stockholm. Möt upp när gruppen passerar Upplands-Bro. Se artikel.

Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska undersökningar, isländska sagor,
folkvisor, svenska berättelser, gammal och ny historia. Börje Sandén leder en vandring
i området. Se artikel.
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UKF:s senaste bok
John Krafts bok, som jag skrev om i förra nyhetsbrevet -
har med rätta rönt stor uppmärksamhet. Sedan den kom
ut för några veckor skickar vi 2-3 böcker varje dag till
personer över hela landet. Många har nämligen väntat på
den i många år.

Boken handlar inte specifikt om Upplands-Bro, men man
kan säga att den gör ett intressant avstamp här. Centralt i
John Krafts forskning har varit de forntida labyrinterna,
och vår labyrint vid Rösaring har - inte minst  av John
själv- lyfts fram som verkligt betydelsefull.

Gudars och gudinnors namn återfinns ibland i vissa
ortnamn. Dessa har ofta mycket hög ålder och John har
med deras hjälp spårat en samhällsstruktur redan under
forntiden, således före alla skrivna dokument.  Härnevi
och Ullevi i Bro hade redan 1912 framställts som
typexempel när det gällde fruktbarhetsdyrkan kring
gudaparet Härn och Ull. När Ortnamnssällskapet firade sitt 50-års jubileum 1985 var
dessa åsikter åter i forskningens fokus och vårt Härnevi och Ullevi spelade en central
roll i högtidstalet. När detta senare trycktes i årsskriften illustrerades artikeln med
kartor över Härnevi och Ullevi i Bro.

John Krafts bok och det den representerar har ända sedan jag lärde känna honom på
1970-talet varit en del i min framställning av den fruktbarhetsdyrkan som förknippas
med såväl Rösaring som skålgroparna i Härnevi.

John Kraft (född 1944) har dagsnyheterna som  yrke och  forntiden som hobby.
Sedan 1970 har han arbetat som ledarskribent (Upsala Nya Tidning 1970-80 och
Vestmanlands Läns Tidning sedan 1980). Tidigt fick nyhetsarbetet samsas med ett
växande fritidsintresse för historia och arkeologi. Allt mer har detta intresse
förskjutits till den dunkla tiden före Sveriges kristnande.

Efter arkeologistudier i Uppsala i mitten av 70-talet har författaren, som entusiastisk
amatör, specialstuderat en fascinerande och dittills tämligen försummad typ av
fornlämningar, nämligen labyrinter, eller trojeborgar som de ofta kallats i folkmun.
Ett stort material har inventerats i arkiv och genom fältstudier. Resultaten har
redovisats i ett 50-tal artiklar och uppsatser.

Labyrinterna har antagligen tjänat som arenor för fruktbarhetsriter i förhistoriska
samhällen. Ett sätt att få mer grepp om dessa samhällens omfattning och kult är att
även studera de kultplatser som lämnat spår i form av teofora ortnamn,  t ex Ullvi,
Odensvi och Torslunda.

Materialet och analysen har växt. Det har också arbetsinsatserna gjort. Det som
började som ett roande tidsfördriv har blivit en absorberande hobby. Författaren, som
aldrig tänkt bli arkeolog och inte avsett att skriva någon bok om ortnamn, har gradvis
övermannats av ämnet och publicerar nu en bred studie av sakrala ortnamn. Det visar
sig möjligt att skissa hela Skandinaviens indelning i hövdingadömen under
järnåldern. Studien ger också ledtrådar till i vilken tidsordning de hedniska gudarna
etablerats.  260:- på biblioteken. 236 sidor i stort format. Rikt illustrerad.

Trådbund., hård pärm. Levereras per post för 295:- (260:- + porto 35:-)
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Upplands-Bros egen "Tusenårsresa"
Assurstenen vid Bro kyrka
En del av det som hände i vår bygd för tusen år sedan har lämnat tydliga spår efter sig.
Vi vet väl alla vid det här laget att vårt kommunnamn går tillbaka till tiden före alla
bokliga upplysningar om vår bygd. Namnet är hugget i sten i den kända runstenen vid
Bro kyrka som restes vid förra millenniumskiftet. Det är inte utan orsak, när vårt Bro
är det enda Bro som har fått eget postnummer!

Läs UKF:s utförliga skrifter om såväl Ortnamnet som Kommunvapnet. Finns att köpa
på biblioteken för 30:-

Fornsigtuna - "grand tour"
Vårens omfattande exkursion Rösaring - "grand tour" - en heldag med vandring 6 km -
gav tydligen mersmak. Det uttrycktes önskemål om en repris. Nu har vi som bekant
många andra läckerbitar att bjuda på. Denna gång väljer vi i stället en heldagsutflykt
till Fornsigtuna. Det var under åren 1984 - 88 som sex grävperioder avverkades. De var
de första och enda arkeologiska undersökningar som gjorts vid herrgården
Signhildsberg i Håtuna och gav en fastare bakgrund till det som tidigare sagts om den
sägenomspunna platsen.

Vi gör som i våras - försöker oss på en grundlig genomlysning av alla aspekter. Flera
isländska sagor berättar både utförligt och antydningsvis om platsen, de arkeologiska
undersökningarna visar upp en närmast oförstörd plan av en forntida kungsgård med
tingshög, stora hallbyggnader med unik grundkonstruktion, husgrundsterrasser,
bryggrester från forntiden och andra husgrunder . Vi har Martin Aschaneus
detaljerade beskrivning av området från 1612, innan herrgården byggdes. Det var den
första byggherren som här skrev delar av det som kallats vårt lands första encyklopedi
i slutet av 1600-talet. Folkvisan om Habor och Signhild - 62 verser i en av versionerna -
en detaljerad berättelse från 1200-talet och en dramatisering uppförd på Stockholms
slott 1612 ger oss all anledning av dröja vid litterära och historiska aspekter på vårt
undersökningsområde.

Vi gör en vandring till några forntidsgravar i den vackra omgivningen nordost om
herrgården, tittar in i lertäktsgroparna - det som idag återstår av tegelbruket - och går
över det som fordom var bottnen i Fornsigtunas hamnbassäng och kommer via den
mycket vackra herrgårdsmiljön till andra änden av området, där vi finner platsen för
Habors källa och en "illegal?" hamnplats i skydd av Försigtunaholmen (Getholmen på
dagens kartor).

Nog får vi väl kalla en sådan exkursion för "grand tour". Som du förstår torde det bli
nödvändigt med både en och två kafferaster denna förhoppningsvis varma och soliga
vårdag. Vid Rösaring - grand tour förvånades en del över att vi inte tog något betalt för
en så givande dag, så denna gång får det väl bli de vanliga 30:- som vi brukar betinga
oss vid föreläsningarna. Om många kommer så blir det ju en vacker slant i UKF:s
kassa.

Söndagen 14 maj. Samling vid Signhildsbergs parkering kl 10.00.
Om du inte är bilburen kan vi säkert ordna skjuts med någon. Hör av dig på UKF:s
telefoner

Läs gärna boken "Fornsigtuna - en kungsgårds historia". Den finns både att köpa och
låna på biblioteken.
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Projektet Dalkarlsvägen tar form
Sommarens vandring längs den gamla dalkarlsvägen, kopplad till dalfolkets
demonstration för att få behålla sitt regemente, kan ses som inledningen på ett stort
upplagt projekt med helt civila förtecken. En dalsk arbetsgrupp med Trons Lasse och
Runar Tommilla i spetsen arbetar effektivt för att organisera en samfäld marsch med
start i  Mora 9 maj och ankomst till Stockholm 20 maj. I arbetsgruppen finns
representanter för Dalarnas museum, Dalarnas hembygdsförbund och Vägverket. Man
har för avsikt att märka upp vägen och så nära som möjligt följa de gamla
vägsträckningarna. Man hoppas att få hjälp på olika sätt från de kommuner som är
berörda.

Upplands-Bro-bor
Gör sällskap med dalfolket när de vandrar genom kommunen. “Lär känna din bygd”
från ett nytt perspektiv. Vi har ju så många bevarade gamla vägsträckningar med
intressant historia. Ta Bålstabussen och möt dem vi Grans gård, strax innan
Yttergrans kyrka eller vid industriområdet Draget. Då får du stifta bekantskap med
den gamla landsvägen genom den stora häradsallmänningen. Du kanske inväntar dem i
Bro och följer dem till Dalkarlsbacken i Kungsängen.

Följ marschen på vår hemsida
Vi räknar med att på vår hemsida kunna informera om hur marschen avlöper så att du
vet vilken dag den passerar vår kommun. Men du kan naturligtvis gå vägen vid annan
tidpunkt. Vi kommer att erbjuda karta och vägbeskrivning. De kan naturligtvis hämtas
hem från vår hemsida, men kommer också att finnas tillgängliga på annat sätt.

Millenniefirandet i Stockholm 27 dec - 6 januari
Då bjuds stockholmarna på ett mycket varierat program vid övergången till det 3:e
årtusendet. Särskilt intressant för oss i Upplands-Bro är det som sker på
Medborgarplatsen på Söder. Där är temat nämligen vikingatiden. Såväl namnet
Upplands-Bro som kommunens logotype har ju med vikingatiden att göra; "bron" är den
som omtalas på Assurstenen vid Bro kyrka, och kommunvapnet är den odenfigur som
hittades vid Ekhammar när motorvägen byggdes.
     På Medborgarplatsen har två stora långhus uppförts. Där kommer också det stora
vikingaskeppet Skidbladner att ligga, skeppet som nästa sommar skall segla till
Nordamerika som en erinran om vikingarnas upptäckt av nya världen vid förra
millennieskiftet.
    Stockholm Information Service och Stockholm 2000 har gett UKF:s styrelseledamot
Thore Isaksson i uppdrag att skapa en vikingaby på Medborgarplatsen. Vikingatiden
skall levandegöras på många olika sätt bl a i form av en marknadsplats med
hantverkare och vikingafamiljens göromål. Aktiviteter i form av föredrag och konserter
pågår varje dag för såväl barn som vuxna  Det detaljerade programmet kommer att
finnas i dagspressen.
     I Medborgarhuset visas den nuvarande utformningen av projektet Assurs by liksom
det IT-baserade vikingaprojektet i Saltsjökvarn. UKF,  med temat "Upplands-Bro -
Vikingakommunen", ger en historik bakgrund till Assurs by med böcker och skrifter
som berättar om Fornsigtuna, Assurstenen och Ehammarsfiguren.
     Du vet väl att alla våra hembygdsskrifter finns att köpa på biblioteken i Bro och
Kungsängen. De kan också fås med post med 35:- tillägg för porto.
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UKF - Forskarakademin
Bengt Borkeby 1999-11-16

Idèer om arbete under hösten vintern 1999 - 2000
Akademin är igång. Vi gjorde tillsammans en enkät om vad som är aktuellt så här i
början.

Läsa gamla handstilar kan de flesta, därför rekommenderar vi att den som känner sig
osäker tar kontakt med något av studieförbunden. Bra litteratur för förståelse är, Bertil
Anderö, Läsebok för släktforskare. Den känns ofta som ett måste, främst när de
stora bokstäverna inte riktigt vill visa vad de står för.

Nästa fråga gällde studiebesök men också aktiv forskning vid några arkiv. ATA
(Antikvariskt Topografisk Arkiv vid Historiska museet) rönte efterfrågan. Men också
Krigsarkivet, SOFI (Språk- och Folkminnesinstitutet) i Uppsala arkivcentrum med bl a
ortnamsarkviet och Nordiska muséets arkiv fick stor efterfrågan. Lokalt i Upplands Bro
kan vi vara stolta över att ha Svenngårdska samlingen i Kungsänges bibliotek.

Vad innehåller alla dessa samlade handlingar? Vilka sökmöjligheter finns? Vilken hjälp
kan man få av personalen vid forskardisken? Det blir studiebesök och kanske också
föreläsningar. Håll utkik i UKF.s programtablå. För dem som kan göra sig lediga dagtid
kommer Bengt Borkeby att organisera forskarresor. Vi kan då tre - fyra stycken
tillsammans börja leta oss fram till det vi söker.

Litteratur om arkiv och forskning finns det gott om. För att nämna något. Thomas
Aurelius, Svensk arkivguide, innehåller telefon, adresser samt kortfattade
beskrivningar av närmare 500 centrala och lokala arkiv. Av samma författare,
Gårdens och hembygdens historia, Del 1 och 2. Ett tips. Börja med del 2 eftersom
den omfattar tiden från 1600 fram till nu. Del 1 avhandlar forntid, medeltid och 1500-
tal. Författaren arbetar utifrån autentiska handlingar, gör översättning och ger
tolkningar av innehåll och obegripliga ord. Släkthistoriskt forum, nr 2 1989 är en
klassiker för den som använder mantalslängderna som källa. Temanumret heter
Mantalslängderna och Släktforskaren och är skrivet av Håkan Skogsjö. Det där
med Släktforskaren kan du bortse från. Innehållet är minst lika intressant för den som
säker uppgifter om hembygden i stort. Riksantikvarieämbetets litteraturlistor och andra
sammanställningar är värdefull läsning för oss som söker kunskap om hembygden.
ICA-förlagets, Ordna ditt släktarkiv, ett litet häfte som kan vara en god påminnelse
om att hålla reda på de data och annat som vi samlar på oss.

Hälften av de ca 15 som deltog i forskarträffen den 20 oktober nämner också en rad
specialintresse t ex Förfädernas sociala liv och den social strukturen Viktiga händelser t
ex farsoter. Ortnamnens och personnamnens betydelse. Handlingar om personer och
fastigheter. Datorn som hjälpmedel i släkt- och hembygdsforskningen. Här finns mycket
att arbeta med framöver. Håll utkik i programtablåerna från UKF.

Flertalet närvarande vill att akademin återkommer med forskarträffar ett par gånger
per termin. Väl mött vid nästa träff som blir onsd 12 januari kl 19.00 i Villa Skoga i
Kungsängens centrum. Gamla landsvägen 4. Tema för kvällen - Mantalslängder.

304



7         info99-4

Hänt sedan sist - några axplock
Kulturhusens dag
UKF var medarrangör vid årets Kulturhusens dag, som detta år hade temat
Järnvägsmiljöer - byggnader och banor. Stationshuset i Kungsängen hade nyligen
jämnats med marken inför den stora ombyggnaden av stationsområdet. Därför
samlades vi kring Bro station som hembygdsrörelsen önskat få bevarad för framtiden.
Mycket folk kom till de två guidade visningarna för att få höra historien om järnvägens
tillkomst. En skärmutställning och bevarade järnvägsföremål visades. Äldre
järnvägsfolk berättade om verksamheten.  Äldre brobor berättade om folklivet vid
järnvägsstationen. På så sätt fick vi ny kunskap om en mycket central företeelse i
brobornas dagliga liv under hundra år.

Jordstrålning uppmätt vid Rösaring
Det är minsann inte bara arkeologer som är intresserade av Rösaring. Länge har
platsen varit föremål för slagrutefolket liksom astronomerna som framfört intressanta
spekulationer (se UKF:s hemsida). För några år sedan genomförde UKF en exkursion
med Arne Groth som demonstrerade - och lärde oss att finna - olika
jordstrålningsfenomen. En annan forskare av rang härvidlag är Gerhard Holm från
Lund, som ville pröva om jordstrålningen vid Rösaring påverkade ett antal elektroniska
instrument. Börje Sandén vägledde honom till kända jordstrålningsplatser. Hans
intrument gjorde utslag såväl i labyrintens centrum som på den avplande jordkullen
(ceremoniplatsen) och vid de många groparna längs processionsvägen. Något entydigt
svar på vad jordstrålning är kan ännu inte ges. Gerhard Holm framhåller att det i varje
fall inte rör som magnetiska fenomen. Han har utlovat en rapport om sina iakttagelser
både vid Rösaring och Bro kyrka, vilken vi med nyfikenhet ser fram emot.

Dalademokraten tar upp frågan om Dalupproret 1743
Under sommaren guidade Börje Sandén en journalist och fotograf från Falun längs den
gamla “dalkarlsvägen”. Bl a fick de del av historien kring det som hände vid Tibble
gästgivargård 1743. Detta har resulterat i en stor artikel, där just de synpunkter
framhålls som UKF lyft fram i boken om Dalupproret 1743. Synpunkter som
negligerats i den traditionella historieskrivningen. Kanske ser vi en öppning i frågan
som rättar till det tvivelaktiga rykte som förföljt dalfolket ända sedan 1743.

Ammunitions och sprängämnesförrådet i Finnstaskogen
I samband med Bro hembygdsförenings arbete med att ta tillvara och dokumentera den
gamla lanthandeln i Bro, fick vi upplysningar om att det skulle ha funnits en
jordkällare uppe i Finnsta skog, där dynamit och ammunition som såldes av
lanthandeln förvarats. Själv hade jag strövat många gånger i området och inte sett den.
Men av en händelse kom jag till tals med Conny och Jonny Ljung, som berättade att de
mindes jordkällaren, där de lekt som pojkar. De hade hela tiden trott att det var ett
gammalt militärförråd. Tillsammans sökte vi upp platsen, och där låg det gamla
förrådet bara ett 50-tal meter från villaområdet. Så nu har saken fått sin förklaring och

Medlemmar i UKF.       Under året har drygt 320 betalt avgiften, 1 är anonym.
Inbetalningskort för nästa års medlemsavgift biläggs nästa nyhetsbrev.

Vill du bli medlem?
Årsavgiften är 80:- och betalas in på UKF:s pg 27 58 94-4.
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Testa dina kunskaper om Upplands-Bros historia i Conny Ljungs ordfläta
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A l UKF
B I Inte vi
B 4 I sladden
B 7 Stressa
B 12 Röker fisken
B 21 Tidsera
C 3 Soldaten Finns hem
C 11 Blir knivarna i sinom tid
C 18 Blir innetrender i sinom tid
D 1 Elgkommentator till F l
D 11 8/3
D 15 Är snön
D 19 Varg
D 23 Klok gumma från Bro
E l Mellan Brogård och Kvistaberg
E 14 Sveriges äldst bevarade stad
E 22 En båt
F 1 Strontium
F 6 Ibland efter firma
F 11 Grisboning
F 18 Skydda
G 1 Ragn-Sellsägd gård
G 8 Soldaten Råås hem
G 23 Ersatte bilen
H 1 Husen
H 9 Målarverktyg
H 14 Halshöggs i Bro 1842
H 25 De första i Kinnared
I 1 Holland
I 4 Natrium
I 7 Brev slut
I 10 Astat
I 13 Kung
I 19 Försvar längs kusten
I 25 Asagud
J 1 Raskens fru
J 8 Lokalkontor
J 11 Västerås förr
J 16 Svensk frihetskämpe
J 28 Underkänt i England
K l Forn herrgård på I1:s område
K l2 Om svar anhålles
K16 Smile
K l9 National Laboratory
K 22 Gud som namngivit gård och
väg i Bro
K 26 Sandöbron 1939, Tuve 1977 och
Tjörn 1980
L 1 Han gjöt en våldsam död ca
800 f Kr.
L 22 Är den lycklige
L 27 Ger amman
M 1 Tenn
M 9 Raketform
M 15 Silver
M 18 Marig
M 26 Ej i tid
N 3 Där bodde Sv. Förste riksantikvarie
N 8 Bemästra
N 12 Nationalencyklopedin
N 15 Tystare
N 22 På dörr
N 25 Elevator
O 3 Ö i Stockholms skärgård
O 7 Under bron
O 14 Hårarrangernang

O 21 Grundades av Gustaf Dahlen
O 25 Förr äro
P 1 Sjungande Skogman
P 6 Unikt byggnadsverk vid
Rösaring
P 23 Lönngång i Stäketborgen
P 27 Honungsproducent
Q 1 Ej bra att ha
Q 8 Förkortas världens "bästa bil"
Q 12 Fordon med farlig last
Q 19 Bros högsta plats
R 1 Årsringsdatering
R 21 Grand Lux
R 26 Sifo:s mediaundersökning
S 6 Verkställande utskott
S 10 Ordbok för Sveriges dialekter
S 14 Arbetsdomstolen
S 17 Läkemedelsföretag
S 23 Strategiskt sund på medeltiden
T 1 Skarpsynt öga mot rymden
T 26 I Etnas centrum
—————————————
1 A Forskning steg för steg
2 A 3,14
2 D Mellan bronsålder och
medeltid
2 P Sjungande Thörnqvist
3 C Är grädden
3 G Så kallad
3 J Numera förbjudet
3 N Osynlig
4 A Vanligt namn i Kina
4 E Saturnus största måne
4 K Barrbuske
4 N Gammal grav
5 A Äldre längdmått
5 G Talande fjäderfä
5 K I Valhall
5 N Används vid biljard
5 Q Eller i England
6 C Stad i Bergslagen
6 J  Rykte
6 P Testa
7 A Dimma
7 E Livsstart
7 H Fondtyp
7 K Tulium
7 O 1=365
7 R Tärning
8 A Når de flesta
8 I Gör ålen hal
8 N Har grisen på svansen
9 A Stationerad vid Kockbacka
9 J Kan det i fogarna
9 P ... magnon människan
10 A Heyerdahl-båt
10 G Orm
10 K Hette han som fann liket vid
Norrgrind 1840
10 R Tillräckligt
11 C Före SL
11 F Forn by mellan Bro och
Kungsängen
11 L Socken
11 O Gammat
11 R Vi

12 A Lyckligt
12 J Var Jacob Mörk den första att skriva
på svenska
12 P Aktuell kontouppgift
13 A Boställe invid nuvarande Fliesbergs
13 F Hårt vatten
13 I Berömde
13 P WC fabrikant
14 A Amerika
14 E Uttalade
14 H En masttyp
14 O Garanteras
15 A Skivtyp som lämnat Bro i mångfald
15 D Oss
15 G Röst
15 L I hjulens centrum
15 R Snilleblixt
16 A Uthålliga
16 J Prydlighet
17 A = FN
17 D Nyhetsbyrå
17 G Släkten
17 N Skänkte
17 R Så lugnt kan havet vara
18 E Stor uggla
18 M Los Angeles
18 S Övertogs sedemera av Hitlers SS
19 A Historisk händelse 1306
19 M Klocka
19 P Kan vädret vara
20 C Ska man ej vara
20 H Jämvägsbyggare
20 P Erik Öst
20 S Får man ekan
21 A Sveriges Radio
21 F Stannar i Kungsängen och snart i Bro
21 O Den förste missionären i Sverige
22 A Asagud
22 E Kunde stå på bilskylten före -72
22 J Otäck
22 Q Träd
23 A Före Preem
23 D Solgud
23 G Mördades vid Norrgrind 1840
23 N Underhöll hoven förr
23 S På Ryssbil före -91
24 A Odlas i mångfald i Bro
24 J Färdig
24 P Östen Isaksson
24 S Tekniskt meddelande
25 A Idrotts klubb
25 O Motorklubb
25 G Segelförankring
25 N Forn Gudinna
26 A En timme framåt
26 M Adlad britt
26 Q Portvinstå
27 D Tävling vart fjärde år
27 I Kom överens
27 K Bestående skada

Korsordsfrågor med anknytning till Upplands-Bro av  Conny Ljung
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Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:            ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4
Curt Dahlgren, ordf. Glimmerstigen 8, 196 33 Kungsängen, 08-581 702 45
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-581 712 40
Bengt Borkeby, Hjortonvägen 109, 196 35 Kungsängen 08-581 656 59

Vår småskriftserie finns att köpa på biblioteken  Skrifterna kostar 30:-
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är utplånat.

Skriftserien Vad hände egentligen?
Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 

Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
illustrerad i svart/vit, tecknare Tomasz Pydzik.
204 sidor, 1990, hård pärm 180:-, mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, (Håtunaområdet)
Ärkebiskopen Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
illustrerad i svart/vitt. Ruben Lindberg.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Börje Sandén.
"Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg, rec i SvD)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

UKF:s nya tryckförfarande.
Hednagudar och hövdingadömen i det gamla
Skandinavien.  Av John Kraft (1999)  236 sidor, stort format,
260:-

Folklivsberättelser
Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Av John Kraft. (1997) 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik.

Häradskartorna från
1860
Vi har också en ny upplaga av
de fina ekonomiska kartorna
från 1860.

De är de äldsta i landet av detta
slag. Utgivningen började 1860
med Bro och Håbo härader i
Uppsala län.

Den nya upplagan visar hela
kartan i full skala 1:50000.
De kostar 100:- styck och finns
på biblioteken

Böcker levereras per post mot
insättandet av summan + porto på
UKF:s pg 27 58 94-4

1-2 böcker   35:-
3 - och fler,    60:-
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Medlemsinformation 1
- nyhetsbrev jan. 2000

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. Forskarakad. Bengt Borkeby, 581 656 59
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Fornsigtuna - “grand tour”
Arkeologi - sagor - folkvisor

- gammal och ny historia
Vandring i hela området

med Börje Sandén, sönd 14 maj

UKF visar sin metod att trycka
böcker på Sollentuna-mässan

9-11 februari
“Europas största evenemang

för digital kommunikation och
publicering”

Entrébiljet bifogas detta
nyhetsbrev “Dalkarlsvägen”

Vandra tillsammans med
dalfolket på historiska

vägar genom Upplands-
Bro

Urval av aktuella kulturaktiviteter
Onsd-fred 9-11 februari. Sollentunamässan.
UKF demonstrerar sin metod för digitala tryck i
Hewlett Packards monter. Entrébiljett bifogas detta
nyhetsbrev.
Onsd 15 mars  kl 19.00  Villa Skoga,  Kungsängen
Tegel i ett historiskt perspektiv. Olof Antell,
vid Riksantikvarieämbetet, sakkunnig beträffande
renoveringsobjekt. Tema 4
Onsd 5 april kl 19, Hembygdsgården Klint,
 Prästvägen 8, Bro
Flygkonstens utveckling - långvarig personlig
erfarenhet som flygare  Ulf Winslow,  f.d chef för
luftfartsinspektionen kåserar.
Föredraget föregås av UKF:s årsmöte kl 19.00                                       
9 - 20 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
manifesteras med en vandring Mora - Stockholm.
Möt upp när gruppen passerar Upplands-Bro.
Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska
undersökningar, isländska sagor, folkvisor, svenska
berättelser, gammal och ny historia. Ledare Börje

Kallelse till UKF:s
Årsmöte, föredrag

Onsd 5 april kl 19
Hembygdsgården Klint

Prästvägen 8, Bro

Hundra adelssläkter
I historisk belysning

Med anknytning till
Upplands-Bro

UKF ger ut Kjell Stenssons bok.
Vernissage på Sollentunamässan

9-11 februari
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Aktuellt för UKF
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev. ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och
på UKF:s www.algonet.se/~ukforsk och kommunens www.upplands-bro.se.
Kostnad vid föreläsningar vanligtvis 30:-. Lokal: Villa Skoga, Gamla landsvägen 4,
Kungsängen centrum, nära pendeltåget, bakom Posten och Systembolaget

Lörd 5 febr. Vikingarännet.
Skridskoloppet mellan Uppsala och Stockholm går om isläget tillåter via Ryssgraven
och Gröna udden. Närmare upplysningar i pressen.

Onsd-fred 9-11 februari. Sollentunamässan.
UKF demonstrerar sin metod för digitala tryck i Hewlett-Packards monter.
Tillfälle att köpa UKF:s nya bok “Hundra adelssläkter  - I historisk belysning- Med
anknytning till Upplands-Bro” av f.d. kommunarkivarien Kjell Stensson. 320 sid. 200:-

Onsd 15  mars kl 19.00  Villa Skoga,  Kungsängen
Tegel i ett historiskt perspektiv.
Olof Antell, Riksantikvarieämbetet föreläser - Olof är byggnadsarkitekt och har varit
lärare på Konsthögskolan. Han är nu sakkunnig för renoveringsobjekt vid  Riksanti-
kvarieämbetet.  Tema 4.

Lörd 25 mars, Djursholms samskola
Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmöte.

Onsd 5 april kl 19.30, Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro. Årsmöte kl 19.00
Flygkonstens utveckling - långvarig personlig erfarenhet som flygare.
Ulf  Winslow,  f.d chef för Luftfartsinspektionen kåserar.
Föredraget föregås av UKF:s årsmöte kl 19.00                                          

Onsd 12 april. kl 19  Kungsängens bibliotek. Tibble Torg
Forskarakademin.
Kjell Stensson berättar om arbetet med boken Hundra adelssläkter.
Möt författaren och hör hur nära 10 års forskning bedrivits. Även en första information
om den stora Svenngårdska samlingen.

9 - 20 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm manifesteras med en vand-
ring Mora - Stockholm. Bro hembygdsförening och UKF planerar aktiviter vid
gruppens sista övernattning i Bro. Möt upp när gruppen passerar Upplands-Bro. Se
artikel.

Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska undersökningar, isländska sagor,
folkvisor, svenska berättelser, gammal och ny historia. Börje Sandén leder en vandring
i området. Se artikel.

Torsd-lörd 1-3/6, Stockholm och utfärd till Rösaring
Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Stockholm
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Hundra adelssläkter.
I historisk belysning

Med anknyntning till Upplands-Bro
En ny hembygdsbok författad av Kjell Stensson

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut tar gärna fasta på möjligheten att i
såväl verksamhet som bokproduktion kombinera lokalhistoria med rikshistoria. Vår
bygd blir intressantare om den kan kopplas till den allmänna historien. På samma
sätt känner vi lättare en delaktighet i sådana historiska händelser, som på ett mer
påtagligt sätt kan knytas till vårt närområde.
     Den bygd vi idag kallar Upplands-Bro har på flera sätt hamnat i skottlinjen mellan
olika uppfattningar och värderingar av vissa historiska händelseförlopp, vilket ibland
kommit - och kommer - till uttryck i UKF:s skrifter. Med Kjell Stenssons bok har vi nu
möjlighet skapa viss balans inom ett område som blivit väl ensidigt behandlat under
många år. Upplands-Bro kallas ibland med rätta för “statarkommunen”. Redan på
1600-talet var herrgårdarna så dominerande att det menligt påverkade övriga jord-
ägares och arrendatorers skattebörda. I “vår första hembygdsbok” från 1820 framhölls
att det inte fanns en enda självägande bonde i hela Bro härad.
     Det är inte bara genom några kapitel i Ivar-Lo Johanssons statarnoveller som vår
bygd figurerar. Två kyrkans män i vår bygd gjorde på 1920-talet bestående insatser
för att belysa och förbättra förhållandena för våra statare. Jag tänker på läraren och
kantorn Oscar Sjölander, som organiserade statarna fackligt, och kyrkoherden Robert
Littmarck, som studerade tusen statarfamiljers flyttningsmönster och presenterade
resultatet i skriften Mälardalens nomader.

De positiva inslag som fanns i statsystemet, bland annat i form av en inte oviktig
social trygghet, har sällan kommit fram i litteraturen.  För författare är det opportunt
att ta fasta på missförhållanden för att därigenom göra berättelserna mer intressanta.
På senare år har problematiken blivit föremål för akademiska studier. UKF lät för
några år sedan ett antal doktorander presentera sina pågående forskningar i en serie
föreläsningar. En av dem var Christer Ericson, som nu har disputerat på sin
avhandling, som handlar om “patronen, makten och folket”.
     Med utgivandet av Kjell Stenssons bok hoppas vi kunna bidraga med en annan bild
av livet i vår bygd än den gängse. Här skildras den med utgångspunkt från
adelsfamiljer som bebott och/eller ägt egendomar i Upplands-Bro. Det har inte varit
svårt för Kjell att hitta hundra familjer, men någonstans skulle ju gränsen dras.
     Ställ denna bok mot vår tidigare bok Kuskens pojke, där livet på en herrgård
beskrivs underifrån. Vi har material för fler beskrivningar ur ett folkligt perspektiv,
som vi hoppas kunna publicera i vår serie folklivsberättelser.

Författaren Kjell Stensson har varit lärare och kommunarkivarie i Upplands-Bro.
Boken omfattar 320 sidor i formatet A5. Den är försedd med ett antal porträtt av
kvinnor och män med särskild aktualitet för oss i Upplands-Bro. Där finns också
släkternas vapensköldar.
     Boken kostar 220:- och finns efter 9 februari att köpa på biblioteken i Upplands-Bro
och Söders bokhandel i Bålsta. För 265:- på pg 27 58 94-4 får du den hemskickad. Du
kan köpa den vid vernissagen på Sollentunamässan för introduktionspriset 200:-
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UKF i Sollentuna mässhallar - OnDemand
“Europas största evenemang
för digital kommunikation och publicering”

Vår metod att framställa böcker har väckt intresse hos såväl tillverkare av
laserskrivare som konstruktör av datorprogram för bokframställning. Hewlett Packard
AB, som gjort vår skrivare låter UKF demonstrera metoden i sin utställningsmonter. Vi
visar de 5 böcker som vi gjort på det nya sättet. Den senaste boken Kjell Stenssons bok
om Adelssläkter i Upplands-Bro får sin vernissage vid detta tillfälle och du kan på
mässan köpa den för 200:- .
Priset är annars 220:-.
Boken omfattar 320 sidor och har som alla våra böcker hård pärm med laminerat
omslag i färg. Läs mera om boken på föregående sida.

Hewlett Packard AB (HP) bjuder alla med anknytning till UKF på entrébiljetten.
Som vanligt vid datormässor vill inbjudaren veta vilka som varit där - och varför. För
att snabbt komma igenom kassorna bör du i förväg ha fyllt i blanketten på
entrébiljetten.
Företag -  UKF
Branschtillhörighet - om inget annat passar - Förlag (19)
Intresse - Digitaltryckta lösningar (49)
Befattning  -   lämna ev. obesvarad
Möjlighet att påverka - ev Ingen påverkan (58)
Anställda på företaget - 1-24 (59)

Projektet Dalkarlsvägen
I förra nyhetsbrevet berättade jag om hur en grupp entusiaster från Dalarna vill
återuppliva minnet av  de arbetsvandringar till främmande orter som dalfolket i
århundraden tvingades göra för att klara sin försörjning. Man tänker särskilt på
vandringarna till Stockholm, där dalmasar och dalkullor var ett återkommande inslag i
arbetslivet.
      Hembygdsföreningar och kommuner längs marschvägen får här tillfälle att samlas
kring lokalhistoriska händelser och berätta om dem för  såväl vandrare som
kommuninnevånare.
     Sista övernattningen vill man förlägga till Bro, där hembygdsföreningen ställer Klint
till förfogande. Kom dit och hör dem berätta om sina äventyr. Vi försöker ordna någon
form av gemensam underhållning.
     Några kanske vill möta vandrarna vid Grans gästgivargård eller vid Karl XIV
Johans rastställe vid Draget för att sedan gå den vackra 1700-talsvägen genom Håbo
häradsallmänning. Du kanske orkar fortsätta nästa dag till Kungsängen, där vi vid
Tibble forna gästgivargård naturligtvis berättar historien om dalallmogens historiska
dokument som banade väg för offentlighetsprincipen och frågan om representativ
demokrati, som jag skrivit om flera gånger i UKF:s nyhetsbrev. Byggandet av
Dalkarlsbacken, landets första statliga vägbygge byggd av Dalregementet 1665, blir en
hödpunkt för våra dalska vänner. Vid Stäkets sund berättar vi hur Stockholms
borgerskap försökte stoppa den demonstrerande allmogen 1743 genom att skicka dit
alla  tänkbara spirituosa drycker, medan Livregemenetet låg på andra sidan med
laddade vapen; deras självsäkra agerande vid förhandlingarna på Stäkets krog ej att
förglömma.
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Upplands-Bros egen "Tusenårsresa"
(samma artikel som i förra nyhetsbrevet)
Assurstenen vid Bro kyrka
En del av det som hände i vår bygd för tusen år sedan har lämnat tydliga spår efter sig.
Vi vet väl alla vid det här laget att vårt kommunnamn går tillbaka till tiden före alla
bokliga upplysningar om vår bygd. Namnet är hugget i sten i den kända runstenen vid
Bro kyrka som restes vid förra millenniumskiftet. Det är inte utan orsak, när vårt Bro
är det enda Bro som har fått eget postnummer!

Läs UKF:s utförliga skrifter om såväl Ortnamnet som Kommunvapnet. De finns att
köpa på biblioteken för 30:-

Fornsigtuna - "grand tour"
Vårens omfattande exkursion Rösaring - "grand tour" - en heldag med vandring 6 km -
gav tydligen mersmak. Det uttrycktes önskemål om en repris. Nu har vi som bekant
många andra läckerbitar att bjuda på. Denna gång väljer vi i stället en heldagsutflykt
till Fornsigtuna. Det var under åren 1984 - 88 som sex grävperioder avverkades. De var
de första och enda arkeologiska undersökningar som gjorts vid herrgården
Signhildsberg i Håtuna och gav en fastare bakgrund till det som tidigare sagts om den
sägenomspunna platsen.

Vi gör som i våras - försöker oss på en grundlig genomlysning av alla aspekter. Flera
isländska sagor berättar både utförligt och antydningsvis om platsen, de arkeologiska
undersökningarna visar upp en närmast oförstörd plan av en forntida kungsgård med
tingshög, stora hallbyggnader med unik grundkonstruktion, husgrundsterrasser, brygg
rester från forntiden och andra husgrunder . Vi har Martin Aschaneus detaljerade
beskrivning av området från 1612, innan herrgården byggdes. Det var den första
byggherren Åke Rålamb, som här skrev delar av det som kallats vårt lands första
encyklopedi i slutet av 1600-talet. Folkvisan om Habor och Signhild - 62 verser i en av
versionerna - en detaljerad berättelse från 1200-talet och en dramatisering uppförd på
Stockholms slott 1612 ger oss all anledning av dröja vid litterära och historiska
aspekter på vårt undersökningsområde.

Vi gör en vandring till några forntidsgravar i den vackra omgivningen nordost om
herrgården, tittar in i lertäktsgroparna - det som idag återstår av tegelbruket - och går
över det som fordom var bottnen i Fornsigtunas hamnbassäng och kommer via den
mycket vackra herrgårdsmiljön till andra änden av området, där vi finner platsen för
Habors källa och en "illegal?" hamnplats i skydd av Försigtunaholmen (Getholmen på
dagens kartor).

Nog får vi väl kalla en sådan exkursion för "grand tour". Som du förstår torde det bli
nödvändigt med både en och två kafferaster denna förhoppningsvis varma och soliga
vårdag. Vid Rösaring - grand tour förvånades en del över att vi inte tog något betalt för
en så givande dag, så denna gång får det väl bli de vanliga 30:- som vi brukar betinga
oss vid föreläsningarna. Om många kommer så blir det ju en vacker slant i UKF:s
kassa.

Söndagen 14 maj. Samling vid Signhildsbergs parkering kl 10.00.
Om du inte är bilburen kan vi säkert ordna skjuts med någon. Hör av dig på UKF:s
telefoner.
Läs gärna boken "Fornsigtuna - en kungsgårds historia". Den finns både att köpa och
låna på biblioteken.
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Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:              ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55        Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4
Curt Dahlgren, ordf. Glimmerstigen 8, 196 33 Kungsängen, 08-581 702 45
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-584 504 66
Bengt Borkeby, Forskarakademin, Hjortonv. 109, 196 35 Kungsängen 08-581 656 59

Vår småskriftserie finns att köpa på biblioteken  Skrifterna kostar 30:-
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är utplånat.

Skriftserien Vad hände egentligen?
Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 

Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
204 sidor, 1990,  mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, Ärkebiskopen 
Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen".
av Börje Sandén. "Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg, rec i SvD)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

UKF:s nya tryckförfarande.
Hundra adelssläkter - Med anknytning till Upplands-Bro
av Kjell Stensson. år 2000, 320 sidor, ilustrerad,  220:-

Hednagudar och hövdingadömen i det gamla
Skandinavien.  Av John Kraft (1999)  236 sidor, stort format,
260:-

Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Av John Kraft. (1997) 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik.

Medlemsavgiften är 80:-
324 medlemmar betalade 1999
in 25920:-, ett värdefullt bidrag
till vår verksamhet.

Vi hoppas att du vill fortsätta att
stödja UKF med 80:-
Berätta gärna för andra vad vi
gör i UKF, så kanske medlems-
antalet ökar än mer.

Det bifogade inbetalningskortet
skiljer sig från tidigare år på så
vis att du måste själv fylla i ditt                
namn.           

Böcker levereras per post mot
insättandet av summan + porto på
UKF:s pg 27 58 94-4
1-2 böcker   45:-
3 - och fler,    60:-

Finns att köpa på biblioteken i
Upplands-Bro och i Söders
bokhandel, Bålsta.

314



1         info2000-2.pub

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Glimmerstigen 8,  196 33 Kungsängen. 08-581 702 45
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Telesvar/fax 582 413 55. Forskarakademin. o. Book on Demand: Bengt Borkeby, 581 656 59
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

“Forum Assur”
UKF har nu en lokal
för sina aktiviteter

Se artikel

Fornsigtuna - “grand tour”
Arkeologi - sagor - folkvisor

- gammal och ny historia
Vandring i hela området med Börje

Sandén, sönd 14 maj kl 10.00

Urval av kulturaktiviteter i Upplands-Bro
Sönd 7 maj.kl 15. Forum Assur,
 f.d. posten vid Tibble torg, Kungsängen
Kulturkafé Sångkvartetten Bro d´River Boys sjunger
ur sin mer än 20-åriga repertoar. Entré 30:-
Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska
undersökningar, isländska sagor, folkvisor, svenska
berättelser, gammal och ny historia. Ledare Börje
Sandén. 40:-
Torsd-fred 18-19 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
manifesteras med en vandring Mora - Stockholm.
Möt upp när gruppen går genom Upplands-Bro.
Torsd 18 maj kl 19. Lägerbål vid Klint, Prästvägen, Bro
Dalmarschen. Vi tar emot vandrarna. Underhållning
medan vi väntar, tar del av deras äventyr.
Lörd 20 maj kl 12-16. Tjusta By i Håtuna
Bygdens dag. Håbo-Tibble dansare, Bro spelmän,
Upplands-Bro sextetten, Hantverk.
Torsd 1 juni, kl 10.15,
Bussresa genom kommunen. Rösaring,
Säbyholmsskolan, Assurs sten, Håtuna kyrka. Avresa
Kungsängens hembygdsgård.
Lörd 1 juli. kl 13. Signhildsberg
Herrgårdskonsert
Sönd 20 aug. kl 14. Signhildsberg, Håtuna
Arkeologidagen  -  “Arkeolog, det vill jag också bli”

Arkeologidagen år 2000
sönd 20 aug. kl 14.00

Fornsigtuna/Signhildsberg

Kulturkafé
på Forum Assur
Bro d´River Boys
sönd 7 maj kl 15

“Dalkarlsvägen”
Vandra tillsammans med

dalfolket på historiska vägar
genom Upplands-Bro

och/eller
möt dem vid Bro

hembygdsgård Klint
torsd 18 maj kl 19

Verksamhetsberättelsen för 1999
Medlemsförteckning

Medlemsinformation 2
- nyhetsbrev april 2000
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Aktuellt för UKF
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev. ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och på UKF:s
www.algonet.se/~ukforsk och kommunens www.upplands-bro.se.
Föreläsningar äger rum på Forum Assur om ej annat anges. Kostnad 30:-

Sönd 7 maj.kl 15. Forum Assur,  f.d. posten vid Tibble torg. Arr. UKF
Kulturkafé Sångkvartetten Bro d´River Boys sjunger ur sin mer än 20-åriga
repertoar. Entré 30:- ; inklusive kaffe 40:- Se artikel.

Sönd 7 maj kl 11 - 15. Stockholms-Näs hembygdsgård, Kungsängen
Hantverksmarknad

Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10. Arr. UKF och hembygdsföreningen
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska undersökningar, isländska sagor,
folkvisor, svenska berättelser, gammal och ny historia. Ledare Börje Sandén. 40:-  För
100:- får du vid detta tillfälle även boken “Fornsigtuna - en kungsgårds historia” Se
artikel

Torsd-fred 18-19 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen.
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
manifesteras med en vandring Mora - Stockholm.
Möt upp när gruppen går genom Upplands-Bro. Se artikel.

Torsd 18 maj kl 19. Lägerbål vid Klint, Prästvägen. Arr. Bro hembygdsförening
Dalmarschen. Vi tar emot vandrarna. Underhållning medan vi väntar, tar del av
deras äventyr. Se artikel

Lörd 20 maj kl 12-16. Tjusta By.  Arr. Håtuna  och HåboTibble hembygdsförening
Bygdens dag. Håbo-Tibble dansare, Bro spelmän, Upplands-Bro sextetten, Hantverk

Torsd 1 juni, kl 10.15. Arr.  Hembygdsföreningarna.
Bussresa genom kommunen. Rösaring, Säbyholmsskolan, Assurs sten, Håtuna
kyrka. Avresa från Kungsängens hembygdsgård kl 10.15.

Tisd 6 juni kl 19. Stockholms-Näs hembygdsgård, Kungsängen
Nationaldagsfirande. Upplands-Brosextetten, Folkdansgillet, Högtidstal

Onsd 23 juni kl 20.00.    Arr. Kultur & Fritid/Lossaprojektet
Sommarsolståndet på Rösaring
Teater, musik och dans med Abellis Magiska Teater

Lörd 1 juli. kl 13. Signhildsberg,  Arr.U-B Kultur & Fritid, Signhildsberg
Herrgårdskonsert

Sönd 13 aug, Västra Ryds kyrka.  Arr. Västra Ryds församling
Hembygdsdag i Västra Ryd
Med bl a Gudrun och Börje Sandén

Sönd 20 aug. kl 14. Signhildsberg, Håtuna. Arr. UKF
Arkeologidagen

Sönd. 10 sept, Tjusta skolby.  Arr. U-B Kultur & Fritid, Håtuna-Håbo-Tibble hembf.
Kulturhusens dag - Skolbyggnader - Tjusta skolby

Sönd 1 okt. kl 18. Håtuna kyrka. Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening
Åminnelsehögtid - Håtunalekens betydelse i historiskt perspektiv. Börje Sandén
Renässansmusik av “Scaramellerna” Ledare Måns Tegner. Se artikel.
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Forum Assur - lokal för vår verksamhet
Sedan 1 mars disponerar UKF en lokal för sin verksamhet. Vi hyr den f.d. postlokalen
vid Tibble torg i Kungsängen. Den ligger i omedelbar närhet av biblioteket, där bl a
Svenngårdska samlingen finns, som varit och är föremål för UKF:s
forskningsverksamhet sedan många år. Här är plats för utställningar av olika slag. Vi
har en liten butik, där vi delar ut broschyrer och säljer böcker och vissa
hantverksprodukter.

Namnet
Namnet har vi valt dels med tanke på att kommunens namn härleds från Assurstenen
vid Bro kyrka, dels driver vi som bekant sedan flera år projektet Assurs by. Ledare för
det projektet är Thore Isaksson, Kungsängen, som så framgångrikt förankrat projektet
hos antikvariska instanser, att han under Kulturhuvudstadsåret 1998 erbjöds att
sköta de praktiska arrangemangen vid vikingadagarna på Galärvarvet. Som följd
därav fick han också förtroendet att stå för innehållet vid vikingabyn på
Medborgarplatsen under det stort uppslagna Millenniefirandet i Stockholm.

Invigningen
Det gick inte att skriva något om Forum Assur i förra nyhetsbrevet eftersom
förhandlingarna om lokalen drog ut på tiden. Med fina insatser av Thore Isaksson,
Bengt Borkeby och Curt Dahlgren var plötsligt saken klar. En högtidligare invigning
diskuterades  och det visade sig att Ulf  Erik Hagberg, sektreterare i
Vitterhetskademin och f.d. chef för Historiska museet och Ing-Marie Munktell, chef för
Gustavianum i Uppsala och huvudansvarig för vikingabyn på Medborgarplatsen,
lovade ställa upp. Den 8 mars var en dag som passade dem och invigningen
genomfördes med ett 30-tal inbjudna representanter för Upplands-Bro kommun,
hembygdsrörelsen, museer, universitet och institutioner av olika slag i Stockholm.
     Ing-Marie Muktell lyfte särskilt fram den betydelse som lokalhistorisk forskning
har i vår tid, när så många människor byter hembygder och inte genom muntlig
tradition får del av den nya bygdens traditioner och historia. Ulf Erik Hagberg tog
kommunvapnet som utgångspunkt när han beskrev vår bygds många arkeologiska och
historiska företräden.

Öppet hus och kulturkafé
När det började hända saker i den tre år tomma lokalen blev folk i omgivningen
nyfikna och vi satte upp ett anslag om Öppet hus en söndag eftermiddag. Det kom
minst 120-130 personer. Sedan har vi hunnit med tre söndager med Kulturkafé, då vi
berättat om vår verksamhet och bygden i allmänhet. Än så länge kan vi inte lova att
hålla öppet varje söndag. Se annonser i Mälarposten och på vår hemsida.

Kulturkafé med musik
Det första kulturkafét, som kommer med i vårt nyhetsbrev, är sönd 7 maj kl 15. Då får
vi lyssna till en timmes otvungen konsert med Bro d´River Boys. Kvartetten har varit
verksam i Upplands-Bro i över 20 år och har en rik och omväxlande repertoar med
såväl underhållningsmusik som seriös musik av olika slag.  Se presentation på annan
plats.

“Book on demand”
Lokalen är nu centrum för vår bokproduktion. Bengt Borkeby basar för den
verksamheten. En betydelsfull omorganisation av UKF gör det möjligt för oss att i
begränsad omfattning åtaga oss momsbelagda uppdrag utanför vår egen
föreningsverksamhet.             Bengt Borkeby 08-581 656 59;  0704 39 16 02
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Dalkarlsvägen - och Upplands-Bro
- dalfolkets historiska vandringsväg till Stockholm

“Storvandringen” startar 9 maj från Mora med dagsmarscher på ca 3 mil.
Dalkarlsvägen är ett system av stigar och vägar ned till Stockholm. Fram till början av
1900-talet var arbetsvandringarna en viktig del av Dalarnas folkhushåll.
     Syftet med projektet är att återskapa vandringsvägen. Målet är att Dalkarlsvägen
skall bli ett historiskt minnesmärke och en tilltalande vandringsväg.

Vägarna genom Upplands-Bro
De 10:e och 11:e etapperna berör Upplands-Bro. Hos oss strålar de olika
vandringsvägarna samman till en. Genom den stora häradsallmänningen finns vägen
fortfarande kvar i sin 1700-talsskepnad. Den börjar vid Karl XIV Johans rastställe vid
Draget, stryker tätt intill mellansveriges största ridvägssystem och passerar intill
Rövargrottan, numera även benämnd Fridegårdsgrottan, innan den kommer ut på på
gamla E18.

Övernattning på hembygdsgården Klint i Bro med lägerbål för allmänheten
Den 18 maj startar man i Örsundsbro och på kvällen kommer man till
övernattningsstället i Bro hembygdsgård Klint. Där ställer hembygdsföreningen till
med lägerbål och bjuder dem på kvällsmål. Kom till kl 19 och ta del av vandrarnas
berättelser om äventyret. I väntan på deras ankomst blir det underhållning och
lokalhistoria av olika slag.

På morgonen den 19 maj kl 9 bär det av igen till sista övernattningen i Solna innan
man lörd 20 anländer till Stortoget, där Gamla stans hembygdsförening tar hand om
evenemanget. Hela sträckan genom Upplands-Bro följer mycket nära den gamla vägen.
Från Sylta finns gamla vägbanan kvar. Den leder fram till Tibble gård, vars
huvudbyggnad är kvar sedan gästgiveritiden.  Där får de vandrande höra den märkliga
historien om dalallmogens demonstrationsmarsch 1743 och de “revolutionerande” krav
som präntades ner på papper den 19 juni 1743. Dagens stora matrast blir naturligtvis
vid Dalkarlsbacken, den väg som 200 dalkarlar byggde åt staten 1665, och som för
generationer av arbetsvandrande dalfolk, män och kvinnor, blev just “dalkarlsbacken”.
Vid Stäketbron lämnar vandrarna Upplands-Bro.

Alla är välkomna att följa vandrarna ett stycke på vägen utan föranmälan
Ta bussen till Bålsta och anslut vid Grans gård eller Dragets industriområde, eller haka
på i Bro kl 9 på morgonen 19 maj och följ dem så långt du önskar.
     UKF kommer att presentera en liten folder med detajerad vägbeskrivning och
kartor, som du kan hämta på biblioteken eller hos UKF. Den innehåller också ett rikt
mått av kulturhistoria längs vägen; en guide även för Upplands-Bro bor som på egen
hand vill gå sträckan någon gång.

Information
Dagarna före den 18-19 maj kan du få information om läget på UKF:s telefoner 582 40
515 och telesvar 582 413 55 samt på vår hemsida www.algonet.se/~ukforsk.                                            
Jag utgår från att även kommunens hemsida ger upplysningar om vandringen.

Torsd- fred 18-19 maj finns jag tillgänglig på mobil 0708-91 90 79 för information om
det aktuella läget.

318



5         info2000-2.pub

Fornsigtuna - “grand tour”
Fornsigtuna - "grand tour"
Exkursion  till Fornsigtuna. Det var under åren 1984-88 som sex grävperioder
avverkades. De var de första och enda arkeologiska undersökningar som gjorts vid
herrgården Signhildsberg i Håtuna och gav en fastare bakgrund till det som tidigare
sagts om den sägenomspunna platsen.

Min tanke är att berätta om både Fornsigtuna och Signildsberg - ur många olika
synvinklar.  Flera isländska sagor berättar både utförligt och antydningsvis om
platsen, de arkeologiska undersökningarna visar upp en närmast oförstörd plan av en
forntida kungsgård med tingshög, stora hallbyggnader med unik grundkonstruktion,
hus-grundsterrasser, bryggrester från forntiden och andra husgrunder. Vi har Martin
Aschaneus detaljerade beskrivning av området från 1612 (före herrgårdens tillkomst),
liksom Messienius dramatisering av sagan om Habor och Signhild. Här finns folkvisor
och skillingtryck. Vad sägs om Habor och Signhild i Nationalmuseets skrifter? Ett
studium av handlingar i Antikvariskt Topografiskt Arkiv (ATA) avslöjar märkliga turer
i det förgångna kring frågan om Fornsigtunas existens. Är det månne likadant nu?
Spekulationerna kring denna mytomspunna plats har på sistone dessutom utökats med
okulta inslag.

Vi gör en vandring till några forntidsgravar i den vackra omgivningen nordost om
herrgården, tittar in i lertäktsgroparna - det som idag återstår av tegelbruket - och går
över det som fordom var bottnen i Fornsigtunas hamnbassäng och kommer via den
mycket vackra herrgårdsmiljön till andra änden av området, där vi finner platsen för
Habors källa och en "illegal?" hamnplats i skydd av Försigtunaholmen (Getholmen på
dagens kartor).

Nog får vi väl kalla en sådan exkursion för "grand tour". Som du förstår torde det bli
nödvändigt med både en och två kafferaster denna förhoppningsvis varma och soliga
vårdag. Vid förra årets Rösaring - grand tour förvånades en del över att vi inte tog
något betalt för en så givande dag. Med UKF:s nya ekonomiska åtaganden måste vi
göra vad vi kan för att öka inkomsterna. En bekväm summa att hantera i fält är 40:- .
Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning som står bakom boken om Fornsigtuna
subventionerar denna dag priset så att du får både guidning och bok för 100:-

Söndagen 14 maj. Samling vid Signhildsbergs parkering kl 10.00.
Om du inte är bilburen kan vi säkert ordna skjuts med någon.
Hör av dig på UKF:s telefoner.
Guidning 40:-
Guidning + Fornsigtunaboken 100:-
Arr. är UKF och Håtuna och Håbo-Tibble socknars hembygdsförening.

Åminnelsehögtid kring Håtunaleken
- Håtuna kyrka  sönd 1 okt kl 18.00   Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening
Vilken plats intar Håtunaleken i ett större historiskt sammanhang? Börje Sandén.
Renässansmusik framförs av Scaramellerna under ledning av Måns Tegner.
Tyvärr finns inte detta år de ekonomiska resurserna att i skådespelets form gestalta
den ödesdigra dagen i Håtuna kungsgård år 1306. I stället får du tillfälle att ta del av
de historiska följderna av brödrafejden.
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Kulturkafé på Forum Assur -  sönd 7 maj kl 15.00

Sångkvartetten framför musik från en mer än 20-årig
sångarkarriär. Vi får ta del av kvartettens
musikaliska utveckling, bl a hur man lärde sig att

gestalta den speciella sångteknik som förknippas med Barber Shop - s.k. “harmony
singing”, en sångform som fordrar åratal av samsjungning för att komma till sin rätt.
Här följer några avsnitt ur kvartettens egen folder.

Gruppen består av
- Olle Svennberg, Tenor - tenor I
- Bo Berglund, Lead - tenor II
- Per-Olov Karlsson, Bass, bas II
- Börje Sandén, Bariton, bas I

Kvartetten kan ställa upp med
kort varsel. Ring Börje Sandén 08-582 40 515

Bro d´River Boys

Barbershop
Evergreens

Negro Spirituals
Bellmansånger
Svenska sånger

Några exempel på framträdanden:
Företag: LM Ericsson, Pharmacia-Upjohn,
Vägverket, Swe Road, Vårdförbundet,
Försäkringskassan
Slott och herrgårdar. Almarestäket,
Lennartsnäs, Signhildsberg,  Ådö, Hallwylska
palatset,
Skokloster, Uppsala slott, Krägga
Kursgårdar: Tammsvik, Gällöfsta, Lejondal
Kyrkor: i Upplands-Bro, Heliga Trefaldighet
i Uppsala, Västland, Enköpings-Näs.
Marknader,  festivaler, revyer i Upplands-Bro,
Stockholm, Västerås, Valdemarsvik. Jakobsberg,
Övrigt: Historiska museet,  Riddarholmen,

Något om Barbershop Singing
För många har Bro d’River Boys blivit likvärdigt med Barbershop, trots att kvartetten också sjunger mycket
annat. Gruppen blev bekant med denna sångform 1978 och har deltagit i seminarier och tävlingar anordnade
av det Nordiska Barbershopförbundet från dess start 1980. Första framträdandet skedde på Gällöfsta kursgård
1978. Sedan dess har gruppens repertoar ständigt utökats och har nu en stående repertoar med mer än en
timmes Barbershopmusik.
     Barbershop Singing uppstod i frisersalonger i USA i början av 1900-talet. Sångsättet skiljer sig i några
väsentliga avseenden från svenska manskörsarrangemang. Melodin ligger inte i översta stämman. Den sjungs i
stället i normalt allsångsläge (Lead). Översta stämman (Tenor) sjungs i falsett. Harmonin fullbordas av Bass
och Bariton.
     Stämföringen följer inte traditionella regler. Den syftar till att ge kvartetten möjlighet att utveckla
“harmony singing”. Det innebär  förmågan att sjunga de viktigaste intervallen i ackorden helt “rent”. Av den
orsaken kan inte Barbershop sjungas till ackompanjemang av instrument. Alla tangentinstrument, liksom
gitarrer, har fasta tonlägen efter ett visst system som gör att exempelvis alla tonkombinationer på ett piano är
lite falska (alla utom oktaverna). Sedan ungefär hundra år har örat accepterat detta. Efter många års
samsjungning “a capella” kan man lära sig att sjunga rena intervaller som enligt fysikens lagar genererar de
eftersträvansvärda övertonerna som är grunden för Barbershopens mål, nämligen “Expanded Sound” - ett
utökat ljud. Det ger en väldigt lyft åt klangen och förklarar varför fyra röster kan låta som många fler.
Den erfarenhet av “harmony singing” som gruppen vunnit genom åren tillämpas med god framgång även i den
övriga reportoaren. Bellmansånger och andra svenska sånger klingar homogent och klangfullt även när de inte
arrangeras i Barbershop stil.
På Internetsidan www.algonet.se/~ukforsk kan du läsa mer om Barbershop Singing, om gruppens repertoar
och om hur gruppens något kryptiska namn uppkom för 40 år sedan.
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Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Apollovägen 98, 175 60 Järfälla, 08-38 45 79, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Telesvar/fax 582 413 55. Forskarakademin. o. Book on Demand: Bengt Borkeby, 581 656 59
E-post ukforsk@algonet.se.       Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk

Kulturkafé på Forum Assur,
Tibble torg 1, Kungsängen

6 gånger varannan söndag
kl 15.00 från 24 september

24/9, 8/10, 22/10,
5/11, 19/11, 3/12,  - 30:-/40:-

Sammanfattn. av UKF:s kulturaktiviteter
Onsd 20 sept. kl 19.00. Kungsängens bibliotek
Forksarakademin. Svenngårdska samlingen
Sönd 24 sept, kl 15. Forum Assur,
Kulturkafé “Liljeholmens ljus” Musikunderhållning
med Mats Liljeholm och hans vänner, Entré 30:-/40:-
Sönd. 8 okt, kl 15, Forum Assur. Tibble torg 1
Kulturkafé. Kungsängens folkdansgille presenterar sig.
Onsd 11 okt. kl 19.00, Forum Assur, Tibble torg 1
Vägen i kulturlandskapet
Jan Olof  Montelius, Vägverkets museum
Sönd  22 okt kl 15, Forum Assur, Tibble torg 1
Kulturkafé. Svea Livgardes musketerarkår
Onsd 25 okt, kl 19.30 (obs tiden) Forum Assur
Museum Gustavianum. Då, nu och framtiden.
Museichef Ing-Marie Munktell, berättar om Uppsala
Universitets museum
Sönd 5 nov, kl 15, Forum Assur, Tibble torg 1
Kulturkafé. Fråga Börje om Upplands-Bros historia.
Onsd 8 nov kl 19. Forum Assur. Tibble torg 1
Utan bilen stannar Sverige. Jonas Gawell, f.d. VD i
Bilindustriföreningen kåserar om bilens betydelse
Sönd.19 nov kl 15. Forum Assur, Tibble torg 1
Kulturhistoriska evenemang  - Thore Isaksson kåserar
Sönd 3 dec kl 15.  Forum Assur
Kulturkafé. Musik på annorlunda sätt. Börje Sandén
spelar gitarrmusik och klassisia pärlor på cembalo

Forskarakademin
Onsd 20/9, Hembygdssamlingen
Onsd 15/11, Namnforskning

Föreläsningar
Tema kommunikationer

* Vägen i kulturlandskapet
11/10. Jan-Olof Montelius,
Vägverkets museum i Borlänge
* Museum Gustavianum.
   Då, nu och i framtiden
25/10. Ing-Marie Munktell, chef
  för Uppsala universitets
museum
* Utan bilen stannar Sverige
8/11. Jonas Gawell, f.d VD
  i Bilindustriföreningen

Forum Assur, Tibble torg 1, K-n
Onsdagar kl 19.00 (19.30)
11/10, 25/10, 8/11 - 40:-

Medlemsinformation 3
- nyhetsbrev sept 2000

Håtunadramat 1306
- Åminnelsehögtid - Håtuna kyrla

Håtunalekens
betydelse i historiskt perspektiv. Börje

Sandén
Renässansmusik av “Scaramellerna”

Ledare Måns Tegner.
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Aktuellt för UKF
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Här finner du även andra organisationers kulturaktiviteter.
Ev. ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och på UKF:s hemsida
www.algonet.se/~ukforsk                                            och kommunens www.upplands-bro.se.
Våra egna aktiviteter äger rum på Forum Assur om ej annat anges. Kostnad 40:-

Sönd 17 sept. Start kl 13. 3-4 timmar
Vandring från Bro station till Tingsviken
Arr. Kulturbojen.

Onsd 20 sept. kl 19.00. Kungsängens bibliotek, OBS platsen
Forskarakademin. Svenngårdska samlingen demonstreras av Gudrun och  Börje Sandén och
Bengt Borkeby. Ingen kostnad.

Sönd 24 sept, kl 15. Forum Assur,
Kulturkafé “Liljeholmens ljus” Musikunderhållning med Mats Liljeholm och hans vänner,
Mats har varit verksam i kommunen sedan 60-talet. Entré 30:-/40:-

Sönd 1 okt. kl 18. Håtuna kyrka. Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening
Åminnelsehögtid - Håtunalekens betydelse i historiskt perspektiv. Börje Sandén
Renässansmusik av “Scaramellerna” Ledare Måns Tegner.  Se artikel.

Lörd. 7 okt. 17 - 24, Brohuset
Bro Jazz och Blues
Arr. Kultur & Fritid, Musiksällskapet, Brohuset

Sönd. 8 okt, kl 15, Forum Assur. Tibble torg 1
Kulturkafé. Kungsängens folkdansgille presenterar sig.

Onsd 11 okt. kl 19.00, Forum Assur, Tibble torg 1
Vägen i kulturlandskapet - temat kommunikationer
Svenska vägar och vägmiljöer från hålvägar till motorvägar.
Jan-Olof Montelius, fil. kand., chef för Vägverkets museum i Borlänge.

Onsd. 11 okt kl 19.00, Brunnagården
Musikkafé
Musikskolans elever
Arr.Musikskolan

Torsd 12  okt, kl 19, Bro bibliotek
Författarbesök
Theodor Kallifatides berättar.
Fri entré, biljetter delas ut på biblioteken
Arr. Biblioteket

Lörd 14 okt. Bussresa. 9 - ca 17, Samling vid hembygdsgården Klint, Prästvägen, Bro
Bussresa med Bro hembygdsförening till Åsby trädgård, Hallstahammar, Hantverkshuset i
Nykvarn med måltid på Glada Grisen och besök på Enköpings museum.
Pris 250:- Anmälan senast 7/10 på tel 582 424 55
Arr. Bro hembygdsförening

Lörd 21 okt 14-17
Liten konstutställning
Kerstin Johansson. Kaffe
Arr. Bro Pastorat
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Sönd  22 okt kl 15, Forum Assur, Tibble torg 1
Kulturkafé. Svea Livgardes musketerarkår

Onsd 25 okt, kl 19.30 (obs tiden) Forum Assur
Museum Gustavianum. Då, nu och framtiden.
Museichef  Ing-Marie Munktell, berättar om Uppsala Universitets museum

Torsd 26 okt, Bro Dagcentral, 19.00
Musikkafé
Musikskolans elever underhåller

Sönd 5 nov, kl 15, Forum Assur, Tibble torg 1
Kulturkafé. Fråga Börje om Upplands-Bros historia.

Onsd 8 nov kl 19. Forum Assur. Tibble torg 1
Utan bilen stannar Sverige. Jonas Gawell, f.d. VD i Bilindustriföreningen kåserar om bilens
betydelse

Onsd. 15 nov, kl 19. Forum Assur, Tibble Torg 1
Forskarakademin.  Namnforskning

Sönd.19 nov kl 15. Forum Assur, Tibble torg 1
Kulturhistoriska evenemang
Thore Isaksson, UKF och Kultur 1743, kåserar om Assurspelen på Stäket,
Kulturhuvudstadsåret 98 med "Vikingarna kommer" på Galärvavet 1999 och
Milleniumfirandet på Medborgarplatsen i Stockholm år 2000.

Tisd 21 nov. Hembygdsgården Klint, Prästvägen Bro
Poesi och musik
Arr. Bro hembygdsförening

Sönd 3 dec kl 15.  Forum Assur
Kulturkafé. Musik på annorlunda sätt. Börje Sandén spelar gitarrmusik och klassiska pärlor

FORNTIDSMYSTERIER

Forntidsmänniskans Teknik och Astronomi - Ny kurs
Folkuniversitetet/KV-Stockholm ht 2000
Föreläsare: Jens Tellefsen, universitetslektor, fysiska institutionen, Tekniska högskolan
12 måndagar kl 18.00 - 21.00       Avgift 1890:-  Information: 789 41 60

                                             Sammanfattning av kursinnehållet
Folket i forntidens högkulturer hade förvånande stora kunskaper om astronomi och
tideräkning. Med matematikens hjälp kunde de göra komplicerade kalendrar, som ibland var
häpnadsväckande noggranna.
     De var ofta också mycket skickliga byggnadstekniker och deras städer byggdes efter
avancerade stadsplaner med astronomisk innebörd.
     I denna kurs, som behandlar några av dessa kulturfolk, studerar vi bl a de otroligt fina
stenarbeten hos Incafolket, Nazcafolkets komplexa linje- och figursystem, Mocheindianernas
avancerade kanalbyggen, Anasazifolkets skyskrapor och deras märkliga väganläggningar,
Stonehenge konstruktörernas kalendrar samt de irländska storhövdingsgravarnas
astronomiska orientering.
     Kursen avslutas med att vi studerar de svenska storstensbyggarna på Västkusten och deras
märkvärdiga gånggrifter, framförallt de, som finns på Falköpingsbygden i Västergötland, samt
en trevlig utflykt till ett spännande forntidsområde i Stockholmstrakten.
Forts. nästa sida
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I. Syd-Amerikas Olösta Forntidsgåtor

                      A. Incaindianernas beundransvärda byggnadsteknik

                      Del 1: Från Machu Pichu till huvudstaden Cuzco
                      via ruinstaden Ollontaytambo och Tambomachay

                      Del 2: Från Cuzco till ruinstaden Tiahuanaco via den enorma
                      stenfästningen Sachsahuaman och den mystiska platsen Puma Punku

                      Del 3: Incafolkets fenomenala vägnät, otroliga hängbroar och gamla begravningstorn

                      B. Nazcaplatåns mystiska linjesystem och djurfigurer

                      Del 4: Djuren, fåglarna, fiskarna och linjerna

                      Del 5: Människorna bakom linjerna och figurerna

                      Del 6: Nya upptäckter från Peru och Bolivia om linjerna

II. Arkeoastronomi och etnokosmologi

                      C. Di gamla veta bäst eller..........?

                      Del 7: Allmän översikt över arkeoastronomin och etnokosmologin

                      Del 8: Incafolkets astronomi och kalendrar

                      Del 9: Anasazifolket i SV-Nordamerika. Deras kalendrar, byggnadsteknik och
                      märkvärdiga vägsystem

                      Del 10: Stonehenge - ett urgammalt kalendarium och observatorium (och datorcentrum?)

                      Del 11: Irlands otroliga forngravar - I: Newgrange - ett storstensbyggarnas mästerverk

                      Del 12: Irlands otroliga forngravar - II: Knowth och Dowth - stenålderns irlänska
                      grafittiverkstad?

                      Del 13: Irlands otroliga forngravar - III: Var Boyne Valley ett forntida astronomiskt
                      centrum. Vad föreställer illustrationerna?

                      Del 14: Från Irland via Orkneyöarna till västra Svedala. Var storstensbyggarna i
                      Falköpingsbygden duktiga astronomer och skickliga matematiker?

                      Del 15: Sammanfattning - Incas, Nazcas, Anasazis. Stonehenge, Newgrange, Knowth,
                      Dowth, Maes Howe och Falköping.

                      Utförlig kursplan         Se UKF:s hemsida   www.algonet.se/ukforsk
                      Jens A Tellefsen, Jr. PhD
                      Rystavägen 13A
                      183 46 Täby
                      Tel: (08) 768 2466    (08) 758 8060
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Åminnelsehögtid kring Håtunaleken
Håtuna kyrka  sönd 1 okt kl 18.00
Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening
Vilken plats intar Håtunaleken i ett större historiskt sammanhang? Börje Sandén
berättar och läser ur Erikskrönikan och nyöversättningen av frihetsbrevet från 1319,
det som skulle bli Sveriges äldsta författning, ett svenskt Magna charta.
Renässansmusik framförs av Scaramellerna under ledning av Måns Tegner.

Tyvärr fanns detta år inte de ekonomiska resurserna att i skådespelets form gestalta
den ödesdigra dagen i Håtuna kungsgård år 1306. I stället får du tillfälle att ta del av
de viktiga historiska följderna av brödrafejden.

Hänt sedan sist
Dalkarlsvägen
Dalfolkets historiska vandringsväg till Stockholm gick genom Upplands-Bro. Vid årets
“Storvandring” mötte UKF upp vid Övergrans kyrka, där deltagarna fick en 16-sidig
folder med kartor, vägbeskrivning och kulturhistoria längs vägen ( finns att köpa på
biblioteken i Bro). Vi ledde dem in på gamla vägar genom Bålsta via den gamla
landsvägen över häradsallmänningen från Draget förbi Rövargrottan, numera även
kallad Fridegårdsgrottan till Bro.

Bro hembygdsförening ordnade kvällsmat och övernattning på Klint, där många Brobor
mötte upp för att ta del av deras berättelser. Deltagarna var så många att vi hastigt
måste be kyrkan hjälpa oss med extra lokal. Till deltagarna hörde också två hästar som
gått hela vägen från Mora. Börje Sandén berättade om den följande dagens
dalkarlsanknytningar dels vid Tibble gästgivargård, där dalallmogen formulerade sitt
märkliga dokument om orsaken till den s.k. Stora daldansen, och dels vid
Dalkarlsbacken, där dalregementet år 1665 byggde den första - med vagn farbara -
vägen upp ur Ryssgraven: “Sveriges första statliga vägbygge”

Fornsigtuna
Vårens exkursion till Fornsigtuna - Signhildsberg och Arkeologidagen i augusti
samlade tillsammans närmare hundra deltagare. Det blev en grundlig genomlysning av
många frågor kring platsen. Under riksantikvarieämbets årliga Arkeologidag deltog
även amatörarkeologer som varit med under de fem sommarsäsongerna på 80-talet.
Det var ämbetets tema för dagen “Arkeolog - det vill jag också bli” som gjorde att vi
kände oss manade att även i augusti ta upp temat Fornsigtuna, eftersom det var här
som så många lekmän fick pröva på hur det är att vara arkeolog. När vi bestämde
vårens exkursion visste vi nämligen ännu inte, vad temat för arkeologidagen skulle
vara.

Book on Demand
Under våren blev vi klara med vårt uppdrag från Spånga hembygdsförening att ge ut
de sista delarna av Spånga/Järfällas sockenstämmoprotokoll. Vi har även gjort andra
tryckuppdrag och fortsätter nu i höst med ytterligare beställningar fårn såväl
föreningar som privatpersoner. Ansvarig för verksamheten är Bengt Borkeby.
Upplysningar på 581 656 59, 0704-39 16 02.
Vi visade vår metod både vid Länsförbundets och Riksföbundets årsmöten.

Medaljör
Vid Upplands fornminnesförenings och hembygdsförbunds vårstämma mottog Börje
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Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro E-post:              ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4    UKF-onDemand:                                Bengt Borkeby, 08.581 656 59; 0704-39 16 02
Curt Dahlgren, ordf.  Apollovägen 98. 175 60 Järfälla, 08-38 45 79. 0708-44 22 48
Thore Isaksson, Kultur 1743. Saltstigen 22,   196 33 Kungsängen, 08-584 504 66
Bengt Borkeby, Forskarakademin, Hjortonv. 109, 196 35 Kungsängen 08-581 656 59

Vår småskriftserie finns att köpa på biblioteken  Skrifterna kostar 30:-
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är utplånat.

Skriftserien Vad hände egentligen?
Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 

Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
204 sidor, 1990,  mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, Ärkebiskopen 
Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen".
av Börje Sandén. "Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg, rec i SvD)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

UKF:s nya tryckförfarande.
Hundra adelssläkter - Med anknytning till Upplands-Bro
av Kjell Stensson. år 2000, 320 sidor, ilustrerad,  220:-

Hednagudar och hövdingadömen i det gamla
Skandinavien.  Av John Kraft (1999)  236 sidor, stort format,
260:-

Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Av John Kraft. (1997) 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik.

Medlemsavgiften
är 80:-
314 medlemmar betalade
1999 in 25900:-, ett värdefullt
bidrag till vår verksamhet.
t.ex. lokalhyran för Forum
Assur
Vi hoppas att du vill fortsätta
att stödja UKF med 80:-
Berätta gärna för andra vad vi
gör i UKF, så kanske
medlemsantalet ökar än mer.

Böcker levereras per post mot
insättandet av summan + porto på
UKF:s pg 27 58 94-4
1-2 böcker   45:-
3 - och fler,    60:-

Finns att köpa på biblioteken i
Upplands-Bro och i Söders
bokhandel, Bålsta.
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Medlemsinformation 1
- nyhetsbrev febr 2001

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Apollovägen 98,  175 60 Järfälla. 08-444 22 48, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Börje Sandéns tolkning av
händelserna 1743 i Kungsängen

och Stockholm. - Ny infallsvinkel.
Se artikel på sid. 4

Vad händer i UKF?
Artiklar på sid 3

Föremål berättar
“Lilla antikrundan”

Jörgen Martinson och
Eva Martinson-Seeman

Dagcentralen i Bro
Tisd. 27 februari kl 19.00

Stäksön - “grand tour”
med Börje Sandén
Sönd 13 maj kl 12.

Samling vid Ryssgraven.
Dalkarlsbacken - Ärkebiskopsborgen -

Broar - färja - krog
Bokskogen med monumentet

Iréne Seth berättar om herrgården.
Dagen avslutas ca 15 med en
uppvisningsmatch i hästpolo

Urval av kulturaktiviteter
Mera på annan plats i nyhetsbrevet.

Tisd 27 febr kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum
Föremål berättar - “Lilla antikrundan”
Jörgen Martinson - Eva Martinson Seeman
Arr. Bro hembygdsförening och UKF
Tors 22 mars. Hembygdsgården i Kungsängen
Vid Stockholms-Näs hembygdsförenings årsmöte berättar
Börje Sandén om Minnesstenen över ett av det första
belagda riksdagsmötena. “då Sveriges allmoge var samlad
vid Nääs äng”.
Sönd 1 april kl 18. Håtuna kyrka
Händels Messias.  Förenade kyrkokörerna
Onsd 18 april kl 19.30, Tibble Torg 1 Kungsängen
19.00 UKF:s årsmöte. Därefter talar Curt Dahlgren över
ämnet “Europas genetiska historia”

Tors 19 april kl 19, Sockenstugan i Sigtuna
Börje Sandén ger en historisk och kulturhistorisk exposé
över Fornsigtuna.
Arr. Sigtuna hembygdsförening

Tisd 24 april kl 18.30  Hembygdsgården Klint, Bro
Rundvandring i Gamla Bro med Gudrun och Börje Sandén
Arr. Bro hembygdsförening
Sönd 13 maj kl 12.00. Samling vid Ryssgraven
Stäksön - “grand tour” med Börje Sandén      40:-
Avslutas med uppvisning av hästpolo på herrgården.
17 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
manifesteras med en vandring Mora - Stockholm. Möt upp
när gruppen passerar Upplands-Bro. Samkväm på Klint ca kl
19.
Arr.Bro hembygdsförening och UKF

Book on Demand
Historisk tillbakablick på tillkomsten
av ett unikt sätt att framställa böcker.

UKF:s årsmöte
Onsd. 18 april kl 19.00

UKF:s lokal Tibble Torg 1
Offentligt föredrag kl 19.30

Curt Dahlgren

327



2         info2001-1

Aktuellt för UKF
Våra egna aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ev. ändringar och nyheter annonseras i lokalpressen och
på UKF:s www.algonet.se/~ukforsk och kommunens www.upplands-bro.se.

Tisd 27 febr kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum
Föremål berättar - “Lilla antikrundan”
Alla har vi föremål omkring oss som har en historia. En del gamla saker som vi sparat vet vi
inte ens vad de använts till.
Prydnads- och bruksföremål av olika slag, av känt eller okänt ursprung, vill vi se på
Dagcentralen i Bro, där vi tillsammans med Jörgen Martinson och Eva Martinson-Seeman
från TV:s Antikrundan reder ut vad föremålen berättar.
Titta på hyllorna, ni har säkert något spännande att visa upp.
Arr. Bro hembygdsförening och UKF

Tors. 22 mars. Hembygdsgården i Kungsängen
Vid Stockholms-Näs hembygdsförenings årsmöte berättar Börje Sandén om Minnesstenen
över ett av de första belagda riksdagsmötena. “då Sveriges allmoge var samlad vid Nääs
äng”.

Sönd. 1 april. Håtuna kyrka kl 18.00
Händels Messias.  De förenade kyrkokörerna under ledning av
Margaretha Stensson och Georg Lidström. Entréavgift.  Se annons i lokalpressen.

Onsd. 18 april kl 19.30, Tibble Torg 1 Kungsängen
Efter UKF:s årsmöte talar Curt Dahlgren över ämnet “Europas genetiska historia”.

Tors. 19 april kl 19, Sockenstugan i Sigtuna
Börje Sandén ger en historisk och kulturhistorisk exposé över Fornsigtuna.
Arr. Sigtuna hembygdsförening

Tisd 24 april kl 18.30 Hembygdsgården Klint, Bro
Rundvandring i Gamla Bro med Gudrun och Börje Sandén
Arr. Bro hembygdsförening

Månd. 30 april vid Klockardalen i Håbo-Tibble kyrkby
Valborgsmässofirande med vårtal
Arr. Håbro-IF och Håtuna och Håbo-Tibble hembygdsförening.

Sönd 13 maj kl 12.00. Samling vid Ryssgraven
Stäksön - “grand tour” med Börje Sandén. Ca kl 15 uppvisningsmatch i hästpolo
Se utförligare artikel på sid 8. Avgift 40:-
Arr. UKF och Almarestäkets herrgård.

Torsd. 17 maj. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm manifesteras med en vandring Mora
- Stockholm. Möt upp när gruppen passerar Upplands-Bro.
Arr. Bro hembygdsförening och UKF

Kallelse till UKF:s årsmöte 18 april, kl 19. Forum Assur, Tibble Torg 1, Kungsängen.
Kl 19.30 talar Curt Dahlgren över ämnet “Europas genetiska historia”.
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Vad händer i UKF?
Genom åren har UKF engagerat sig i många projekt. Mycket har jag informerat om i
nyhetsbreven, som vi kontinuerligt sänt till våra medlemmar sedan 1987. En stor del av
informationen har gällt vår utåtriktade verksamhet, såsom föreläsningar, exkursioner,
studiebesök, herrgårdskonserter. I mindre utsträckning har det inre arbetet kommit till
uttryck i medlemsinformationen.
     Detta vill vi ändra på.
     Det är så mycket angelägnare som vi fått en markant nedgång i besökarantalet vid
våra traditionella föreläsningar och de rikligt förekommande kulturkaféerna, som vi haft
i vår lokal vid Tibble Torg under våren och hösten förra året. Vi har haft duktiga och
auktoritativa föreläsare, som beredvilligt ställt upp för UKF, men publiken har svikit.
     Vi engagerade oss i gamla postlokalen vid Tibble Torg i hopp om att vi skulle kunna
erbjuda en samlingspunkt för kulturella aktiviteter av olika slag. Eftersom lokalen stått
tom i tre år lyckades vi få en hyra under marknadspriset, men nu vill den amerikanska
ägaren höja hyran kraftigt. (Hittills har vi betalt över fem tusen kronor i månaden). Den
primära användningen av lokalen är vår bokframställning, som inte alls behöver så stor
lokal.
     De utåtriktade arrangemangen har krävt ett administrativt engagemang som varit
till förfång för vår huvuduppgift som lokalhistorisk forskningsverkstad. Styrelsen har för
avsikt att satsa på mer skriftlig information om de studier och forskningar som är UKF:s
egentliga uppgift. Förutom en fortsatt utgivning av nyhetsbreven planerar vi därför att
samla lokalhistoria och rikshistoria med lokalhistorisk anknytning i en särskild skrift
som kommer att sändas till medlemmarna. Det blir en fortsättning av vår påbörjade
skriftserie Kultur & Historia, men denna gång i ett mindre påkostat utförande. En
särskild redaktionskommitté arbetar med uppgiften. Den hoppas att ha ett nummer
klart under början av våren.

UKF - en hembygdsförening - men  inte fullt ut.
Alla vet säkerligen att UKF är anslutet till Sveriges Hembygdsförbund, men vissa delar
av den traditionella hembygdsverksamheten avstår vi ifrån. De sköts mycket bättre av
kommunens tre övriga hembygdsföreningar. Våra hembygdsfrågor bevakas också av
Kulturbojen, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning och Stiftelsen Tärnsund. Vi kan
alltså glädjas åt en mycket stark hembygdsrörelse i kommunen.
     Förutom ett mångfasetterat forskningsarbete samverkar vi regelbundet med de nyss
nämnda föreningarna liksom med kommunen på många olika sätt. Det sker regelbundet
sedan 20-talet år tillbaka inom en samrådsgrupp, som för närvarande begär att vår
kommun skall antaga en bevarandeplan för skyddsvärda områden innan           den uppgjorda
översiktsplanen fastläggs av fullmäktige. Bengt Borkeby bevakar UKF:s intresse i denna
sak. Han har stor erfarenhet av kommunal handläggning som mångårig tjänsteman i
Järfälla.
      Samarbetet yttrar sig också på så sätt att UKF utnyttjas som en faktaresurs, och det
är inte bara gentemot hembygdsrörelsen och de kommunala institutionerna. Med hjälp
av det stora hembygdsmaterial som UKF förvaltar har vi åtskilliga gånger kunnat
betjäna våra antikvariska myndigheter, både på regional- och riksplanet, vilket genom
åren framskymtat i dessa nyhetsbrev.
     Genom vår mångåriga styrelseledamot Thore Isaksson har UKF givits tillfälle att
marknadsföra vår kulturhistoriskt rika bygd inför mycket stor publik utanför
kommunens gränser.  Under Kulturhuvudstadsåret 1998 fick UKF erbjudandet att lyfta
fram Upplands-Bro vid vikingadagarna på Galärvarvet. Vid Stockholms stads
Millennium-firande på Medborgarplatsen 1999-2000 fanns vi med under 11 dagar.
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    Thores framgångrika arbete med det praktiska genomförandet av dessa arrangemang
har förskaffat honom ett uppdrag även i förberedelserna för Stockhoms 750-års firande
år 2002. Någon kanske också erinrar sig tillfället för några år sedan, då lokal historia
gestaltades på Historiska museet i dramatiserad och musikalisk form. Thore kommer
själv att berätta om sin spännande verksamhet i den aviserade skriften.
     Genom exkursioner och herrgårdskonserter har UKF nått en publik även utanför en
rent forskningsintresserad krets. Den senare verksamheten har de sista åren
kanaliserats till vår Forskarakademi och till studiecirklar under ledning av Bengt
Borkeby.
     När det gäller UKF:s verksamhet och bygdens rika historia  sprids kunskapen
härom inte bara genom UKF:s offentliga arrangemang.  Jag skulle vilja hävda att långt
mer härvidlag sker genom icke offentliga kanaler: föreläsningar och guidade rundturer
med kommunanställda, utfärder med skolelever på olika nivåer. Likaså information på
kursgårdar och föredrag inför olika organisationer inom och utanför Upplands-Bro.
     För den intresserade finns alla våra nyhetsbrev att läsa i våra pärmar på biblioteken
i Bro och Kungsängen. Där finner du också den årliga verksamhetsberättelsen. En
sammanfattning av vad vi varit med om genom åren uppdateras ca vart annat år och
finns i en 16-sidig folder. Den brukar finnas tillgänglig vid våra sammankomster. Om
du vill ha ett exemplar kan du beställa den via vår telefonsvarare 08-582 413 55.
Innehållet i foldern finns även på vår webbplats  www.algonet.se/~ukforsk

Bro hembygdsförening och UKF engagerar sig även i år i det
dalska projektet Dalkarlsvägen.
På kvällen den 17 maj i år anländer vandrare från Dalarna och andra orter längs
vandringsvägen till Bro hembygdsgård Klint. Här ordnar hembygdsföreningen
övernattning. Liksom förra året inbjuds alla intresserade att deltaga i gemenskapen
innan de uttröttade vandrarna går till kojs.
     Bakom projektet ligger tanken att föreningar längs marschvägen skall få en
möjlighet att lära känna sin egen bygd genom att delta under någon eller några
dagsetapper. Särskilt vägen från den gamla gästgivargården Gran i Bålsta genom hela
Upplands-Bro är kantad av historia och kulturhistoria. Du går dessutom långa stycken
på gammal härlig landsväg. Beställ UKF:s 16-sidiga folder med detaljerade kartor och
kulturhistoriska skildringar. Vid tiden för vandringen kommer den att kunna köpas för
30:- på biblioteken.
     Hembygdsföreningens och vårt gemensamma engagemang i projektet förra året
kommenteras inom kort i två artiklar i Hembygdsförbundets tidning Ledungen.
Tidningen finns naturligtvis på biblioteken, men du gör en god gärning om du
prenumerar på den. Förbundet behöver fler prenumeranter för att klara ekonomin. Sätt
in 100:- på förbundets pg 15 59 19-4 så får du fyra gånger om året en 20-24-sidig tidning
med mycket information om hembygdsverksamheten i Stockholms län. Du får snart en
samling utflyktsmål att besöka på nära håll.

Tidiga spår av Sveariket
Inom några veckor startar UKF tryckningen av John Krafts nya bok “Tidiga spår av
Sveariket”. Det är en uppföljning av succén “Hednagudar och hövdingadömen i det
gamla Skandinavien” , som vi nyligen gjort en 3:e tryckning av. Vi är nu uppe i över 600
ex. av denna bok, i vilken järnålderns hövdingadömen rekonstruerades med hjälp av
namnrester efter kultplatser. I den här boken går John Kraft med samma metod i
närkamp med andra forntidsgåtor, t ex husbyarnas och tunaorternas roll.
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Dalallmogens marsch till Stockholm 1743.
Den här händelsen har jag tagit upp i nyhetsbreven flera gånger sedan jag skrev boken
i ämnet 1993.  Om du läst boken kanske du minns att jag ställde mig frågande till en
del av det som normalt sägs i våra historieböcker.  På vår Webbplats har jag ytterligare
utvecklat mina tankar om huruvida det är en helt korrekt beskrivning vi matats med
ända sedan 1700-talet.
      Om du följt diskussionen lägger du nog märke till att jag inte gärna använder den
traditionella benämningen “Stora daldansen”, eftersom jag funnit att det var  ett
mycket seriöst ärende, som dalbönder och soldater var ute i.  När jag i boken redogör för
hur händelsen beskrivits under 250 år ville jag ta med den senaste och mest
auktoritativa definitionen på det som i vetenskapliga sammanhang kallas Dalupproret
1743. Jag valde Nationalencyklopedin. Till min förvåning fann jag att händelsen inte
fanns med under slagordet daluppror. Man hänvisar till Stora daldansen! 1993 hade
man ännu inte kommit till bokstaven S. Sista meningen i min bok blev därför som
följer:  “Det kan vara värt att lägga märke till att dalupproret 1743 i ett uppslagsverk
av detta slag kommer att beskrivas under ett förklenande - om dock vanligt - uttryck”.

Vad stod det då, när utgivningen kom fram till bokstaven S?
“stora daldansen,  vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt nedsättande
benämning på ett bondeuppror som utgick från Dalarna 1743, mer korrekt benämnt
dalupproret 1743”.
Jag tycker inte jag behöver skämmas för att jag gått emot historieböckerna.

Var marschen verkligen ett upprorsförsök?
På sistone har jag - utan ett par författares avsikt - fått några utmärkta argument som
stöder min åsikt att marschen till Stockholm inte kan beskrivas som ett regelrätt
bondeuppror. Först Nationalencyklopedins ordbok från 1996, som förklarar ordet
uppror på följande sätt:

“uppror - (organiserat och ej tillfälligt) angrepp mot statsmakten av ngn grupp i samma
land av våldsamt slag, med syfte att störta regeringen, ändra det pol. systemet e.d.”.

Den till synes minst viktiga punkten av de sex, som ledningen för marschen
formulerade vid gästgivargården i Kungsängen borde ha uppmärksammats av våra
uttolkare av historien. Där säger man nämligen att man hoppas få träffa kungen och
hälsa på honom, innan man vänder tillbaka hem igen. Så formulerar sig  inte den som
har för avsikt att störta regering och kung.

När Herman Lindqvist håller tal i Falun vid Dalregementets nedläggning har han
tolkat händelseförloppet som ett revolutionsförsök. I fickorna hos de tillfångatagna
bönderna hade man funnit listor på vad som skulle göras med den förhatliga adeln. Och
kungen skulle man döda. Det är riktigt att det funnits sådana “listor i fickorna”. Vad
enskilda skrävlande demonstranter säger och gör skall dock vägas mot vad ledningen
för demonstrationen skriftligen redovisat ett par dagar före massakern på Gustav
Adolfs torg. Det är något helt annat, och det har jag skrivit om i tidigare nyhetsbrev.

Ett vida viktigare argument för mig har nyligen presenterats i en synnerligen
auktoritativ bok, nämligen Det svenska jordbrukets historia, del 3.  Där finns en sida
som behandlar “Det sista stora bondeupproret”. Författaren, en docent i ekonomisk
historia, är väl påläst och återger händelsen 1743 helt enligt regelboken och
konstaterar (som många före honom), att när man väl hade möjlighet att genomföra ett
uppror saknade man egentlig handlingsplan för detta (min kursivering).
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     Naturligtvis hade man ingen plan för att genomföra det revolutionsförsök som
historien ända sedan sommaren 1743 pådyvlat dalallmogen. Vandringen till Stockholm
var aldrig avsedd att bli en revolution.
     Följaktligen undviker jag numera också att använda uttrycket “dalupproret 1743”.

Det var regering som saknade handlingsplan
I själva verket var det regeringen som saknade handlingskraft i den uppkomna
situationen. Såväl kanslipresidenten (regeringschefen) som den dominerande
personligheten och en av de ursprungliga frammanarna av revanschkriget mot
Ryssland, Karl Gustav Tessin, flydde från staden och väntade på båtlägenhet för att
lämna landet. När väl militären ingripit och slagit ner demonstranterna, som börjat
samlas på Gustav Adolfs torg för att få den utlovade färdkosten inför hemmarschen
efter de framgångsrika förhandlingarna med de spridda representanter för
statsmakten, kom politikerna på att kalla det hela för revolution!  Denna “sanning”
verifierades på 1780-talet av en av samtidens främsta historiker, Lagerbring, som i sin
historia nära nog ordagrant återger regeringens egen historieskrivning publicerad i
kunglig kungörelse redan ett par veckor efter händelsen. Här - om någonsin - får man
en illustration till tesen: segraren skriver historien.

Om statsledningen inte visat sådan velighet som den gjorde när demonstranterna kom
till Norrtull, hade inte allmogen, beväpnad med “gevär av påkar, kvastar, klubbor, liar,
knivar, spik” för att citera en annan samtida historiker, kunnat ta med sig militärens
kanoner, som förts fram för att stoppa folkets inträngande i staden.
     Ledningen för demonstranterna gömde emellertid kanonerna på en bakgård, för om
de kom till användningen, skulle det vara lätt att kalla det hela för revolution. Det var
när militären marscherade upp kring den samlade allmogen flera timmar innan den
överenskomna tidpunkten för avmarschen, och medan ledningen ännu inte avslutat
förhandlingarna med statsmakten, som initiativrika dalkarlar på eget bevåg drog fram
kanonerna. Därmed utvecklades situationen på ett okontrollerat sätt, som snabbt ledde
till den stora katastrofen.

Vad hände sedan?
Det var, som sagts, en oprofessionell riksledning som ledde landets öden 1743. Men
dåtidens politiker hade visat sig vara synnerligen professionella när det gällde att
blanda bort korten både för samtid och framtid.
     Först hade man avlett folkets upprördhet och krav på redovisning för hur
anfallskriget mot Ryssland kommit till stånd “utan att Ryssland hotat oss”, genom att
lyfta fram tronföljdsfrågan. Den konungsliga allmogen nappade genast på kroken.
Frågan om tronföljare var ingen viktig fråga just då, eftersom kungen fortfarande levde.
Det var rent av mot lagen att diskutera den saken, medan kungen ännu regerade.
Punkten fanns inte heller med bland de ursprungliga frågor som allmogen ville ta upp.
     Sedan kom man på att det var bäst att avrätta de två ansvariga generalerna för
kriget, som de inte vunnit åt den riksdag, som i själva verket beslutat om det. Det är
också märkligt att landets mäktigaste politiker, adelsståndets talman, gjorde sig till
fältmarskalk, utan att ha någon yrkesmässig erfarenhet av krigföring. Den nyss
nämnda historikern Lagerbring finner det lämpligast att i sin historiebok - “till
ungdomens tjänst uppsatt” - inte nämna något alls om avrättningarna, inte heller de
sex avrättade bönderna. Då skulle ju läsarna kanske misstänka att det låg något
allvarligt bakom den avsiktligt “nedsättande benämningen Stora daldansen”.
     Ja, 1700-talets politiker var skickliga. Man lyckades behålla makten, även sedan
man varit tvungen att anlita ryska trupper som skydd under nio månader. 10-12000 låg
norr och söder om Stockholm för att skydda landet, läs: regeringen.
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     Att ca 2500 ryska soldater en kort tid till och med var förlagda i Stockholm är känt. I
“Den svenska historien” sägs att ryssarnas begäran att få förlägga trupper i Stockholm
tillbakavisades av den svenska regeringen. Ryssland brydde sig emellertid inte om vad
den svenska regeringen tyckte. Trupperna hade vid tillfället vare sig militärt eller
polisiärt uppdrag. De skulle bara i finaste uniformerna marschera förbi slottet när 25-
års minnet av Karl XII död firades 30 november 1743. Vid banketten väntade ryska
ledare tillsammans med svenskarna på hur Olof von Dahlins högtidstal på vers till
hjältekonungens ära skulle utformas.  “Vår Carl försvann, vår Sol, vår Heder, idag för
fem och tjugo år. Se’n har allt vänts upp och neder, och Stockholm bär nu i sin famn, det
folk skalv för blott hans namn”.  I djupare utrikespolitisk förnedring har knappast vårt
land någonsin varit.

Den historia jag här kortfattat sammanfattat är okänd för många, och om några har
tagit den till sig, är det troligen med de förtecken som Herman Lindqvist använder:  det
kunde ha blivit en “fransk revolution” i Sverige redan 1743.
     UKF:s bok, 3:e delen i vår bokserie Vad hände egentligen? är en grundlig genomgång
av kända fakta. Ett 50-tal historiska handlingar är återgivna på moderniserad svenska.
Några förut aldrig publicerade handlingar är exakt återgivna. En handfull särskilt
belysande handlingar finns på vår hemsida. Boken är rikligt illustrerad med teckningar
i färg och kartor. Den har 296 sidor och finns att köpa för 180:- på kommunens
bibliotek. Mot insättning av 225:- på vårt pg 27 58 94-4 skickar vi den hem till dig.

Vad skrev Falukuriren
med anledning av Börje Sandén föredrag på Dalarnas museum
Dalkarlar ville läsa hemliga protokoll
I dag diskuterar man offentlighetsprincipen i EU-byråkratin.
Den diskussionen förde Dalarnas allmoge redan för över 250 år sedan.

Det var hemliga riksdagsbeslut som var orsaken till den Stora Daldansen. Det visar
Börje Sandéns forskning. I kväll berättar han om sina resultat på Dalarnas museum.
Börje Sandén leder sedan 1987 forskningsverksamheten vid Upplands-Bro
Kulturhistoriska forskningsinstitut. Han har också skrivit en bok om Stora Daldansen
och studerat ett 50-tal historiska dokument som handlar om 1743. Dokument som de
etablerade forskarna känt till, men inte brytt sig om.
- Samtiden ville få det till ett pöbelupplopp men det var seriöst i allra högsta grad,
säger Börje Sandén om dalkarlarnas vandring till Stockholm.
- Det var regeringens fel att det gick snett när de försökte dölja sanningen.
Utgångspunkten för Börje Sandéns intresse är de lokalhistoriska aspekterna. Redan
tidigt blev han misstänksam mot den vanliga historiebeskrivningen. Sedan hittade han
Tibbledokumentet. Den skrivelse som ledningen för Dalaallmogen skrev den 19 juni på
gästgivargården i Tibble-Kungsängen. Det är ursprungsdokumentet. Där skriver
dalkarlarna ner vad de vill göra i Stockholm.
- De sex punkter som de författade finns inte med i historieböckerna, säger Börje
Sandén. Historikerna skriver om kverulans över höga skatter och sådant medan
innehållet i Tibble-dokumentet är storpolitik. Börje Sandén har tolkat dokumentet.
- Där finns de första indikationerna på offentlighetsprincipen; och den
representativa demokratin lyfts för första gången fram på det här viset.
- Min tolkning är att de begär att få läsa riksdagens protokoll för att få reda på varför
kriget mot Ryssland startade. Det var hemliga riksdagsprotokoll där sekreta utskottet
beslöt att starta krig mot Ryssland. Dalkarlarna ville veta hur Sverige kom i krig. De
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Medlemmar i UKF.   Årsmöte 18 apr kl 19.  Tibble Torg 1, Kungsängen.
Inbetalningskort för årsavgiften bilägges. Förra året kunde vi inte förse
inbetalningskorten med avsändernamn. Vi har haft ett dussintal anonyma
medlemmar. Detta nyhetsbrev utgår därför till alla som betalt avgift för
åren 1999 och 2000.
Årsavgiften är 80:- och betalas in på UKF:s pg 27 58 94-4.

ville läsa protokollen. Och när de förhandlade i Stockholm skulle de få läsa protokollen
inom åtta dagar. Men det måste stoppas. Så man anföll dalkarlarna på Gustav Adolfs
torg. Kravet att få läsa riksdagsprotokollet slås ner med våld. Men 20 år sedan vinner
tankarna gehör. "Stora daldansen" hade banat väg för vår omtalade och berömda
offentlighetsprincip och tryckfrihetsförordning som kom till åren 1765-1766.
     Den representativa demokratin är nästa fråga som Börje Sandén tänker prata om,
principalatsfrågan som det kallades på 1700-talet. Där går han också emot den vanliga
historiebeskrivningen som förklarar att den läran kommer från England. Börje Sandén
tar den engelske historieprofessorn Michael Roberts till stöd. Professorn har skrivit en
bok om Sverige under Frihetstiden. Där menar han att idén uppkommit under 1740-
talet hos den svenska allmogen. Så idén att politikerna ska vara ansvariga inför sina
väljare är en typisk svensk företeelse. Börje Sandén har funnit att Dalarnas
riksdagsmän skulle rösta i riksdagen som deras väljare bestämt. Tvärt emot
makthavarnas åsikter. När allmogedemonstrationen slagits ned förklarade  riksdagen
att allmogens idé var alldeles befängd. Om riksdagsmännen skulle vara tvungna att ta
hänsyn till vad deras valmän begärde skulle ju riksdagsmännen förlora sin suveränitet.
Falukuriren 22 nov. 2000.  Sven Hallerdal

Stäksön - “grand tour”
Sönd 13 maj 2001 kl 12 - ca 16.30
Stäksön -  “grand tour”
I år blir Stäksön målet för vår heldagsexkursion. Rösaring - “grand tour” och
Fornsigtuna - “grand tour” var publiksuccéer med 75 - 85 deltagare. Vi hoppas på lika
fint majväder i år.

Det blir inte bara gammal historia och arkeologi. Vi får också ta del av den unika
verksamhet som Almarestäkets herrgård slagit in på.

Här ett smakprov på vad vi får vara med om.
Stäksöns strategiska och historiska roll genom 1000 år. Ryssgraven, Runristningen i
berghällen, Fyra “dalkarlsbackar”  med vandring längs 1665 års väg, Färjor och broar,
Kunglig borg,  S:t Eriks Slott, ärkebiskoparnas fasta hus som hör samman Stockholms
Blodbad,  Marinarkeologisk undersökning, Videofilmning av ruinens inre, historien
bakom Obelisken, Monumentet i bokskogen, Avslutning ca kl 15 vid Almarestäkets
herrgård (ej inomhus) där Irène Seth berättar om gårdens aktiviteter varefter vi får
uppleva en demonstration av hästpolo och höra något om sportens historia.
Almarestäket är enda platsen i Sverige där professionell hästpolo utövas.

Mer finns på UKF:s hemsida www.algonet.se/~ukforsk med länk till Almarestäket.
Samling kl 12.00 vid Ryssgraven.  Parkering under motorvägsbron, varifrån ej bilburna
kan få skjuts. avgift 40:- Familj med barn 100:- 10 min gångväg från Kungsängens
pendeltågsstation.
Arr. UKF och Almarestäket herrgård
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Book on demand
Historik
UKF:s definition av uttrycket book on demand innebär att vi framställer böcker efter behov och i
takt med efterfrågan. Vi vänder oss i första hand till ideella föreningar och privatpersoner som
har behov av upplagor i några 100-tal. Vid upplagor i 1000-tal blir det billigare att använda
traditionell tryckteknik.  Böckerna blir knappast  billiga i framställning med vår metod. Fördelen
är att man med större säkerhet kan överblicka ekonomin eftersom det finns möjlighet att börja
med en mindre upplaga och sedan göra fler böcker allt efter behovet. Den nya tryckningen betalas
med inkomsterna från den första.
     Upprinnelsen till metoden var min önskan att kunna publicera det myckna grundmaterial om
får bygds historia som jag samlat under flera decennier och - kanske främst - det “överskotts-
material” som inte fick rum i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro och UKF:s första böcker.
Eftersom min bror har bokbinderiverksamhet som hobby och jag ville ha materialet i bokform i
stället för pärmar så gällde det att hitta på ett sätt skriva ut texterna så att de kunde bindas till
en bok. Jag började syssla med saken 1997-98 och tog för givet att de moderna datorprogram som
tillkommit sedan 1990, då jag formsatte UKF:s första bok skulle, göra saken enkel. Men det
visade sig att layoutprogrammen var så skapade att det färdiga bokoriginalet måste lämnas till
ett tryckeri som tryckte upp sidorna så att de kom i rätt ordning när boken bands in.
     Jag fann att jag inte kunde använda programmens egen sidhantering. Jag måste göra en helt
ny. Efter något halvårs experimenterande syntes en lösning på gång. Vår laserskrivare från 1989
med dubbelsidig utskrift var alldeles för långsam med sina fyra A4-sidor per minut. UKF satsade
på ny skrivare med 24 sidor per minut. “Kuskens pojke” kunde nu skrivas ut med text och bilder
på fem minuter. Genom att ange antalet kopior till exempelvis 100 så satte datorn/skrivaren
igång och matade i jämn följd ut arken med 2 boksidor på varje arksida. Det var bara att lägga i
nytt papper i skrivaren. Sedan arken viks på ett visst sätt och falsats 4 och 4, och pärmöverdraget
gjorts på motsvarande sätt, åkte vi till ett professionellt bokbinderi, vars maskiner sydde ihop de
16-sidiga häftena, som vi hade med oss. Inlagan beskars och hängdes in i bokpärmen.
      Vår metod uppmärksammades av företaget som gör skrivarna. Man ville veta om det gick att
förse böckerna med färgbilder, och de kom hem till mig med företagets modernaste färgskrivare.
Det blev både färgbilder och manipulerade s/v fotografier i nästa bok, som även den blev ett
marknadsföringsobjekt för företaget. Utvecklingen gick snabbt och i februari 2000 fanns vi med
på en datormässa i Sollentuna, dit vi kunde bjuda in alla UKF:s medlemmar.
     Även för programvaruföretaget var vår metod okänd. Ännu efter två år tycks ingen
professionell programmerare ha tagit upp vår idé.
     Vi får nu åtskilliga förfrågningar från hembygdsföreningar och privatpersoner. Bengt Borkeby
lärde sig snabbt metoden och har nu ansvar för utifrån kommande beställningar, medan jag - när
jag är klar med redan åtagna uppgifter - kommer att ägna mig åt UKF:s - och mitt - interna
material. Boken om Bro, Bro hembygdsförenings första bok, är ett av mina åtaganden. Den blir
ett generalprov för vår bokframställningsmetod. Just nu pågår utskriften. Förutom en
omfattande text innehåller den ca 300 bilder varav drygt 100 i färg. En bok med så många bilder
har förmodligen aldrig gjorts utanför ett tryckeri. Naturligtvis kostar den därefter - och tar tid att
skriva ut
     I den kommande skriften Kultur & Historia kommer Bengt att närmare redgöra för vår
bokframställning.

Att upptäcka sin hembygd.
I Upplands Fornminnesförenings årsbok “Uppland 2000” berättar Börje Sandén hur han kom att
syssla med sin nya hembygds historia.

Mälarens historia har format vår
En av våra medlemmar, Gunnar Skoglöv, gav förra året ut en bok om sina många års studier av
Mälaren och dess vattenflöden. Boken är i stort format med drygt 300 sidor och försedd med
kartor och diagram. Av särskilt intresse för Upplands-Bro är beskrivningen av vattenflödena
tiderna igenom vid Stäket och Ryssgraven. Erhålles genom insättning av 345:- Gunnars pg 16 44
70-7.
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Hundra adelssläkter
med anknytning till Upplands-
Bro

UKF:s senaste bok  skriven av
Kjell Stensson finns att köpa på
våra bibliotek. Den kostar 220:-
och innhehåller 320 sidor och
riktligt med illustrationer.

En del av de böcker vo gjort åt
andra finns beskrivna på vår
hemsida.

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro         E-post:            ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
pg 27 58 94-4    Book on Demand: Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02
Curt Dahlgren, ordf. Apollovägen 98, 175 60 Jätfälla, 08-444 22 48, 0708-44 22 48
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-581 712 40
Bengt Borkeby, Hjortonv. 109, 196 35 Kungsängen Forskarakademin, 08-581 656 59

Vår småskriftserie finns att köpa på biblioteken  Skrifterna kostar 30:-
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är utplånat.

Skriftserien Vad hände egentligen?
Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 

Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
illustrerad i svart/vit, tecknare Tomasz Pydzik.
204 sidor, 1990, hård pärm 180:-, mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, (Håtunaområdet)
Ärkebiskopen Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
illustrerad i svart/vitt. Ruben Lindberg.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". Börje Sandén.
"Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg, rec i SvD)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

UKF:s nya tryckförfarande.
Hednagudar och hövdingadömen i det gamla
Skandinavien.  Av John Kraft (1999)  236 sidor, stort format,
260:-

Folklivsberättelser
Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Av John Kraft. (1997) 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik.

Böcker levereras per post mot
insättandet av summan + porto
på UKF:s pg 27 58 94-4

1-2 böcker   35:-
3 - och fler,    60:-
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Medlemsinformation 2
- nyhetsbrev sept 2001

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Apollovägen 98,  175 60 Järfälla. 08-444 22 48, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Fridegård,
forntiden och folkkulturen

Föreläsning  Ebbe Schön
16 januari kl.19.00 år 2002

Vad händer vid Rösaring?
Läs på sidan  3

Tidiga spår av Sveariket
Ny bok av John Kraft.

Författaren berättar om boken
och teorierna bakom den.

 Dagcentralen i Bro
Onsd. den 24 oktober kl 19

Hur Rövargrottan
blev Fridegårdsgrottan.
Exkursion med Börje Sandén

Onsd. 12 sept. kl 19
samling vid Bro Centrum kl 19

Urval av kulturaktiviteter
Mera på annan plats i nyhetsbrevet.

Onsd 12 sept. Samling Bro Centrum kl 19
Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan
Exkursion med Börje Sandén
Arr. UKF

Sönd 30 sept. Håtuna kyrka, kl 18.00
Melodier vi minns.
Musik i Håtuna kyrka med Bro d’River Boys och familjen
Svennberg
Arr. Hembygdsföreningen och Håtuna församling
Onsd 24 okt. Dagcentralen i Bro Centrum, 19.30
Tidiga spår av Sveariket
Författaren John Kraft berättar om sin nya bok
Arr. UKF

Onsd 14 nov. UKF:s lokal Skolvägen 33 Kungsängen,19.00
UKF visar sin verksamhet
Forskning och bokframställning
Arr. UKF

Tisd 11 dec.  Hembygdsgården Klint, Bro, kl 19.00
Julens sånger och dikter
Bro d’River Boys med familjen Svennberg
Arr. Bro hembygdsförening
Onsd 16 jan. 2002 Dagcentralen i Bro kl 19.
Fridegård, forntiden och folkkulturen
Föredrag av folklivsforskaren Ebbe Schön
Sönd 12 maj Exkursion i bilar, samling Bro C  kl 11.00
Draget - “grand tour” med Börje Sandén
Hålvägar - fornborg - kultplats

Stockholm 750 år
Kontroversiella frågor kring
Stockholms grundläggning

Börje Sandén sid 4

Vad gör UKF?
Vi berättar om forskning och

bokframställning
UKF:s nya lokal  14 nov

UKF:s Verksamhetsberättelse
Sidan  6
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Aktuellt för UKF
Som vi meddelade i vår publikation Kultur & Historia 2001:1 har styrelsen beslutat att tills
vidare dra ner på antalet föredrag och helt upphöra med kulturkaféerna på söndagseftermid-
dagarna. Det var lågt deltagande på föreläsningarna och ibland ingen alls på kaféerna.
Kulturutbudet i kommunen är kanske alltför stort med tre hembygdsföreningar, Kulturbojen
och Musiksällskapet.
     Nyhetsbreven med aktuell upplysning kring vår verksamhet har dock uppskattats. Därför
har vi återupptagit idén med tidskriften varigenom framför allt de medlemmar som inte är
bosatta i Upplands-Bro och inte kan delta i våra aktiviteter kan få större utbyte av
medlemskapet. Nytt nummer av Kultur & Historia kommer under hösten.
Du stöder vår verksamhet med standardavgiften 20:- /aktivitet. Mer vid externa föreläsare.

Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan.
Vi gör en exkursion till grottan onsdagen 12 september. Samling vid Bro Centrum kl 19.00.
för färd i bilar. Anmäl önskemål om plats i bil till Börje Sandén, 582 405 15,
telefonsvarare 582 413 55., ukforsk@algonet.se
     Börje Sandén visar vägen, 10 minuters bilfärd och vandring 700 m i lättgången terräng.
Vid återfärden följer vi 1700-talets landsväg tillbaka till bilarna. Den sträckan blir ca 1 km.
     Börje berättar om hur han fick höra den folkliga berättelsen om Rövargrottan och hur det
kom sig att den 1988 blev Fridegårdsgrottan, nr 2107 i grottforskarnas register.
     Högläsning av några avsnitt ur Trägudars land och Lars Hård.
Bålstabor kan ansluta vi Toresta-avfarten/nedlagda järnvägsövergången/Toresta anhalt
Den 16 januari 2002 fortsätter vi på temat  Jan Fridegård med ett föredrag av folklivsforskaren
och författaren Ebbe Schön, som forskat om Jan Fridegård,

Fridegård - forntiden och folkkulturen
Föredrag av Ebbe Schön, folklivsforskare och författare, som bl.a. har skrivit en monografi
över Jan Fridegård. Föredraget kommer att hållas i Dagcentralen i Bro kl 19-21, med en paus
och tillfälle att ställa frågor.
     Man kan välja olika infallsvinklar vid en beskrivning av Jan Fridegård. Vi har bett Ebbe
Schön att ta Fridegårds historiska författarskap som utgångspunkt. Ebbe Schön leder sedan in
skildringen på den betydelse som proletärförfattare haft för den skriftliga dokumentationen av
folkkulturen.
     Senare följer vi upp temat Fridegård med ett studiebesök på Fridegårdsmuseet vid
Övergrans kyrka.

Tidiga spår av Sveariket - föredrag ons. 24 okt  kl 19.30 i Dagcentralen Bro C
John Krafts fortsättning på boken Hednagudar och hövdingadömen har fått goda recensioner.
Författaren fortsätter att med sin metod komma åt en historia som inte finns i klartext.

Vår nya lokal Skolv. 33 Kungsängen, vid gymnasiet. 14 november, kl 19.00
Det blev för dyrt med gamla posten i Tibble. Man höjde hyran 40%. För bokframställningens
skull behöver vi en lokal med gångavstånd från Bengt Borkebys bostad. Hit bjuder vi in er
onsd. 14 november kl 19.00 för att ta del av vår inre verksamhet. Vi visar våra forsknings-
projekt och bokframställningen. Våra planer för framtiden.

Studiebesök på Armémuseum
I skrivande stund förbereder vi ett studiebesök på Armémuseum som framträder i en helt ny
skepnad efter den mångåriga renoveringen och omorganisationen. Man har tagit nya grepp när
det gäller utställningsverksamheten. Ett 20-tal personer kan ingå i gruppen. Hör av dig till
Thore Isaksson, 0704-21 60 43 om du vill ha en plats. Han lämnar också besked om tid och
kostnad.
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Vad händer vid Rösaring?
Intresset för Rösaring håller i sig. Nu senast är det astronomerna som är i farten och då
gäller det processionsvägen. I slutet av augusti höll the European Society for
Astronomy and Culture sin konferens i Stockholm. Närvarande var naturligtvis den
internationellt sammansatta forskningsgrupp som särskilt intresserat sig för
astronomiska aspekter på just processionsvägen.
     Deras idéer har UKF presenterat vid två tillfällen, dels vid ett föredrag av
göteborgsastronomen Curt Roslund i april 1997, dels vid ett seminarium i oktober
samma år då Curt Roslund, uppsalaastronomen Göran Henriksson och arkeologen
Jonathan Lindström vid länsmuseet i Stockholm diskuterade astronomiska tolkningar av
forntidsminnen.För Henrikssons del gällde det främst att hällristningar speglar
himlafenomen av olika slag. Roslunds och Lindströms synpunkter på denna
kontroversiella fråga har sammanfattats av Jonathan Lindström och kommer att återges
i vår tidskrift Kultur & Historia.
     Curt Roslunds arkeoastronomiska synpunkter finns sammanfattade i nyhetsbrevet
för maj 1997 (se UKF:s pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen) och på UKF:s
hemsida. Särskilt intressant är naturligtvis gruppens officiella rapport. För något år
sedan blev den publicerad av det Europeiska sällskapet för kulturell astronomi. Flera år
tidigare fick UKF förtroendet att publicera rapporten på sin hemsida, där du kan läsa
den i sin helhet, illustrerad med färgbilder. Ett par är tagna av Börje Sandén vid
midvintersolståndet 1997.

Ljus- och skuggor vid Rösaring
Särskilt uppmärksammat vid den nyligen avslutade konferensen är forskargruppens
idéer om ljus- och skuggfenomen i anslutning till processionsvägen. Dessa fenomen anser
man böra tillämpas även på det världsberömda Stonehenge i England. En av forskarna,
ungerskan Emilia Pásztor, har i en avhandling hävdat att erfarenheterna från studiet av
Rösaring ger en annan syn på Stonehenge. Läs Roslunds och Pásztors artikel i Populär
Arkeologi 1997:4. Den har nyligen översatts till engelska. Tidigare har man koncentrerat
sig på ett samband med midsommarsolen. Man skall i stället vända blicken mot Stone-
henge för att uppleva ett märkligt ljusspel. Årets konferens bekräftar att idéerna fort-
farande har bärkraft hos vissa forskare.
     En kväll under stockholmskonferensen besökte de Rösaring tillsammans med
australiensiskan Heather Robertson, också ingående i gruppen och med särskilt intresse
för ljus- och skuggfenomenen.  Man ville studera effekterna när månen lyste “rakt in i”
processionsvägen.  Det var på kvällen 29 aug då månskenet över Stockholm var extra
grant. Det följde dem under hela vägen till Bro. Medan jag väntade vid pendeltågs-
stationen för att köra dem upp till Rösaring såg jag till min förtvivlan att månen just
försvann bakom ett moln. En halvtimme innan den kritiska tidpunkten visade sig månen
i en öppning i molnet, men den täpptes snart till. Ironiskt nog kom månen tillbaka när de
på nytt satte sig på pendeltåget.

Månens bana - en kalender på lång sikt?
En av de många arkeoastronomiska teorierna menar att det är månen som bestämmer
när forntida religiösa ceremonier skall äga rum. I den sparsamma nordiska litteraturen
talas exempelvis om folkliga sammankomster vart nionde år. Astronomerna finner inget
märkvärdigt på himlen med 9 års mellanrum, men däremot vart 19:e år. Vi skall ha klart
för oss att himlakropparnas rörelser var välbekanta för forntidsmänniskan. Vi vet t.ex.
genom forntida utländska författare att månen spelade en framträdande roll (det gjorde
också Vintergatan, regnbågen och naturligtvis solen, tänk på att dagarnas namn i många
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språk syftar på de rörliga himlakropparna) Jag har uppfattat en av deras teorier i
samband med Rösaring så att månen gör tjänst som en kalender för en stor folklig
sammankomst vart 19:e år. Man menar att då inträffar ett unikt fenomen: det är
fullmåne, månen står i söder och ligger på horisonten. Människorna i mälarområdet
kan se hur månbanan för varje år sänker sig ner mot horisonten och därvid kan de
också beräkna hur lång tid det är kvar till den stora religiösa festen.

Sponsorpengar för fortsatta undersökningar vid Rösaring?
Länsmuseets projekt “Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt” med arkeologen
Peter Bratt som ledare, har vi rapporterat mycket om i nyhetsbreven. Efter tre
undersökningar åren 1996-98 tog anslagna pengar slut. Ett försök från länsmuseet att
med egna resurser göra en mindre - men nog så viktig - undersökning strandade på EU-
bestämmelser. För att kunna göra undersökningen måste platsen för den forntida
boplatsen vid Stora Ekeby markberedas. Men den får inte röras (och det kan ju
kontrolleras med satellitspaning). Man vill verifiera riktigheten i de mycket intressanta
fynden från de tidigare undersökningarna som visar att det på boplatsen har funnits en
bronsgjutarverkstad. Vi hade redan 1997 hittat såväl råmaterial för bronsföremåls-
framställning som en kvarvarande bronssmälta, vilket experter anser vara tydliga
indicier för en bronsålderssmedja någonstans på ett begränsat område av boplatsen.
Årliga informella rapporter om undersökningarna finns naturligtvis på vår hemsida
och i de samtida nyhetsbreven.
     Det är mycket som återstår att undersöka innan bilden av hela Rösaringskomplexet
klarnar. Det gäller därför att få fram mera pengar. Stiftelsen Upplands-Bro Forn-
forskning har inga pengar kvar. Vi har redan en privat sponsor som satsar tiotusen
kronor, men det behövs flera sponsorer. Vi ber härmed om hjälp från såväl privata
personer som företag och organisationer. Som bekant finns det aldrig statliga medel för
sådana här undersökningar. Praktiskt taget alla arkeologiska grävningar skall enligt
svensk metod betalas av den som exploaterar ett område.

Stockholm 750 år - en kontroversiell fråga kring stadens äldsta historia
Nästa år firas Stockholm som en 750-årig stad, men därmed är på intet sätt sagt att
staden grundades år 1252. Vi vet inte när det skedde. Den fanns tidigare och hade 1252
sådan ställning i riket att Birger Jarl i den omyndige konungens ställe befann sig på
denna plats och därifrån utfärdade ett par brev undertecknade med namnet Stockholm.
Det äldsta är ett skyddsbrev för Fogdö kloster i Södermanland. Innehållet i
dokumenten har dock ingenting med Stockholm att göra, men det är första gången som
landets blivande huvudstad nämns vid namn i en bevarad skriftlig handling.

Jag vill dröja ett tag vid en skriftligt dokumenterad händelse från 1000-talets början
som ända sedan Stockholms första hävdatecknare tagits som bevis för att den blivande
staden redan då hade en befäst borg på platsen för nuvarande Stockholms slott.
Händelsen jag talar om är återgiven av den isländska författaren Snorre Sturlasson i
dennes berättelse om Olav den Helige. Snorres berättelse är den sist tillkomna av flera
andra delvis bevarade versioner. I början av 1200-talet hade Snorre varit  på tillfälligt
besök i Sverige, dock ej i Stockholm, när hans skrev ner sin version.
     En viktig poäng i min argumentation ligger i de två sista upplysningarna: han
beskriver en händelse som ägt rum 200 år före hans egen tid. och förlägger den till en
plats vars topografiska förhållanden ändrats radikalt mellan hans egen tid och sagans
tid i början av 1000-talet. På 1200-talet hade nämligen starkt strömdrag allt oftare
börjat uppträda vid nuvarande Norrström (Stocksund enligt Snorre). Det berodde på att
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ett flertal andra sund stängts av på grund av landhöjningen och allt vatten i den
således uppkomna Mälaren måste ta sig ut i havet denna väg. Det skulle dröja
ytterligare mer än 600 år innan man kände till den unika landhöjning i Skandinavien. I
själva verket är det inte förrän de stora arkeologiska undersökningarna på Helgeands-
holmen under 1970-talet som den fulla vidden av landhöjningens betydelse för tolk-
ningen av Stockholms äldsta historia tycks stå klar för forskarna
     Men några få av de 50-talet författare som genom tiderna skrivit om Stockholms
grundläggning har anat de rätta förhållandena, t.ex. riksantikvarien Hildebrand som
först lät trycka Snorre saga om Olof den helige (1869) och Nils Ahnlund som inför
Stockholms 700-års jubileum skrev boken Stockholms historia före Gustav Vasa.
     Hur står det nu i sagan och vad händer när man jämför detta med  hur
Stockholmsområdets topografi såg ut på 1000-talet. De olika versionerna berättar
1) om en kastal (mindre borg) väster om det aktuella sundet
2) om ett kraftigt strömfall där vattnet rinner ut i havet
3) att Olof  hindrades av den svenska kungen Olof Skötkonung att lämna landet samma
väg som han kommit in i det, nämligen genom det sund som Snorre kallar Stocksund
(Norrström)
4) för att komma ut grävde han sig genom det smala näset Agnafit (vid nuvarande
Söderström).
     Undersökningarna på 70-talet visar att “Söderström” på 1000-talet var öppet sund.
Det fanns såldes ingen anledning att gräva sig ut, vilket skulle varit nödvändigt vid den
tid som Snorre besökte Sverige. Brunkebergsåsen hade nämligen ännu inte höjt sig över
vattenytan just där.
    Vid vikingatidens slut (omkr. år 1000) fanns det minst 5 sund som man kunde
använda för att komma in i det vattenområde som idag heter Mälaren. För att hindra
plundrande vikingar (sjörövare) komma in måste man ha kastaler vid varje sund.
Några sådana lämningar känner man inte till. Det förelåg alltså inte någon som helst
anledning att ha en försvarsanläggning på platsen för nuvarande Stockholms slott.
     Beträffande den i sagan framhållna starka strömmen vid det aktuella sundet kan
inte gälla Norrström eftersom vattnet kunde leta sig väg till havet på minst fem ställen.
Strömfallet måste med naturnödvändighet ha ägt rum där en stor vattenmassa banat
sig ut på ett visst ställe.
    Så gäller det platsen för den i sagan omtalade kastalen väster om det aktuella
sundet. Stockholmsforskare genom tiderna har naturligt nog sökt efter något  påtagligt
vittnesbörd om tidig bebyggelse i Stockholm och har trott sig finna det i Olov den
Heliges saga. Här ser jag en för dem besvärande motsägelse mellan saga och topo-
grafien i Stockholm. Snorres Stocksund tolkas som Norrström. Det är bara det att
Norrström går i väst - östligt riktning. Var ligger då väster om Norrström?  Ja, inte vid
platsen för Stockholms slott, vars föregångare skulle ha varit den omtalade kastalen.
Denna problematik har parerats av två forskare i senare tid, som menar att kastalen
legat öster om sundet, vilket skulle kunna tolkas som “i östra delen av sundet”.
    Hela problemet får en elegant lösning om man inte tar fasta på Snorre Sturlassons
version, utan ser efter hur det står i andra versioner.  I en av dem sägs nämligen att
Olov den Heliges äventyrligheter ägde rum vid Skarfven (mälarviken Skarven söder om
Sigtuna). Detta skriver Hans Hildebrand i sin översättning av Olof den heliges saga
1869 och tillägger: “Man torde kunna med visshet antaga, att Stocksund är en
förvexling med Steksund (Stäksund) och att således hela tilldragelsen passerat vid
Stäket, der utloppet är smalt, vårfloden ännu besvärlig och der för öfrigt finnes vid
sidan af den n.v. farleden en annan kortare, igenvallad. Det synes som om Agnefit
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skulle hafva legat der uppe, och icke på det nuvarande Stockholm plats. ....”
     Om vi ansluter oss till Hildebrands tolkning är den kortare igenvallade farleden
detsamma som Ryssgraven och platsen för Agnefit den strandäng, där den av UKF
stödda vikingamarknaden hölls för några år sedan.
     Lägg härtill det faktum att sunden vid Stäket går i nord - sydlig riktning och någon
manipulering med vädersträcken således inte blir nödvändig för att få kastalen att
ligga väster om sundet (Stäksundet). Den i sagan omtalade kastalen blir då en
föregångare till ärkebiskopsborgen och troligen just den kastal som intogs av ryska och
karelska vikingar år 1187, då man banade sig väg till Sigtuna som då säges ha blivit
förstört.
     Men argumenten för min tolkning är ännu inte slut. Jag kan stödja mig på två av
1900-talets främsta auktoriteter:
     1)  Göran Dahlbäck som i notapparaten till den stora boken om Helgeandsholmens
utgrävning skriver: “De skriftlig källorna till Stockholms äldsta historia är utomordent-
ligt magra. Trots detta - eller kanske just därför - har det vuxit fram en omfattande
litteratur om Stockholms äldsta historia. I den går det att finna stöd för snart sagt varje
tänkbar teori om stadens uppkomst och grundläggning. ....”
     2)  Nils Ahnlund, som i boken “Stockholms historia före Gustav Vasa (570 sidor!),
kommer fram till följande kryptiska förklaring. Kryptisk, därför att han troligen inte för
sin uppdragsgivare vill avslöja en för denne oväntad sanning. Efter många sidors
analyserande av osäkra men tänkbara platser för Olof den Helges genombrytning av
näset (Söderström enligt traditionen) formulerar han sig sålunda (sid 66): “Ett av de
mindre osannolika tar sikte på ett näs strax intill Skarvens trånga utlopp vid Stäket,
vilket namn just anger förpålning i farleden”
Således samma slutsats som Hildebrands 1869. Börje Sanden, september 2001

Styrelseledamöter för år 2001  valda vid årsmötet år 2000
Ordförande Curt H Dahlgren resterande mandattid 2 år
Kassör/sekr Börje Sandén resterande mandattid 2 år
Övriga ledamöter Bengt Borkeby resterande mandattid 0 år

Thore Isaksson resterande mandattid 1 år
Jan-Christer Strahlert resterande mandattid 2 år
Bo Karlberg resterande mandattid 3 år
Karl-Erik Mörk resterande mandattid 0 år
Sophie Hedin resterande mandattid 1 år

Suppleanter Håkan Norelius resterande mandattid 0 år
Revisorer Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år

Lennart Stigle resterande mandattid 0 år
Revisorsuppleanter Marianne Lindberg resterande mandattid 0 år

Yvonne Frödin resterande mandattid 0 år

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2000

Styrelseledmöter för år 2000, utelämnade av utrymmes skäl. Se aktuella sammansättning ovan
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. Delar av styrelsen har mötts till ett flertal arbetsmöten.
1. Medlemmar
Föreningen har haft 309 medlemmar. Medlemsavgift 80:-, varav 15:- går till hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 200-04-05 på hembygdsgården klint i Bro. Efter årsmötet talade f.d. chefen för luftfartsinspektionen Ulf
Winslow om flygkonstens utveckling. Vid länsförbundets årsmöte i Djursholm deltog Bengt Borkeby och Börje Sandén,
varvid UKF visade sin metod att framställa böcker. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund ansluten till
Sveriges hembygdsförbund. Vid dess riksstämma i Stockholm/Musikaliska akademins hörsal var UKF: särskilt inbjuden
att vid eget bord demonstrera bokframställningen.
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     Tre nummer av Medlemsinformation/Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 24 A4-sidor. De har
distribuerats till medlemmar och andra i ca 440 ex varje gång. Samtliga nummer ända från starten 1987 finns i pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen. En uppdaterad 16-sidig folder i A5-format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre
verksamhet åren 1987-1999. I en kortfattad 4-vikt folder sammanfattas UKF:s verksamhet. Ett dubbelsidigt A4 blad
”Lokalhistorisk forskning” med inbetalningskort för böcker och medlemskap distribueras vid brevkontakter av olika slag.
     Forskarakademin har fortsatt sin verksamhet under Bengt Borkebys ledning, delvis i form av studiecirkel.
     Årets programverksamhet har genomförts enligt sammanställningen längre fram i verksamhetsberättelsen.
     På förslag av ordf. Curt Dahlgren och Thore Isaksson driver UKF under en försöksperiod underavdelningen UKF on
Demand med syftet att åtaga sig uppdrag av olika slag, främst framställandet av böcker. Bengt Borkeby har det operativa
ansvaret för denna verksamhet.
      UKF:s lokal, Forum Assur, invigdes 2000-03-08 i närvaro av representanter för kommun, Stockholms läns hembygds-
förbund, Stockholms universitet m.fl. Invigningstalare var Ulf Erik Hagberg, sekreterare i Vitterhetsakademin och Ing-
Marie Munktell, chef för museum Gustavianum, Uppsala universitet.
      2000-03-26 höll vi Öppet hus i Forum Assur, då vi visade vår verksamhet. Ca 120 personer besökte oss.
      UKF stod som värd då Samrådsgruppen för föreningar med hembygdsverksamhet bjöd in tjänstemän och politiker
inom bildningsförvaltningen.
      Styrelsen för Stockholms läns hembygdsförbund har hållit ett av sina styrelsemöten hos UKF.

4. Ekonomi - sammanfattning
Anslag från Vuxenskolan 3455:- Inga kommunala bidrag har utgått under året, dock får vi viss kopieringshjälp. UKF har
fått ersättning för tjänster av olika slag åt kommunen, institutioner och ideella/privata organisationer
    Inkomster vid  externa guidningar och föredrag 39840:-, interna aktiviteter, föreläsningar/ kulturkaféer 7510:-,
Medlemsavgifter har inbringat 21920:-, Inkomster från försäljning av UKF:s egna tryckalster 91857:-.  Försäljning av
extern produktion 138913:-
    Viktigare utgifter: hyra 66098:-, bokproduktion - köpta tjänster 74662:-, koltoner 29283:-, Dator: hårdvara, mjukvara
59141:-, UKF on Demand 20012:-, Telefoner - Internet 12787:-, Medlemskap i SHF och andra föreningar 10262:-. Se
också sammanställning av bokföringen för år 2000. Resultaträkningen visar före avskrivningar + 29000:-

5. Projekt
Hushållningsjournalerna 1776-1813
Materialet har på nytt gåtts igenom i sin helhet. Språket har ännu mer normaliserats men med bibehållande av den
ålderdomliga karaktären så mycket som möjligt. Samtliga ritningar och konstruktioner återges i samband med resp.
artikel. Samtliga månatliga väderlekstabeller återges i faksimil. Förord skrivs av Patriotiska Sällskapets ordförande.
Verket omfattar tre volymer i det största format vi kan framställa. Den slutliga tryckningen har måst skjutas på framtiden
på grund av mer för UKF lönande externa bokprojekt. Förhoppningen är att kunna avsluta arbetet under våren 2001.
Videodokumentation
Vid årsslutet 1998 investerade UKF i redigeringsutrustning för videofilmerna. Problem med installationen av utrustningen
kvarstår. Förhoppningsvis blir den klar under år 2001.
Svenngårdska samlingen
Arbetet har under året fortsatt, 24 pärmar med gårdshandlingar och protokoll från Bro häradsrätt är bearbetade.
Sammanfattning av handlingarnas innehåll görs av Gudrun Sandén. Dessa texter finns tillgängliga i UKF:s databaser.
Innehållsförteckningar och försättsblad framställs.
UKF:s deltagande i Millenniefirandet på Medborgarplatsen i Stockholm
UKF:s styrelseledamot Thore Isakssons hade fått uppdraget att svara för innehållet i den satsning på vikingatiden som
Stockholm 2000 och Stockholm Information Service genomförde på medborgarplatsen under 11 dagar kring årsskiftet.
Detta gav UKF möjlighet att i en utställning i Medborgarhuset presentera Upplands-Bro som "vikingakommunen" på
liknande sätt som vi gjorde vid Galärvarvet under Kulturhuvudstadsåret.
Dalfolkets arbetsvandringar.
Genom Börje Sandén har UKF engagerat sig i försöket från entusiaster i Dalarna att återuppliva dalfolkets arbets-
vandringar genom århundradena. Det första uttrycket härför var den marsch som gjordes 1999 i samarbete med
Dalregementet vid dess demonstration för att få behålla sitt regemente i Falun, då Börje rekognoserade vandringsvägen
genom Upplands-Bro.
     Detta år genomfördes marschen helt civilt med övernattning för 30-talet vandrare på hembygdsgården Klint och i Bro
församlings lokaler intill. Bro hembygdsförening var värd. Börje följde dem genom kommunen den aktuella dagen och
berättade om hålvägarna vid Draget, Dalfolkets manifestation 1743 vid Tibble gästgivargård och tillkomsten av
Dalkarlsbacken. I maj år 2001 går marschen på nytt med samma engagemang från UKF och Bro hembygdsförening. I
projektet ingår att aktivera framförallt hembygdsföreningar längs marschvägen att följa vandrarna. Vi hoppas att några
vill möta upp vid Grans gästagivargård och följa dem genom kommunen den ena eller bägge dagarna.
Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt
Sedan 1996 har Peter Bratt vid länsmuseet stått som projektledare för ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att ge
en samlad bild av hela Rösaringsområdet. Projektet drivs av länsmuseet med UKF som lokalt kontaktorgan. UKF har
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under många år verkat för en fortsättning på Rösaringsprojektet från 1981-82. Arbetet utförs i samarbete med arkeologi-
sektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund. Under år 2000 utfördes inga undersökningar på grund av uteblivna
anslag. Peter Bratt räknar med att ta upp undersökningarna under år 2001.

6. UKF:s metod för bokutgivning
9-11 februari år 2000 visade UKF  sin teknik i Sollentunas mässhallar - "Europas största evenemang för digital kom-
munikation och publicering". Även vid en utställning i Hewlett - Packards lokaler i Kista visades tekniken. Metoden har
fått god spridning inom hembygdsrörelsen eftersom UKF under året visade den vid såväl Länsförbundets som
Riksförbundets årsmöten.

7. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur och fritidskontoret, de tre hembygds-
föreningarna i kommunen, Kulturbojen, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning och Stiftelsen Tärnsund.
     UKF är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därmed också i Sveriges Hembygdsförbund. UKF tillhör
också arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund, i vilken Börje Sandén är styrelseledamot. I
arkeologiärenden har vi nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet. UKF har medlemskap i Upplands
Fornminnesförening, Svenska Fornminnesföreningen, riksarkivets vänförening Pro Memoria. och Arkeologisektionen
inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur, Svenska historiska föreningen m.fl.

8. Kulturhusens dag - skolbyggnader
Tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble hembygdsförening och Kultur och Fritid medverkade UKF genom Börje Sandén
som berättade om den 30-åriga privata skolverksamheten i Tjusta innan 1842 års folkskolestadga. Några tänkvärda ord ur
riksdagspropositionen som låg till grund för stadgan: "Glömma föräldrarna sina plikter emot barnen, och ensamt åt skolan
överlämnar omsorgen att bilda båda hjärta och förstånd, så försvåras skolans hela bemödande". 1842 sägs också -
"skolstyrelsen kan inte förbjuda upprättandet av enskilda skolor"

9. Hemsida på Internet
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns främst information om Upplands-Bros historia.
Men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter.

10. Forum Assur - vår lokal vid Tibble torg, Kungsängen
För att klara produktion av böcker i en allt växande omfattning har UKF på prov hyrt nedlagda postlokalen vid Tibble
torg i Kungsängen. Den 8 mars invigdes "Forum Assur". Lokalen var också tänkt som föreläsnings- och möteslokal.
Kontraktet sträckte sig från 1 mars 2000 till årsskiftet. Att förnya kontraktet visade sig bli allt för kostsamt varför vi själva
sagt upp lokalen från den 1 maj 2001.

11. Book on demand.
UKF:s målsättning med att göra böcker var att publicera resultat av forskning i form av trådbundna böcker med hårda
pärmar. Eftersom hembygdsrörelsen rör sig med relativt liten kassa måste tekniken tillåta små serier. Om man vänder sig
till ett konventionellt tryckeri är i regel den minsta upplagan 1000 exemplar.
     Tekniken utvecklades tillsammans med Barresjös Bokbinderi i Nacka. Företaget har nu upphört och vi fick söka annan
leverantör. Det nya företaget är Fälth & Hässler i Farsta.
     Samarbetet med datorföretaget Hewlett Packard har vidareutvecklats under året på flera sätt, bl a har Börje Sandén för
Bro hembygdsförenings räkning gjort Boken om Bro (stationssamhället). Den är mycket rikt illustrerad med fotografier,
totalt över 300 med 111 foton i färg utspridda över hela boken. Boken är ett led i utvecklingen av vanliga kontors-
laserskrivare för bokproduktion. Den finns i skrivande stund till försäljning i kommunens bibliotek.
Utöver produktion av egna böcker har UKF hjälpt utomstående föreningar och privatpersoner att producera böcker och en
del andra tryckalster. Följande fem titlar är färdigställda under 2000
- Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, del 4 åt Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille. Materialet var så
omfattande att det blev två volymer om totalt 360 boksidor. Ett tiotal kartor ingick några i färg. Totalt trycktes 370
böcker.
- Fornminnen inom Näsbygge fjärding trycktes i 200 exemplar åt Siljansnäs Hembygdsförening. Boken innehöll mycket
bilder och kartor.
- Född handikappad. En bok med ca 100 sidor i 200 exemplar åt privatperson i Sollefteå.
- Folk och figurer i Fjärdhundrabygden. Boken i 300 ex är en bildberättelse från sent 1800-tal fram till ca 1950. Bild och
text sammanställt av en studiecirkel i Fjärdhundra. Hembygdsföreningen och lokalavdelning av SPF. I likhet med en
tidigare skrift i bygden är den limbunden. I januari i år har ytterligare 100 ex tryckts
- En släktresa genom tusen år, är resultatet av släktforskning som en privatperson i Viksjö i Järfälla ägnat mycket tid åt.
Boken är tryckt i 160 ex.
Tredje tryckningen av John Krafts Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien har producerats vid
årsskiftet. Boken är UKF:s egen produktion. Vi kan konstatera att dessa böcker inte hade blivit verklighet utan den teknik
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som UKF förfogar över.
Utöver inbundna böcker har vi kunnat hjälpa till med produktion av några enklare vikblad, varav följande ska nämnas.
- Fyrfärgsfolder med beskrivning över Stockholms-Näs hembygdsförening.
- Stäkets stad eller Stäketfläcken. Orientering om kulturhistoriska värden i anslutning till det gamla järnvägsspåret förbi
Stäket. UKF:s egen produktion.
- Kulturhistorisk beskrivning av Solnadals värdshus.

12.  UKF:s publika aktiviteter 2000
Föredragen har från april hållits i vår lokal Forum Assur vid Tibble torg, Kungsängen
Föredrag                
- Forntida och medeltida glas. Lars Henricson, doktorand vid arkeologiska forskningslaboratoriet.
- Trä och dess kulturella betydelse från forntid till nutid. Lothar Schroeder.
- Flygkonstens utveckling. Ulf Winslow, f.d. chef för luftfartsinspektionen.
- Vägen i kulturlandskapet. Jan-Olof Montelius, chef för Vägverkets museum, Borlänge
- Museum Gustavianum. Då, nu och i framtiden. Museichef Ing-Marie Munktell.
- Utan bilen stannar Sverige. Jonas Gawell, f.d. VD i bilindustriföreningen.
Exkursioner                    
- Fornsigtuna "grand-tour", 5 timmar,  ca 85 deltagare. Börje Sandén.
- Hembygdsförbundets och lokala hembygdsföreningarnas bussrundtur i Upplands-Bro i samband med riksstämman i
Stockholm. Guider Börje Sandén och Peter Bratt. Kl 10-19
- Arkeologidagen. UKF:s mångåriga arrangemang under ledning av Börje Sandén. Fornsigtuna.
- Vandring med dalfolket genom Upplands-Bro. Kulturhistoria med Börje Sandén.
Öppet hus                 
I samband med öppnandet av vår lokal vid Tibble torg höll vi öppet hus sönd. 26 mars med mer än hundra besökare
Kulturkaféer                       i vår lokal Forum Assur
Vårterminen 3 gånger, höstterminen 6 gånger. Se programöversikten i året nyhetsbrev.

13.  Uppdragsverksamhet
Föredrag               : personalen på kursgårdarna Tammsvik, Mälargården, Häringe; Spånga Fornminnesgille; PRO i Bro; Gudrun och
Börje vid Västra Rydsdagen (Sv. Kyrkan); Thoresta kursgård (MODO); Odd Fellows stockholmsloge; Åminnelsehögtid
Håtunaleken i Håtuna kyrka; Bengt Borkeby och Börje hos Almarestäkets hembygdsförening; föredrag på Dalarnas
museum.
Lektioner i skolor:                               Naturbruksgymnasiet Säbyholm, 2 gånger; Kolarängsskolan i Kallhäll.
Bussturer med skolelever:                                          Ekhammarskolan åk 6, 2 turer; Broskolan åk 8, 2 turer;
Rundturer i Upplands-Bro:                                            Brasilianskt gästbesök hos Rotary; Socialförvaltningen; Franska elever på gästbesök hos
Upplands-Brogymnasiet; Samhällsbyggnadsförvaltningen; Bildningsförvaltningen; Brunnaskolans personal; Facket i
Upplands-Bro; Kommunanställda vid olika förvaltningar, Personal vid Kommunala Vuxenskolan; Riksförbundets och
hembygdsföreningarnas heldagstur genom Upplands-Bro i samband med riksstämman i Stockholm.
Guidningar på plats:                                  Bergaskolans personal; Pensionärsgrupp från Värmdö; Personalen vid förskolan Rönnbäret;
Brandförsvaret; Banverkets personal,
Dessutom ett ökat antal  konsultationer från såväl grupper som enskilda elever vid kommunens högstadier och gymnasium,
länsmuseet, universiteten i Stockholm och Uppsala samt privatpersoner

14. Tidskrifter och årsböcker
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal föreningar och institutioner,
som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund), Folkets historia,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer
(geografi), Samdok-Bulletinen (Nordiska museet), Forskning och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg & Persson antikvariat
Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria (Riksarkivet), Daphne
(kulturförening), Sigtuna museum,  Stockholms läns museum, Viking Network, Arkeologisektionen inom
hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur, Ortnamnssällskapet i
Uppsala, Karolinska förbundet, Swebug (databaser),  DTP-föreningen.(boktryck och digitala medier)

15. Övrigt
Radio Uppland, Stig Unge vid Utbildningsradion, har med Börje Sandén gjort ett program om Rösaring. Det sändes två
gånger med repris två gånger 2001.
     Upplands Fornminnesförenings medalj, designad av Bror Hjort, har tilldelats Börje Sandén.
     UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens evenemangskalender varannan vecka i Mälarposten. Dessutom
får våra aktiviteter ofta redaktionellt utrymme i såväl Mälarposten som Lokaltidningen. Aktiviteterna annonseras också i
Närradion, SvD och DN.  Från år 2001 upphör Mälarposten och den kommunala annonseringen görs en gång i månaden i
Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro.
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Hednagudar och
hövdingadömen i det gamla
Skandinavien.  Av John Kraft (1999)
236 sidor, stort format,  260:-

Tidiga spår av Svearike
John Kraft. Fortsättningen på
Hednagudar och hövdingadömen. stort
format, 160 s. 240:-

Upplysningar om UKF:s verksamhet    Medlavg. 80:- på pg 27 58 94-4
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro     E-post:                      ukforsk@algonet.se
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55 Internetadress:                         www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand: Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02
Curt Dahlgren, ordf. Apollovägen 98, 175 60 Järfälla, 08-444 22 48, 0708-44 22 48
Thore Isaksson, Saltstigen 22,    196 33 Kungsängen, 08-584 504 66
Bengt Borkeby, Hjortronv. 109, 196 35 Kungsängen Forskarakademin, 08-581 656 59

Vår småskriftserie finns att köpa på biblioteken  Skrifterna kostar 30:-
Nr 1 Ortnamnet Upplands-Bro. En studie av Curt H Dahlgren
- delvis ny tolkning av runtexten på Assurstenen.
Nr 2 Kommunvapnet för Upplands-Bro. Av Curt H Dahlgren
- förlagorna till kommunens logotype visar att den är en Odenfigur
Nr 3 Konsten att flyga. Tidsbild från 1909. Ur almanacka 1910.
- Luftskepp eller andra flygdon. Vad trodde professorn på Tekniska högskolan?
Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen. Fotografier från 1910-talet. Negelstena är utplånat.
- Med den inlagda kartan och de 30 fotografierna kan du ge platsen nytt liv.
Nr 5 Dalkarlsvägen - historisk vandringsväg, sträckan Grans gård - Stäket
- Kartor och kulturhistoria längs vägen. Av Börje Sandén

Skriftserien Vad hände egentligen?
Del 1 Almarestäket - Stockholms blodbad. Börje Sandén, 

Avrättningar i Bro, Läkaren och prästen berättar om
år 1865, Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895, Ådö i slutet
av 1700-talet, Nyupptäckta hålvägar. m.m.
illustrerad i svart/vit, tecknare Tomasz Pydzik.
204 sidor, 1990, hård pärm 180:-, mjuk pärm 150:-.

Del 2 Skolans historia i Upplands-Bro. Ruben Lindberg,
Cykelfärd i fäders spår, Soldathistoria, Håtunaomr.
Ärkebiskopen Söderblom visiterar Kungsängen 1926.
illustrerad i svart/vitt. Ruben Lindberg.
256 sidor. 1992, hård pärm 180:-.

Del 3 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen". B. Sandén.
"Nytt ljus över daldansens blodbad".
"Inget uppror mot staten" (Alf Åberg, rec i SvD)
illustrerad med färgteckningar av Tomasz Pydzik.
295 sidor, hård pärm 180:-, 1993.

Böcker med UKF:s nya tryckförfarande.
Kuskens pojke - berättelser från Aske.
Av John Kraft. (1997) 176 s. hård pärm  Pris 150:-
68 teckningar av Tomasz Pydzik.

Hundra adelssläkter
med anknytning till Upplands-Bro,  av Kjell Stensson, finns att
köpa på våra bibliotek. Den kostar 220:- och innehåller 320 sid.

Böckerna levereras per post mot
insättandet av summan + porto på
UKF:s pg 27 58 94-4
1-2 böcker   50:-
3 - och fler,    75:-

Medlemskap i UKF
80:- insättes på pg 27 58 94-4.
Inkluderar Nyhetsbrev och skriften
Kultur & Historia
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Medlemsinformation 3
- nyhetsbrev dec 2001

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby, 08-759 62 63, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Fridegård
forntiden och folkkulturen

Författaren och folklivsforskaren Ebbe Schön
Dagcentralen i Bro  16 januari kl.19.00.  50:-

Pendeltåg varje halvtimme till Bro
Följ nyanlagd belyst trottoar ca 600 meter till Bro C
Dagcentralen ligger till höger om stora parkeringen

Lokalhistoria och rikshistoria
Grundlag, parlamentarisk utveckling, representativ demokrati

kan skildras från Håtuna, Kungsängen och Almarestäket

Dalupproret 1743 i ny belysning
Akademisk forskning på hög nivå banar väg för fördjupad

tolkning av allmogens avsikter 1743

Draget - “grand tour”
Vårens exkursion till hålvägar, vikingatida dragplats, fornborg

och 4000-årig kultplats, Fridegårdsgrottan

Boken om Bro - ett trycktekniskt experiment
Hushållningsjournalerna - ett 8-årigt projekt slutfört
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Aktuellt för UKF
Fridegård - forntiden och folkkulturen
Onsd 16 jan kl 19. Dagcentralen i Bro C Entré 50:-
Från pendeltåget nyanlagd trädplanterad och beslyst trottoar ca 600 m till stora
bilparkeringen. Dagcentralen ligger till höger om parkeringen, ingång runt hörnet.

Ebbe Schön, folklivsforskare och författare,  har studerat Jan Fridegård ur två olika
perspektiv, som  han redovisat dels i avhandlingen Jan Fridegård och forntiden. En studie i
dikt och källor (1973) och dels boken Jan Fridegård. Proletärdiktaren och folkkulturen. Det är
Schöns redovisning av Fridegårds källor som fick  grottforskarn Rabbe Sjöberg att spekulera
över om trälen Holmes grotta i boken Trägudars land kunde finnas i verkligheten. Just när
Börje Sandén i sin hembygdsbok beskrev området där Ullevi skog ligger vid gränsen mellan
Bro och Bålsta , berättade en ortsbo att där fanns Rövargrottan. Den visade sig se ut som
beskrivningen i Trägudars land, och när grottforskarna tittat närmare på den blev den
registrerad i listan över grottor med eget nummer och namnet Rövargrottan eller
Fridegårdsgrottan. Läs om Fridegårdsgrottan på vår hemsida www.algonet.se/~ukforsk                                          
    För dem som inte kunde delta i hösten exkursion till grottan ges ett nytt tillfälle i samband
med exkursionen 12 maj, då vi studerar hela området kring Draget vid bålstagränsen.
    I den nämnda boken visar Ebbe Schön hur Fridegård  försvarar värdet av den folkliga
kulturen som lätt kommer i skuggan av stadskulturen.
    När Erik Peurell år 1998 lade fram sin doktorsavhandling En författares väg. Jan Fridegård
i det litterära fältet, säger han sig ha utnyttjat Ebbe Schöns fakta och analyser.
     Man kan välja olika infallsvinklar vid en beskrivning av Jan Fridegård. Vi har bett Ebbe
Schön att ta Fridegårds historiska författarskap som utgångspunkt. Ebbe Schön leder sedan in
skildringen på den betydelse som proletärförfattare haft för den skriftliga dokumentationen av
folkkulturen.

Lokalhistoria och rikshistoria  (Inställt på grund av sjukdom)
Onsd 20 mars kl 19. Villa Skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängen. Entrè 20:-
Nära Kungsängens pendeltågsstation. Huset bakom Posten och Systembolaget vid torget
Upplysn. 08-582 405 15, telesvarfax 582  413 55. ukforsk@algonet.se  www.algonet.se/~ukforsk
Börje Sandén berättar om hur tillkomsten av vårt lands första grundlag,  parlamentariska
utvecklingen och representativa demokrati kan skildras från Håtuna, Kungsängen och
Almarestäket. Tack vare kommunens centrala geografiska belägenhet i äldre tid så har viktiga
möten ägt rum i vår bygd. Det är således inte lokalbefolkningen som skrivit rikshistoria, men
den har på nära håll kunnat bevittna för vårt land skickelsedigra tilldragelser. Hösten 2001
sändes i Utbildningsradion/Radio Uppland tre program av Stig Unge, där Börje Sandén nu för
hemmapubliken återberättar samma sak.

Draget - “grand tour”
Sönd 12  maj kl 11 - ca 15. Samling vid bilparkeringen Bro Centrum för gemensam färd i bilar
och ev mindre buss. Kostnad för guidningen 20:-
Upplysn 08-582 405 15. telesvar/fax 582  413 55. ukforsk@algonet.se  www.algonet.se/~ukforsk
Vi studerar två stora hålvägssystem - vikingatida dragplats - fornborg - 4000-årig kultplats -
välbevarad fångstgrop där en varggård en gång funnits.
På återfärden till Bro besöker vi Fridegårdsgrottan/Holmes grotta/Rövargrottan för dem som
så önskar. 700 m gångväg från parkeringsplats. Se karta på hemsidan.Ledare Börje Sandén.

Medlemsavgiften 80:- sätts in på vårt postgiro 27 58 94-4
Du får 3-4 nyhetsbrev årligen. Vi hoppas också hinna med Kultur & Historia 2 ggr/år
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Boken om Bro - ett trycktekniskt experiment.
UKF fortsätter utgivningen av böcker i små upplagor. Vi är nu inne på den 18:e boken med vår
egen teknik. Bengt Borkeby står för  extern produktion och jag begränsar mig nu till UKF:s
interna utgivning och vidareutveckling av tekniken, som förbättras allt eftersom vi får större
erfarenhet.
     För tre år sedan placerade Hewlett-Packard sin då nya färglaserskrivare hos oss med
uppdrag att testa färgtryck i våra böcker. Vi gjorde några böcker med begränsat antal
färgbilder. När Bro hembygdsförening beslöt att ge ut sitt ihopsamlade Bromaterial mellan
stationsinvigningarna 1876 och 2001 åtog sig UKF/Börje Sandén att stå för layout och
digitalisering av ett mycket stort antal bilder. Boken om Bro blev det stora testet för skrivaren
med 312 bilder, varav 111 i färg, utspridda på 228 sidor i mellanstort format. Flera bilder var
på helt uppslag, största färgbilden på helsida.
     Den stora skillnaden mellan en bok i svart/vitt och en i färg är tiden för utskriften. I svart/
vitt med många bilder gör skrivaren ca 5 böcker i timmen. För Broboken var den effektiva
tiden 70 minuter per exemplar och vi skrev ut 320 ex.! Övervakningen av utskriften med
påfyllning av papper och byte av färgpatroner, trummor annan förbrukningsmaterial  är möjlig
tack vare att skrivaren står i bostaden.
     I min rapport till skrivartillverkaren påpekade jag att det visserligen är möjligt att göra
böcker på detta sätt, men att kostnad och framförallt tidsåtgången inte gör det kommersiellt
möjligt med många färgbilder. Därför var det intressant när vi uppmandes att skicka några
exemplar av boken till laboratoriet för laserskrivare i USA för en eventuell test av den nya
generationen färglaserskrivare som uppges bli mycket snabbare.
     Tryckarken lämnar skrivaren i löpande följd, bok efter bok, med 2 boksidor på varje sida av
arken, antingen formatet A3 eller A4. Arken viks sedan samman fyra och fyra till 16-sidiga
häften som falsas för hand efter att ha plockats samman manuellt. Det finns inga maskiner
som med 100-% säkerhet kan räkna fyra blad åt gången beroende på att traditionell tryckning
inte har behov av det eftersom alla sidor i ett häfte trycks på samma ark som sedan viks ett
antal gånger.
     Vår metod gör knappast varje enskilt exemplar billigare än traditionell tryckning. Den stora
vinsten ligger i att upplagan kan begränsas till förväntat behov. Initialkostnaden blir
överkomlig för ideella föreningar och privatpersoner. Behövs fler exemplar gör vi ganska enkelt
en ny tryckning. I några fall har vi gjort upp till tre tryckningar. Ett belysande exempel på
fördelen med en begränsad upplaga har vi just varit med om. När riksantikvarieämbetet ville
trycka de vetenskapliga rapporterna från de arkeologiska undersökningarna på Birka var man
tvungen att göra upplagan alldeles för stor för att få ned styckepriset  med den påföljd att man
nu har ett mycket stort antal osålda böcker i oförräntat lager. Vi fick äran att producera den
femte volymen och Bengt Borkeby har nyligen levererat de ca 400 exemplar som går åt, Även
denna bok är försedd med färgbilder.

Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournaler åren 1776 - 1813
När detta skrivs väntar vi från bokbindaren vår hittills största produktion. Vi har flera gånger
berättat om vårt nu 8-åriga projekt med utgivandet av vårt lands äldsta “ekonomiska tidskrift”.
Det har visat sig att de 312 numren med sina ca 2000 längre och kortare artiklar varit ganska
okänt i forskarvärlden. De är, från början till slut, av stort intresse för den som vill studera
Sveriges ekonomiska och även tekniska utveckling i de flesta av dess aspekter, säger
Patritoska Sällskapets ordförande i förordet.
     Vi hittade 142 häften i klockstapeln vid Håbo-Tibble kyrka. Innehållet var så intressant att
Gudrun Sandén började skriva en sammanfattning av artiklarnas innehåll och jag lade in dem
i vår databas. När Patr. Sällskapet och Lantbruksakademin fick veta vad vi höll på ville de att
vi skulle bearbeta hela utgivningen. Bokutgåvan omfattar 3 volymer med 612 illustrationer,
förteckning över alla artiklar fördelad på 20 ämnesområden, register över sakord, orter,
personer och författare. De 1900 orden ger ca 9000 hänvisningar. Mer i nästa nyhetsbrev.
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Kan avhandlingen bana väg för en fördjupad
tolkning av den svenska allmogens avsikter år
1743?

Av Börje Sandén

Med Karin Sennefelts avhandling har en 70-årig
debatt kring det som benämnts Dalupproret 1743 fått
en ny fruktbärande infallsvinkel. En i själva verket
seriös folklig manifestation behandlas nu officiellt
med positiva förtecken. Den nedvärderande benäm-
ningen "daldansen" kan nu tvättas bort.
Benämningen började användas redan av samtidens
historiker. Bjarne Beckman anförde i sin avhandling
upp två traditioner vid tolkningen av det som skedde,
den ena till stöd för regerings agerande, den andra
var "allmogevänlig". Det blev segraren som skrev
historien.

När jag år 1993 - inför 250-årsminnet - analyserade
händelsen med utgångspunkt från de förklaringar av
orsaken till marschen som ledarna formulerade vid
gästgivargården i Kungsängen fann jag, att såväl
dessa som protokollen från deras förhandlingar med
statsmakten några dagar senare inte fullt ut beaktats i
historieskrivningen. I boken menade jag att de syn-
punkter som de själva lyft fram flera gånger borde
vägas in i bedömningen av den dramatiska händelse,
som ägde rum i Stockholms centrum inför många
länders diplomatiska representanter.

Vid närmare studium visade det sig att de krav som
allmogen framförde 1743 skulle bli högsta sanning

redan 22 år senare, när landet fick både tryckfrihets-
förordning och därmed följande offentlighetsprincip.
Det skulle dröja ännu mycket längre innan deras idé
slog igenom "att riksdagsmannen är skyldig att göra
dens vilja som sänt och anlitat honom", dvs riksdags-
männen är valmanskårens representanter i landets
högsta beslutande organ.

Dessa principer, som vi nu är mycket stolta över,
kom alltså till ett tidigt uttryck redan 1743. Dalfolket
misslyckades i sin strävan men principerna var födda
och skulle verka i bakgrunden. För att vi skall finna
dessa tidiga åsikter måste vi studera härför relevanta
dokument och det förefaller mig, som om detta inte
gjorts, förrän saken blev belyst utifrån ett lokal-
historiskt perspektiv genom tredje delen i bokserien
Vad hände egentligen? av Upplands-Bro Kultur-
historiska Forskningsinstitut (1993), där även
historikerna Lars Ericson och Pär Frohnert med-
verkar.

1743 finns ännu inte ordet "offentlighetsprincip",
men det är just detta det är frågan om enligt
originalkonceptet till förhandlingsprotokollet, där
man begär "att nu strax publicera 1738 års protokoll
och rätta grundorsakerna till krigets begynnelse, och
till transportens (soldaternas) överskickande till
Finland, jämte 1740 års riksdagsprotokoller". Man
hade också flera gånger tidigare begärt att få veta
"hur kriget kommit till stånd utan att Ryssland hotat
oss".

Beträffande frågan om riksdagsmännens ansvar gent-

Ny akademisk avhandling om Dalupproret 1743
Den politiska sjukan.
Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur
Akad. avhandl. framlagd 23 nov 2001 av Karin Sennefelt

Syftet med avhandlingen är att skapa en helhetsbild av dalupproret och analysera det som ett uttryck för en
politisk kultur. Karin Sennefelts huvudfråga är: “Hur gjorde dalallmogen uppror 1743?”. Hon menar att en
undersökning av upprorets grundorsaker knappast skulle kunna tillföra forskningen något nytt. Av det
nedan anförda framgår att det dock finns några viktiga samtida dokument som inte fullt ut beaktats. De visar
dels allmogens avsikter enligt ledarnas egen uppfattning och dels lyfter de fram allmogens politiska
medvetenhet i två frågor som inte forskningen beaktat, nämligen ett par tidiga uttryck för
offentlighetsprincipen och hur folket skall representeras i riksdagen. En värdefull sak i avhandlingens är,
som jag ser det, att den lyfter fram hur allmogen uppfattade det som skedde, det är inte bara officiella
skrivelser och protokoll som skriver historien.
     Det vill synas som om Karin Sennefelts studier i ämnet öppnar dörren för en födjupad forskning om
dalallmogens avsikter och är därför ett välkommet bidrag till historieskrivningen kring en proteströrelse och
demonstration som dåtidens regering kallade uppror. Nationalencyklopedins definition av uppror:
(organiserat och ej tillfälligt) angrepp mot statsmakten av någon grupp i samma land, vanligen av våldsamt
slag, med syfte att störta regeringen, ändra det politiska systemet e.d. Syftet var inte att störta regeringen.
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emot sin valmanskår begär man redan ett år innan
marschen, att "de utvalda riksdagsmännen först måste
avlägga trohetsed i närvaro av socknens äldsta, innan de
reser till riksdagen", och i mars 1743 vill man på egen
bekostnad få sända egen sekreterare och talesman
eftersom man inte är nöjd med de sittande.

Nog måste detta ses som politiskt engagemang - och ett
storstilat sådant - hos den svenska allmogen.

Det var således vår lokalhistoriska forskning som
visade att svensk allmoge på 1700-talet faktiskt hade
ambitionen att lägga sig i rikspolitiska frågor, något
som också noteras av Karin Sennefelt i kapitlet om
tidigare forskning. (s. 23-24).

Dalupproret 1743 är ett belysande exempel på vikten av
allsidigt studium av historiska handlingar. Det är natur-
ligt att forskare lägger vikt vid sådana handlingar som
stöder just den tolkning man kommit fram till. Därför
bör fältet öppnas för flera tolkningar. En motsatt
tolkning till min publicerar Dalarnas fornminnes- och
hembygdsförbund sin årsbok "Fem tusen man från
dalorten sprang" där man i inledningskapitlet tar upp
frågan om storpolitiska sammanhang. Det sker dock
inom ett mycket snävt område, nämligen i den infekt-
erade frågan om tronföljarvalet. De historiska skriben-
terna har alltid framhållit att den frågan var den
viktigaste för dalfolket, och att det var därför som deras
protest måste slås ned med våld. Jag kan inte finna att
den var den viktigaste. Den fanns inte med i de tidiga
handlingarna, där allmogen presenterade sina politiska
krav.

Nej, tronföljarfrågan var ett skickligt realpolitiskt
schackdrag från den hårt pressade regeringen, när den
ville avleda uppmärksamheten från de alltmer besvär-
ande frågorna och aktionerna från allmogen med
anledning av kriget. Man visste nämligen att den
svenska allmogen var mycket kungavänlig, därför att
kungen nästan alltid varit folkets värn mot rikets herrar.
Att tronföljdsfrågan var ett taktiskt drag illustreras av
det faktum att drottningen dog redan 24 nov 1741, men
inte förrän dalallmogens tålamod tog slut i början av
1743 kommer regering på att vi nödvändigtvis måste ha
en tronföljare!

Tronföljdsfrågan var inte heller viktigare för allmogen
än att man föll till föga under förhandlingarna för att
rädda Sverige från ett fortsatt krig med Ryssland. Detta
står att läsa i protokollet, som trycktes redan i början av
1800-talet och således borde vara känt av alla som
behandlat ämnet.

Det är därför med tillfredsställelse jag finner att
Sennefelt inleder sin avhandling med konstaterandet att
"allmogen godkände fredsavtalet med Ryssland". Jag
vill tillägga att denna klart formulerade ordalydelse i

själva verket inte är så klar som det vill synas. Det
var faktiskt bara en preliminär överenskommelse,
den riktiga freden skulle dröja ända till augusti.

Proteststormen hos svenska folket 1742-1743 är
mycket komplex med orsak, konkreta yttringar och
följdverkningar som inte i korthet kan överblickas
och beskrivas. Mycket övrigt är att säga, och en del
bör omtolkas, men genom Sennefelts studier har
synen på folkets engagemang i politiska frågor
nyanserats i allra högsta grad.

Denna syn på folkliga aktioner passar som hand i
handske med de tre program i Utbildningsradion
som jag medverkat i under oktober i år, då jag från
ett lokalhistoriskt perspektiv bl.a. lyft fram det
storpolitiska möte som hölls vid Kungsängen kyrka
år 1502 i närvaro av representanter från den svenska
allmogen, ett möte som räknas som ett av de första
riksmötena i historiken över den svenska riksdagen.
Ett annat program behandlade det politiska spelet
kring rivningen av ärkebiskopsborgen vid Stäket/
Kungsängen, då den folkvalde Sten Sture d.y.
myntade uttrycket "Det som angår alla bör av alla
samtyckas". I det tredje programmet tog jag upp
frågorna vid Kungsängens gästgivargård 1743.

Kan avhandlingen bana väg för en fördjupad
tolkning av den svenska allmogens avsikter år
1743?

Börje Sandén i dec 2001

En detaljerad skildring av händelseförloppet
finns i del 3 av UKF:s bokserie Vad hände
egentligen? Där presenterar Börje Sandén också
ett antal kritiska synpunkter på den traditionella
tolkningen av vad som egentligen hände. Du kan
själv bilda dig en uppfattning om bakgrunden till
den stora marschen till Stockholm genom att
studera de ca 50 historiska dokument som finns i
boken.

Efter bokens tillkomst 1993 har tankegångarna i
boken utvecklats och formulerats i ett flertal
artiklar dels på hemsidan, dels i UKF:s
nyhetsbrev.

Ett nytt förord till boken är infäst på pärmens
insida i böcker som nu levereras. Samma text
finns i UKF:s publikation Kultur & Historia
2001:1 och på hemsidan: www.algonet.se/
~ukforsk

Kommentar:
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Udrag ur Karin Sennefelts doktorsavhandling

"Den politiska sjukan. Dalupproret 1743
och frihetstida politisk kultur

Avsnitt som berör avhandlingens relation till Börje
Sandéns lokalhistoriska forskning.

I kapitlet Dalupproret i tidigare forskning:
....
En icke föraktlig mängd lokalhistoriska artiklar för
diverse hembygdsföreningars årsböcker, liksom artiklar
i dagstidningar har skrivits efter Beckmans avhandling
(1930). Det mesta bygger i stort på Beckman - något
som är fullt görligt tack vare hans utförlighet - och skall
inte redovisas närmare här. Upproret har även inspirerat
till skönlitterära verk såsom historiska romaner och
pjäser. Ny forskning om dalupproret har varit mer
sällsynt, men med dalupprorets 250-års minne 1993
utkom några böcker i ämnet med vetenskapliga
ambitioner.

I Femtusen man från dalorten sprang, redigerad av
Maths Isacson och Gunnar Ternhag, anläggs ett
lokalhistoriskt perspektiv på upproret. Fyra yrkes-
historiker och fyra lokalhistoriker har fått ge bidrag till
dalupprorets historia där tanken varit att producera
lättillgängliga sockenundersökningar på vetenskaplig
grund. Syftet med boken är att undersöka om det har
funnits lokala anledningar att göra uppror och om
socknarna har agerat olika samt hur följderna har sett ut
i olika socknar. Dessutom vill man bidra till diskus-
sionen av centralt och lokalt i historien och om vilken
roll historiska händelser spelar för dagens människor.

Samma år utkom även i Upplands-Bros kulturhistoriska
instituts serie Vad hände egentligen? en bok som
kombinerar en beskrivning av upproret med tryckt
källmaterial. Särskild tonvikt läggs på Upplands-Bros
roll i upproret, som mestadels fungerade som genom-
fartsort för marschen. Medverkar med kortare artiklar
gör bland andra historikerna Lars Ericson och Pär
Frohnert. Dalupproret och den frihetstida politiska
historien är inte tillräckligt kända bland allmänheten
menar Börje Sanden, projektledare, som i likhet med
Beckman också framhåller det rikspolitiska samman-
hanget.

Årsminnet 1993 var däremot knappast en viktig faktor i

utgivandet av Pär Frohnerts avhandling Kronans
skatter och bondens bröd detta år. Dalupproret
står heller inte i fokus utan utgör bakgrund till en
delundersökning i avhandlingen om hur den lokala
förvaltningen fungerade i Säters fögderi under
upprorsperioden 1742-43. Bland annat studeras
hur de lokala ämbetsmännens uppgifter
förändrades, vilka maktresurser de hade och hur
deras relationer till allmogen och länsstyrelsen
påverkades av upproret. Frohnert finner att
myndigheternas legitimitet undergrävdes kraftigt
genom hanterandet av frågan om hungersnöd i
landet och kriget med Ryssland. Han menar att
dalallmogens goda sammanhållning och
organisation tack vare ett väl utvecklat lokalt
bondesjälvstyre gjorde att upproret kom igång.

Forskningsläget om dalupproret 1743 kan alltså
lite drastiskt reduceras till en sjuttio år gammal
vetenskaplig studie av upproret ur rikspolitiskt
perspektiv samt några moderna studier med lokala
perspektiv. Dalupprorets normer, värderingar,
symboler och praktiker är således inte analyserade,
trots den mängd skrifter som finns om upproret.

Kommentar:
I Vad hände egentligen? lägger jag faktiskt
tyngdpunkten vid den rikspolitiska aspekten till
skillnad mot prof Maths Isaksson och fil. dr.
Gunnar Ternhag som i inledningskapitlet till
“Fem tusen man från Dalorten sprang” tycks
ta avstånd från de 1800-talshistoriker som
menade att det fanns rikspolitiska förtecken
1743. Men de kan knappast mena att de tar
avstånd från de rikspolitiska ambitionerna i
stort. Så här låter det på tal om tronföljds-
frågan :

 ".... Från dessa skildrare stammar en seglivad
föreställning om ett starkt samband mellan
upproret och storpolitiken. Tronföljdsfrågan
och de (därmed) sammanhängande planerna
på en skandinavisk union som en betydelsefull
bakgrund till upproret går igen på
anmärkningsvärt många håll." (i den
historiska litteraturen)

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 80:- sätts in på pg 27 58 94-4

Avhandlingen är utgiven på Gidlunds förlag.
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När Sverige öppnade dörren för folket
Överraskande svar på frågan huruvida den nya tolkningen av Dalupproret 1743

kunde ge en fördjupad syn på dalfolkets avsikter.

Draget - “grand tour” - sönd 12 maj
Samling kl 11 vid Bro Centrum

Vårens exkursion till hålvägar, vikingatida dragplats, fornborg och 4000-årig
kultplats, Rövargrottan/Fridegårdsgrottan

Hushållningsjournalerna 1776 - 1813
- ett 9-årigt projekt nu i bokform - 3-bandsverk som bokpresent

Arkeologidagen - Granhammarsmannen
 Bronsåldermannen som hittades 1953. Fyndomständigheter,

undersökningar då och nu. Jonathan Lindström. sönd 18 aug kl 13

“När Sveriges allmoge var samlad vid Nääs äng år 1502”.
500-årsminnet firas vid en gemensam manifestation av Stockholms-Näs

hembygdsförening, Svenska kyrkan och UKF. torsd. 6 juni

Kallelse till UKF:s årsmöte - 10 april kl 19
Lokalen Skolvägen 33, Kungsängen, Mitt emot gymnasiet

Föredrag kl 19.30: Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i
vikingars kölvatten. Börje Sandén om Ingvar den vittfarnes resa genom

Georgien. Vikingastaden Novgorod med historien om Rurik och det ryska rikets
grundläggning. Rurikmonumentet, Sigtunaporten

Amatörarkeologi i Upplands-Bro 1981 - 2002

Verksamhetsberättelsen för år 2001
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Aktuellt för UKF
Onsd 10 april kl 19.30. UKF:s lokal i Företagshuset Skolvägen 33, Kungsängen, mitt för
Upplands-Brogymnasiet.
Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i vikingars kölvatten.
Börje Sandén om Ingvar den vittfarnes resa genom Georgien. Vikingastaden Novgorod med historien
om Rurik och det ryska rikets grundläggning. Rurikmonumentet, Sigtunaporten och sägnerna kring
den och det ryska vikingatåget till Sigtuna och Stäket 1187, om den ryske historikern Amalrik som
blev relegerad från universitetet i Moskva därför att han fortsatte att forska kring den ryska krönikan -
Nestorkrönikan.

OBS. UKF:s årsmöte börjar kl 19.00, följt av ovanstående föredrag

(Exkursion)
Sönd 12 maj. Exkursion i bilar, samling Bro C parkering kl 11.00
Draget - "grand tour", med Börje Sandén.
Sjövägar - dragränna - landsvägar - hålvägar - fångstgropar - varggård - fornborg - kultplats
Upplysningar 582 40 515, telesvar/fax 582 413 55.
Kostnad 20:- Tag med förtäring för dagen.Anmäl om du vill ha plats i bil till Börje Sandén Mer om
Draget och fornborgen/kultplatsen på hemsidan www.algonet.se/~ukforsk                                         

Två system av hålvägar Det större av dem blev Mellansveriges största när det registrerades av
forskningen 1988 - Fornborgen blev efter utvidningen 1997 Upplands största - Fornborgen blev också
kultplats från stenåldern efter arkeologiska undersökningar i slutet av 90-talet.
Fyra generationer landsvägar på ett begränsat område (förutom hålvägarna). Båtar drogs över näset i
över 1000 år (dragränna). Vi stiger ur bilarna vid tre tillfällen för kortare promenader. Beräknad
avslutning 15-16.

Torsd 6 juni, Nationaldagen, Minnesstenen vid Kungsängens kyrka kl 18.00
500-årsminnet av mötet mellan Sten Sture d.ä. och ärkebiskop Jakob Ulfsson
“då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng”.
Gemensam manifestation kring det viktiga mötet av Stockholms-Näs hembygdsförening, Svenska
kyrkan och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. Musik, tal och sång.
Därefter följer det traditionella Nationaldagsfirandet vid Hembygdsgården.

(Arkeologidagen)
Sönd 18 aug kl 13.00, samling vid Västra Ryds kyrka
Arkeologidagen - Granhammarsmannen.
Den välbevarade bronsåldermannen hittades vid täckdikning 1953
Jonathan Lindström vid Riksantikvarieämbetet berättar om fyndet, undersökningarna som gjordes på
1950-talet och de nya undersökningar som han tagit initiativ till.
Det sker vid ett av Mälardalens större bronåldersrösen med utsikt ner mot fyndplatsen. Röset ligger
bara ett par hundra meter från parkeringsplatsen. Vi hoppas få militärens tillstånd att besöka själva
fyndplatsen. Vi får en beskrivning av hur bronsålderns stamområden kan ha gestaltat sig. Tidsåtgång
ca 2 timmar.
Västra Ryds kyrka ligger 6 km norr om Kungsängens pendeltågs station, anslutningsbussar till Svea
livgarde-Granhammar. Gångväg 2 km genom den gamla parken till vänster om det inhägnade
kansernområdet och sedan en mindre väg rakt norr ut från Granhammars huvudbyggnad.

Du blir medlem i UKF genom insättning av 80:- på pg 27 58 94-4.  Som medlem får du
Nyhetsbrev 3-4 ggr per år och tidskriften Kultur & Historia .

Om vi får din e-postadress kan vi hålla dig informerad om ändringar och kompletteringar i
program och verksamhet. Sänd ett mail med din bekräftelse till ukforsk@algonet.se
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“När Sverige öppnade dörren för folket”
I mitt förra nyhetsbrev berättade jag om den vändning som tolkningen av historien kring
Dalupproret tagit genom en ny doktorsavhandling - den första på 70 år.
Jag ställde frågan: “Kan avhandlingen bana väg för en fördjupad tolkning av den svenska
allmogens avsikter år 1743?”

Svaret kom per omgående i Svenska Dagbladet - under strecket -  författat av historikern och
nyligen avgångne redationssekreteraren vid Historiska Tidskrift, Mattias Legnér. Han tar den nya
doktorsavhandlingen och ytterligere ett par böcker som utgångspunkt när han formulerar rubriken
till sin bokanmälan: “När Sverige öppnade dörren för folket”. Han fortsätter: “I tre nya böcker
nyanseras bilden av förhållandet mellan överhet och undersåtar i 1700-talets Sverige. Sammantaget
vittnar de om hur grunden lades för ett större folkligt inflytande i det statliga projektet”

Alltsedan dalupproren och Dackefejden 200 år tidigare hade staten ansett sig behärska den folkliga
opinionen. Man hade ställt in sig på att allmogen verkligen var så politiskt omogen som man
föreställde sig. Den massiva folkliga reaktionen på regeringens politik som hade lett till såväl ett
nesligt förlorat krig som en ekonomisk kris som närmades sig den vid  Karl XII:s död 25 år tidigare
var därför en ny erfarenhet som man inte visste hur man skulle tackla.
      De krav som kom från den oupplysta allmänheten var dock så seriösa så att allmogen fick ett
tydligt övertag i sina argument gentemot staten. Osäkerheten om hur regeringen, den
sammanträdande riksdagen och militären skulle agera var total. Två av de högsta
regeringsföreträdarna flydde från Stockholm.  När till slut frågan såg ut att lösas med för allmogen
framgångsrika förhandlingar gick militären till aktion mot demonstranterna som samlats på
nuvarande Gustav Adolfs torg inför återfärden till sina hembygder - den stora massakern var ett
faktum.
     Att bilden av Dalupproret 1743 radikalt ändrats visar även en annan bokanmälan i Dala-
demokraten där Hakon Ahlberg använder rubriken “Herrarna skulle ställas till svars.”

Jag har många gånger framhållit att situation år 1743 var synnerligen komplex och jag kan inte
åtaga mig att i några få ord till närmelsevis täcka in hela frågan. (Två doktorsavhandlingar
använder 500 resp 350 sidor) Det är så mycket svårare som det inte finns en sanningsenlig
beskrivning av vad som hände. Det finns många beskrivningar. Jag ser det som helt klart att det är
den hårt ansatta regeringens egen beskrivning av händelseförloppet som blivit den “officiella
sanningen”.  Om detta har jag skrivit i många sammanhang och är således inte något nytt för mina
läsare.

En ny aspekt kommer in i bilden
När jag 1993 skrev om Dalupproret i Vad hände egentligen? Del 3, var ambitionen närmast att
skriva om en sak som för många var helt okänd och som jag tyckte hade förtjänstfulla inslag för
den framtida utvecklingen i vårt land, exempelvis de tidiga spåren av offentlighetsprincipen. Och
det var just dokumentet som författades i Tibble som skulle visa sig innehålla ett material som
övriga skribenter inte beaktat. Det är slutet av punkten 5 (av de sex punkter som skrevs i
Kungsängen) det gäller.  Det jag kallar Tibble-dokumentet skiljer sig på flera sätt från  andra
uttalanden som dalfolkets representanter tidigare gjort.

1) Det har tillkommit som svar på upprepade förfrågningar från regeringsmakten om precisering av
de frågor man ville diskutera i Stockholm. Det författas till slut i stor hast av ett antal personer ur
ledningen för marschen bara en dagsmarsch från staden. 27 dalasocknar är undertecknare med
angivande av socken och representant, men dessa är i de flesta fall skrivna med samma handstil.
Några få deltagare har varit närvarande vid tillfället för skrivelsens tillkomst och därvid lämnat sitt
bomärke. Alla är - av naturliga skäl - inte samlade för gemensam underskrift.

2) Det innehåller svar på en fråga som inte blivit aktuell förrän under själva marschen. Man tänker
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Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournaler
åren 1776 - 1813

                  Ur Patriotiska Sällskapets förord till boken
                  ................................

inte göra halt här vid Stäket utan fortsätta till staden, dock så att menige allmogen stannar utanför och genom
sina  fullmäktige andraga och utföra ovannämnda ärender, då berörda allmoge har så mycket kortare väg
och bättre lägenhet, att med allmogen rådpläga uti de omständigheter den vill bliva hörd.

Detta är kärnpunkten i frihetsidens demokratibegrepp och speglar det under 1740-talet återuppståndna kravet
att de representanter som bondeståndet sänder till riksdagen skall vara ansvariga inför sina väljare, en fråga
som under denna tid kallas principalatsfrågan. (de hemmavarande är de utsändas principaler =
uppdragsgivare). Ingen av de två doktorsavhandlingarna diskuterar denna fråga trots att den var
utomordentligt aktuell vid varje riksdag på 1740-talet, i den sista avhandlingen finns inte ens det kursiverade
avsnittet här ovan medtaget.
     Jag tycker denna fråga borde vara central i diskussionen om dalfolkets agerande 1743, eftersom den
kommer till klara uttryck i deras egna memorial och andra skrivelser även om man inte själva använder ordet
principalatsfrågan. Ordet är en vetenskaplig term. Frågan är mycket utförligt diskuterad i andra avhandlingar
om Frihetstidens förhållanden. Jag ser den som ett tidigt uttryck för modern representativ demokrati, och
därför har händelserna 1743 betydelse ännu idag.

Lite förenklat kan det kanske sägas att den första avhandlingen (1930) grundligt utreder omständigheterna
kring Dalupproret. I den nya avhandlingen (2001) undersöks hur dalallmogen bar sig åt för att genomföra
sina syften, vilket plötsligt givit hela Dalupproret en hög grad av legitimitet.

Jag riktar helst in mig på resultatet för framtiden av det komplicerade skeendet för snart 260 år sedan. Med
utgångspunkt från de snabbt sammanfattade punkterna vid Tibble har jag blickat både bakåt och framåt och
funnit att vi här har tidiga spår av såväl offentlighetsprincipen som den representativa demokratin.

Vi kan naturligtvis inte göra så mycket åt det som en gång skedde. Men jag är glad över att det jag upptäckte
som seriösa avsikter hos den svenska allmogen nu tycks bli anammade. Att hela den folkliga rörelsen från
1740-talet, som krävde insyn i Sveriges politiska styrning, inte avstannade efter allmogens “nederlag” på
Gustav Adolfs torg har historien visat många gånger. Nu är den aktuell igen - som en bakgrund till debatten
av Sveriges medlemsskap i EU.
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Tidskrift för lanthushållning och ekonomi
Utgiven av Kungl Patriotiska Sällskapet åren 1776 -

1813
312 häften i formatet 11 x 18 cm

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut återger i tre
volymer samtliga artiklar, nära 2000, i sammandrag med modern
stavning.
Böckernas format är 18 x 26 cm med 125 ritningar i faksimil,   44
boksidor i faksimil, 444 månatliga väderleksrapporter i faksimil
fördelade på 768 sidor
Laminerade hårda pärmar, trådbundna. Register med ca 1900
slagord ger över 9000 hänvisningar Artiklarna ordnade i 20
ämnesområden.
Pris 750:- inkl moms. Kan endast köpas komplett. Säljs över disk
på biblioteken i Bro och Kungsängen och hos UKF, Målarv. 19,
Bro. Medlemmar får verket för 800:- inkl porto (f.n. 92:50) vid
direktbeställning hos UKF, Målarvägen 19, 197 30 Bro, Pg 27 58
94-4   tel 08-582 405 15, fax 08-582 413 55, e-post:
ukforsk@algonet.se.
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Morgontidningen  16 juni 1953

3000-årig tatuerare - fynd vid
Mälarstrand
En bronsålderssvensk som tills vidare går under
beteckningen Granhammars-mannen, torde så småningom
bli välkänd av femtiotalets skolbarn. Tillsvidare är det
vetenskapsmännen vid Historiska  museet som ömt vårdar
sig om de cirka 3000 år gamla skelettdelarna, en
huvudskalle och åtskilliga verktyg som tillhör fyndet.

Upptäckten gjordes i förra veckan av docent Wilhelm
Holmqvist och dr Bertil Almgren vid grävningar invid
godset Granhammar i Västra Ryd vid Mälaren, mellan
Enköping och Stockholm. På måndagen fick MT se fyndet,
som kommenterades av docent Holmqvist.

- Människoskelettet kan redan nu placeras i bronsåldern,
anser docenten. Mycket arbetet återstår förstås innan fyndet
är utrett och här inträder en rad hjälpvetenskaper.
Pollenanalys av jorden skall göras och skelettet kommer att
undersökas med C14-metoden, etc.  Det är ett unikt fynd, vi
har inget liknande i Sverige.

Granhammarsmannen påträffades vid täckdikning. Fyndet
låg en meter under markytan i gammal havsbotten under
grundvattensnivån. Platsen invallades för några år sedan
och av allt att döma har bronsåldermannen fått en bråd död.
Antingen har han drunknat eller blivit ihjälslagen och
kastad i havet.

Skelettet låg inbäddat i blålera, och en stor klump fick följa
med till Historiska museet. En mängd blåmusslor fanns i
leran. Där låg också ett fårben, troligen mannens matsäck.
Samt en del verktyg, bl. a. två prylar av ben, en spjutspets
av brons, en mejsel, en syl av brons med bevarat träskaft –
troligen har den använts som tatueringsnål.

Bronsålderns svenskar smyckade sig med tatueringar, både
män och kvinnor, berättar docent Holmqvist. Mannens
elddon fanns också på platsen:  en bit svavelkis samt flinta.
Även ett bryne av sandsten tillhör samlingen.

Ansiktspartiet är krossat men kalotten är hel och den är nog
så intressant – en hög kortskalle samt låg panna. T.o.m.
hjärnan är bevarad, hopskrumpnad men otvivelaktigt
mannens hjärna, säger upptäckarna.

Att skelettet är så välbevarat kan förmodas vara blålerans
förtjänst. Fyndplatsen uppges ha legat 15 à 20 meter under
havsytan vid bronsåldersmannens död, vilken som sagt var
bråd.

Fornfyndet resulterar i en vetenskaplig avhandling.

Dagens Nyheter 16 juni 1953

Historiska deckare avslöjar 3000-
årig mordgåta
Den förmodade stenåldermannen från  Granhammars
gods i västra Ryds socken är i själva verket från
bronsåldern, har historiska museets experter kommit
fram till. Någon gång för 3000 år sedan har han varit ute
på en expedition på vad som då var Saltsjön och senare
blev Mälaren. Där blev han brutalt överfallen med en
yxa, stupade i sjön och drunknade tillsammans med sin
hund.

Det var en kraftig man med starka muskler och en kort
hög skalle. Hur benen såg ut må vara osagt, eftersom
man blott hittat kraniet, armarna och större delen av
kroppen, men ej de nedre extremiteterna. En fårbog
förde han med sig till matsäck –det bästa, märgen, hade
han redan stoppat i sig – och dessutom en mängd
blåmusslor. Dessutom ett par flintor och ett stycke
svavelkis att göra upp eld med, en vass syl av brons med
träskaft och ett spjut med bronsspets.

Därute på vattnet tycks han ha blivit överfallen och
tilldelad ett kraftigt hugg i huvudet, som skar bort
vänstra ögonbrynsbågen. Hans fiende har också tillfogat
honom en mängd skärsår, så djupa att de tydligt
avtecknar sig på kraniet.

Ett helt billass blålera med ben och verktygsrester har
fraktats till Historiska museet för att man skulle kunna
rekonstruera detta drama ur det förflutna. Ännu är man
inte helt färdig, pollenundersökningarna återstår innan
man helt lyckats uppdaga skelettets historia.

Något fynd av det här slaget har vi knappast förut i
Sverige. För en jämförelse får man gå till gravfynden i
Danmark, och det är ju inte riktigt amma sak – antikvarie
Wilhelm Holmqvist och fil. lic. Bertil Almgren är riktigt
glada åt det här tillfället att få forska i en gammal
kriminalgåta.

Artiklarna har UKF hämtat från ATA - Antikvariskt
Topografiskt Arkiv - i Historiska museet. Där kan man
för övrigt finna all korrespondens som förekommit
mellan Riksantikvarieämbetet och landets olika bygder
när det gäller antikvariska frågor.

Bronsåldersmannen från Granhammar        Ur dagspressen 1953
Arkeologidagen år 2002

Du blir medlem i UKF om du sätter in
80:- på vårt pg 27 58 94-4.
Nyhetsbrev 3-4 ggr per år och
Tidskriften Kultur & Historia.
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Amatörarkeologi i Upplands-Bro - Historik
Amatörarkeologerna i Stockholms län har under många år fått intressanta uppdrag. De erbjuds syssla med sådana objekt,
som inte har med exploatering att göra, utan sådana som forskarna av vetenskapligt intresse vill ägna sig åt, men inte kan
få anslag till. Fritidsarkeologerna rycker emellertid inte bara in när det saknas pengar för utgrävningar; genom sin
lokalkännedom händer det att deras upptäckter skapar ett vetenskapligt intresse för dittills okända objekt.

Amatörerna - eller fritidsarkeologerna  som vänliga professionella arkeologer ibland använder - fick en fastare
organisatorisk form i samband med undersökningarna av processionsvägen vid Rösaring 1981-82. De har organiserat sig i
Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund. Det är många arkeologiska undersökningar som sedan dess
genomförts i Upplands-Bro. Undersökningarna har skapat ny kunskap. Men det är bra för allmänhetens hembygdskänsla
om denna kunskap blir känd utanför den trängre kretsen av specialister. Medialt intresse ger också större möjligheter till
sponsorpengar, som är en nödvändighet eftersom arkeologiska undersökningar principiellt skall bekostas av den som vill
exploatera en viss mark.

En stor del av Upplands-Brobornas hembygdsintresse torde grunda sig på de många arkeologiska undersökningar som
gjorts sedan starten 1981. Det har vi förstått av det stora besökarantal som varit vid såväl pågående undersökningar som
vid uppföljande exkursioner till våra många fornminnesplatser. De lokala aktiviteterna kring arkeologin i kommunen ger
ett mått på intresset och tillika en fornminnesprofil av vår bygd. Man får en god uppfattning om vad som är arkeologiskt
intressant i Upplands-Bro genom att studera de aktiviteter som ägt rum vid sidan av den professionella arkeologins
exploateringsgrävningar. Sedan UKF:s tillkomst 1987 har uppföljningar av sådana aktiviteter skett på föreningens
initiativ, liksom också nya initiativ till undersökningar.

Undersökningar och verksamheter i Upplands-Bro med arkeologisk inriktning
Vid själva undersökningarna har alltid Länsförbundets arkeologisektion varit inkopplad

Rösaring 1981-82.
Arkeologisk undersökning av processionsvägen.
Riksantikvarieämbetet och amatörarkeologerna
Lantmäterikartor    -1982.
Diabilder i färg av Lantmäterikartor i Stockholm och Gävle
Fornsigtuna 1984-88.
Sex grävperioder i Fornsigtuna under 5 år.
Raä och amatörarkeologerna.
Almarestäket 1988.
Uppmätning av borgruinen med s.k. totalstation.
UKF och Geodimeter AB på uppdrag av Raä och Laä.
Videofilmning av underjordiskt valv. UKF privat sponsor.
UKF inbjudet som föreläsare vid Raä:s temakonferens om
aktuell borgforskning.
Hålvägarna vid Draget 1988.
Uppmätning med totalstationen. UKF och Geodimeter AB.
Hålvägar.
Föredrag, Exkursion till Draget
Hålvägarna vid Flottsund, Björklingeån, Dragby
Almarestäket 1989.
Marinarkeologiska undersökningar.
UKF och LM-DYK. 10 dykningstillfällen.
Ingvar den vittfarne 1990.
Mats G. Larsson.
Birka 1991.
Studiebesök med chartrad båt till Birka.
UKF och David Damell från Raä.
Rösaring 1992.
Undersökning av jordstrålning i anslutning till labyrinten.
UKF och Arne Groth
Det historiska året - 1993.
Föreläsningar och exkursioner till Rösaring, Fornsigtuna,
Almarestäket

Arkeologidagen 1994.
Ryssgraven och Dalkarlsbacken.
Hålvägarna och fornborgen vid Draget. UKF.
Almarestäket. 1994.
Elektronisk kartläggning av vattnen runt biskopsborgen.
Dendrokronologisk datering av funna stockar.
UKF och dykaren Kjell-Ove Mattsson m fl.
Vikingafärden med Aifur 1994
UKF ordnade första rasten vid Almarestäket, Edbergs
föredrag.. stort publikuppbåd
Birka 1995.
Studiebesök med chartrad båt.
Lena Holmquist-Olausson från Arkeologiska
forskningslaboratoriet. UKF.
Hålvägar i Uppland. 1995.
Rundtur med chartrad buss till Draget, Flottsund,
Dragby. UKF.
Föreläsning/exkursion om arkeologi 1995.
Fornborgarna i ny belysning, Michael Olausson
Fornborgar i Upplands-Bro. Michael Olausson
Arkeologidagen 1995.
Rösaring UKF.
Arkeologiska undersökningar i Ryssland. 1996.
Föredrag av Ingmar Jansson  Stockholms universitet
UKF.
Arkeo-astronomi. 1996.
Tre föreläsningar av Jens Tellefsen från Tekniska
högskolan. UKF.
Fornborgen vid Draget. 1996.
Två grävperioder.  Raä och amatörarkeologerna.
Fyra guidade visningar.
Arkeologidagen 1996.
Fornsigtuna. UKF
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Rösaringsprojektet. 1996.
Specialinventering av fornminnen i Låssa socken.
Raä,  länsmuseet och amatörarkeologerna.
Rösaringsprojektet. 1997.
Arkeologiska undersökningar. Kartering, fosfatprover,
metallsökare.
Länsmuseet och Arkeologisektionen.
Rösaring.  1997.
Astronomiska synpunkter på processionsvägen.
Föredrag av professor Curt Roslund från Göteborg.
Kultplatsen i ny belysning. Föredrag av John Kraft. UKF.
Fornborgen vid Draget. 1997.
Arkeologisk  underökning.
Raä och amatörarkeologerna. Guidade visningar.
Arkeologidagen 1997.
Kultplatsen/fornborgen vid Draget. UKF.
Rösaringsprojektet, 1998
Fältvandring i grävningsområdet.
Arkeologiska undersökning Sommaren 1998.
- sammanfattning av 3 års undersökningar.
Arkeologidagen 1998.
Almarestäket - ärkebiskopsborgen
- sammanfattning av marinarkeologiska undersökning. UKF.

Exkursion till Ingvarstenen i Håtuna.
Arkeo-astronomi 1998.
Seminarium med Curt Roslund, Göran Hneriksson,
Jonathan Lindström
Rösaring - "grand tour" 1999.
Vandring i hela undersökningsområdet - fakta och
spekulationer.
UKF - Börje Sandén.
Arkeologidagen 1999.
Assurstenen - Ekhammarsfiguren, kommunens logotype
UKF - Curt Dahlgren, Börje Sandén.
Föreläsningar i arkeologi 1999.
Järnframställning i äldre tid, Lars Löthman.
Fonrtida glas, Lars Henricsson.
Fornsigtuna - "grand tour" 2000.
Vandring i hela området - arkeologi - sagor - teorier.
UKF - Börje Sandén.
Arkeologidagen 2000
Fornsigtuna.
Stäksön - "grand tour" 2001.
Ryssgraven - Dalkarlsbacken - borguinen - Hästpolo
Draget - "grand tour" 2002.
Hålvägar- sjövägar - fornborg - kultplats
Arkeologidagen 2002.

Varför denna mängd av arkeologiska aktiviteter i Upplands-Bro?
Det är ett flertal faktorer som här samverkar. Förutom lokala initiativ från hembygdsföreningarna i kommunen, UKF
och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning är orsaken till de många undersökningarna naturligtvis det faktum att
arkeologiskt intressanta objekt finns inom kommunens gränser. Det är här de ligger Rösaring, Fornsigtuna,
Almarestäket, Mälardalens största forntida vallanläggning vid Draget och Mellansveriges största hålvägssystem.

Och varför ligger så många fornminnesplatser här?
Mälaren var ända in på medeltiden en del av havet och härifrån utgick de stora vattenvägarna in mot de befolkade
områdena. Det som nu kallas Upplands-Bro låg centralt i det dåtida Sverige. Betänk att vår bygd “ligger inklämd”
mellan de äldsta större samhällsbildningarna Birka - Sigtuna och Uppsala

Upplands-Bros historia på internet.
När vi startade vår hemsida 1996 hade internetanvändningen inte alls nått den omfattning som nu råder. Redan från
början lades den upp så att den förhoppningsvis skulle kunna byggas på hela tiden. Så sker också..
     Det väsentliga på hemsidan är faktiskt inte programutbudet - kanske viktigt för dem som regelbundet använder
internet för att hålla sig à jour med vad som händer inom kulturlivet. Jag ser som viktigare den möjlighet som den
intresserade har att fördjupa sig i vår hembygds historia. Två viktiga ingångar för detta är Ämnesområden och
Rapporter. Med ett rikt utvecklat länksystem mellan artiklarna finner du vägen till många intressanta
detaljupplysningar. Det är svårt att beskriva hur det fungerar, det måste upplevas.
     Ett annat sätt att komma åt vår historia är att börja med Sevärdheter i Upplands-Bro. Därifrån finns naturligtvis
länkar till de nyss nämnda avdelningarna Ämnesområden och Rapport, men många andra sökmöjligheter finns också..
Om du exempelvis klickar på Nyheter - Uppdateringar finner du filer med faktaupplysningar. Där finns också länken
med Snabbvisning av 93 representativa UKF-sajter. Om du offrar lite tid på en genomsökning så upptäcker du
kanske sådant som du inte trodde att du skulle finna på en förenings hemsida. Vi får god respons från besökare, inte
bara i Sverige, som uttrycker sin glädja att finna intressant historia på nätet.

Om du ger dig ut på vår hemsida kanske du upptäcker att länkar har gått sönder. Jag är i så fall tacksam för ett
påpekande, så att de kan rättas till. Vi har över 400 filer och alla har en intern länk förutom länkar som visar vägen till
andra filer. Det kan vara svårt att kontrollera att allt fungerar. För något halvår sedan blev ett flertal länkar förstörda
innan jag upptäckte att den nya versionen av layoutprogrammet skrev om länkarna på ett felaktigt sätt. Hjälp gärna till
om det skulle finnas några fel kvar, tack.
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2. Medlemmar
Föreningen har haft 311 medlemmar.
Medlemsavgift 80:-, varav 15:- går till
hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2001-04-18 i vår lokal Forum Assur,
Torget 1 i Kungsängen. Efter årsmötet talade ordf.
Curt Dahlgren över ämnet Europas genetiska
historia. Vid länsförbundets årsmöte i Huddinge
deltog Sophie Hedin, Gudrun och Börje Sandén,
varvid UKF visade sin metod att framställa böcker.
UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund
ansluten till Sveriges hembygdsförbund.
      Tre nummer av Medlemsinformation/Nyhets-
brev har utgått, innehållande sammanlagt 26 A4-
sidor och två nummer av vår skrift Kultur &
Historia om 28 A4-sidor varav 8 i färg. De har
distribuerats till medlemmar och andra i ca 440 ex
varje gång. Samtliga nyhetsbrev ända från starten
1987 finns i pärmar på biblioteken i Bro och
Kungsängen. En uppdaterad 16-sidig folder i A5-
format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre
verksamhet åren 1987-2001. I en kortfattad 4-vikt
folder sammanfattas UKF:s verksamhet. Ett vikblad
med upplysningar om vår tryckmetod uppdaterar vi
också regelbundet. Dessa foldrar delas ut till
medlemmar och andra vid möten av olika slag.
Många används som information om UKF vid
utställningar, seminarier, korrespondens och möten
med organisationer och personer utanför UKF.
     Forskarakademin har fortsatt sin verksamhet
under Bengt Borkebys ledning, dels i form av två
studiecirklar för nybörjare i släktforskning/arkiv-
forskning, dels som en träff omkring
namnforskning.
     Årets programverksamhet har genomförts enligt
sammanställningen längre fram i verksamhets-
berättelsen.
     Underavdelningen Book on Demand  framställer
böcker åt privatpersoner och föreningar enligt vår
egen metod. Bengt Borkeby har det operativa
ansvaret för denna verksamhet. UKF:s interna
bokproduktion handhas av Börje Sandén.
      UKF har under året bytt lokal till företagshuset
Skolvägen 33, Kungsängen. Den används för

bokframställning, styrelsemöten och vissa offentliga
möten. Större publika möten växlar mellan
Dagcentralen i Bro och Villa Skoga i Kungsängens
centrum.
4. Ekonomi - sammanfattning
Anslag från Vuxenskolan 2655:- Inga kommunala
bidrag har utgått under året. Inkomster vid externa
guidningar och föredrag 18150:-, interna aktiviteter,
föreläsningar/kulturkaféer 1890:-, 313 medlems-
avgifter har inbringat 25140:-för år 2001 och 64
medlemsavgifter för år 2002 har gett 5140:-.
Inkomster från försäljning av UKF:s egna tryckalster
64295:-. Intäkter från extern produktion 315654:-.
    Viktigare utgifter: hyra 55437:-, bokproduktion
intern 72444:-, extern 230908:- Dator: hård- och
mjukvara 15397:-, Telefoner. internet, brev- och
bokporton 21704:- Medlemskap i SHF och andra
föreningar 9856:-. Litteratur 5217:-  Avskrivningar
18182:- Se också sammanställning av bokföringen
för år 2001. Resultaträkningen visar underskott på
22725:-, inkluderande redan betald produktions-
kostnad för Hushållningsjournalen. Balansräkningen
visar 142978:- i eget kapital.
     Vid årets utgång fanns 52 515:- i kassa och på
konton.
5. Projekt
   Hushållningsjournalerna 1776-1813
Består av 3 band i 154 ex. Totalt lämnades till
bokbinderiet 500 band. Sidantal 768, illustrationer
och faksimil 616. Kronologiskt register omfattande
2228 artiklar, även uppdelat i 20 ämnesområden. Ca
1900 sökord ger över 9000 hänvisningar.
   Svenngårdska samlingen
Projektet med registrering och skriftlig
sammanfattning av innehållet i 25 pärmar med
uppgifter om gårdar i Kungsängen och Västra Ryd
samt vissa häradsrättsprotokoll har nu slutförts av
Gudrun Sandén. Samtliga bearbetade texter finns
tillgängliga i UKF:s databaser och pärmar med
papperskopior. Innehållsförteckningar och
försättsblad är införda i Svenngårds originalpärmar.
   Låssa kyrkas arkiv med kungörelser och skrivelser
Sammanfattningar av handlingar från början av
1800-talet gjorda av Gudrun Sandén, 352 A-4 sidor.

UKF:s Verksamhetsberättelse för år 2001

1. Styrelsemedlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning med resterande mandat
Ordförande Curt H Dahlgren  2 år;  Kassör/sekr Börje Sandén  2 år;  Bengt Borkeby 0;
Thore Isaksson  1 år;  Jan-Christer Strahlert  1 år;  Bo Karlberg   3 år;  Karl-Erik Mörk 0 år
Sophie Hedin   1 år;
Suppleanter   Håkan Norelius 0 år;  Revisorer Lennart Danielsson  0 år;  Lennart Stigle 0 år
Revisorsuppleanter  Marianne Lindberg 0 år: Yvonne Frödin;  0 år
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. Delar av styrelsen har mötts till ett flertal arbetsmöten.
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   Dalfolkets arbetsvandringar.
Genom Börje Sandén har UKF engagerat sig i projektet
från entusiaster i Dalarna att återuppliva dalfolkets
arbetsvandringar genom århundradena. Det första
uttrycket härför var den marsch som gjordes 1999 i
samarbete med Dalregementet vid dess demonstration
för att få behålla sitt regemente i Falun, då Börje
rekognoserade vandringsvägen genom Upplands-Bro.
     År 2001 genomfördes den andra civila marschen
med övernattning på hembygdsgården Klint och
kyrkans församlingshem intill. Värd för detta var Bro
hembygdsförening. UKF bidrog med snitslad
vägmarkering och en uppdaterad kulturhistorisk skrift
med detaljerade kartor över vägsträckan från Grans
gård i Bålsta till Stäket Information till 40-talet
vandrare lämnades av Börje på olika platser längs
vägen. Eleverna vid Bergaskolan i Kungsängen fick
information av Börje och några klasser följde vandrarna
ett stycke på vägen mot Stäket. Nästa "stormarsch"
planeras till 2003 vid 260-årsminnet av Dalupproret
1743.
   Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt
Avsaknad av ekonomiska anslag omintetgjorde fortsatta
arkeologiska undersökningar detta år. Sedan 1996 har
Peter Bratt vid länsmuseet stått som projektledare för ett
flerårigt forskningsprojekt som syftar till att ge en
samlad bild av hela Rösaringsområdet. Området är
föremål för stort intresse från den europeiska
föreningen för kulturell astronomi. I samband med en
kongress i Stockholm besöktes Rösaring av den
internationella forskningsgruppen.
6. UKF:s metod för bokframställning
Även år 2001 var UKF inbjudet att visa sin teknik för
bokframställning i mässhallarna i Sollentuna i Hewlett
och Packards monter. Metoden har fått god spridning
inom hembygdsrörelsen. Sedan starten 1998 till och
med 2001 har 19 volymer/böcker med hårda pärmar
framställt åt ideella föreningar, privatpersoner och åt
oss själva, inkl. en forskningsrapport i bokform om
Riksantikvarieämbetets utgrävningar på Birka. UKF on
Demand under ledning av Bengt Borkeby har stått för
merparten.
7. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med
deltagare de tre hembygdsföreningarna i kommunen,
Kulturbojen, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning
och Stiftelsen Tärnsund.
     UKF är medlem i Stockholms läns
hembygdsförbund och därmed också i Sveriges
Hembygdsförbund liksom arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygds-förbund, i vilken Börje
Sandén är styrelseledamot. I arkeologiärenden har vi
nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet.
UKF är också  medlem i Upplands Fornminnesförening,
Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för
hembygdsvård och lokalkultur, samt Jan

Fridegårdsällskapet. UKF är också medlem i ett
antal föreningar som ger ut årsskrifter.  De redovisar
under punkt 14.
8. Kultur & Historia
Mot bakgrunden av vikande deltagarantal vid
traditionella föredrag beslöt styrelsen att satsa på
utökad skriftlig information om de ämnesområden
vi sysselsätter oss med. Två nummer i formatet A4
har bilagts våra ordinarie nyhetsbrev. Upplagan är
ca 450. Fyra sidor i färg i varje nummer.
9. Hemsida på Internet
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan
starten 1996. Här finns främst information om
Upplands-Bros historia. Men naturligtvis har vi
också aktuella upplysningar om våra aktiviteter.
10. Stäksön - grand tour
Årets vårexkursion gällde Stäksön. Ett 60-tal
deltagare infann sig vid Ryssgraven. Därefter
vandring i Dalkarlsbackarna, kommunikations-
historia vid Stäket, besök vid resterna av
ärkebiskopsborgen. Dagen avslutades med en
uppvisningsmatch i hästpolo vid Almarestäkets
herrgård.
11. Book on demand.
UKF:s målsättning med att göra böcker var att
publicera resultat av forskning i form av trådbundna
böcker med hårda pärmar. Eftersom hembygds-
rörelsen rör sig med relativt liten kassa måste
tekniken tillåta små serier. Om man vänder sig till
ett konventionellt tryckeri är i regel den minsta
upplagan 1000 exemplar.
     Tekniken utvecklades tillsammans med
Barresjös Bokbinderi i Nacka. Företaget har nu
upphört och när Fälth & Hässler i Farsta flyttade
den aktuella verksamheten till Värnamo anlitar vi
nu Almqvist & Wiksells tryckeri för inbindning av
våra böcker.
     Samarbetet med datorföretaget Hewlett Packard
har vidareutvecklats under året på flera sätt, bl a har
Börje Sandén för Bro hembygdsförenings räkning
gjort drygt 300 ex av Boken om Bro (stations-
samhället). Den är mycket rikt illustrerad med
fotografier, totalt över 300 med 111 foton i färg
utspridda över hela boken. Boken är ett led i vårt
projekt att använda av vanliga kontorslaserskrivare
för bokproduktion.
     Utöver produktion av egna böcker har UKF
hjälpt utomstående föreningar och privatpersoner att
producera böcker och en del andra tryckalster.
Under år 2001 har 9 böcker och ett antal enklare
häften färdigställts och några är under fram-
ställning. Vi får många förfrågningar om hjälp.
     Tredje tryckningen av John Krafts Hednagudar
och hövdingadömen i det gamla Skandinavien har
gjorts. Boken är UKF:s egen produktion. Vi kan
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konstatera att de böcker vi gjort åt andra oftast inte hade
blivit verklighet utan den teknik som UKF förfogar
över.
12.  UKF:s publika aktiviteter 2001
Föredrag                :  Föremål berättar - Jörgen Martinsson.
berättar om publikens gamla prylar. I samarbete med
Bro hembygdsförening.
- Europas genetiska historia. Curt Dahlgren
- Tidiga spår av Sveariket. Förf. John Kraft redogör för
sin nya bok.
- Vad gör UKF? Visning av verksamheten i vår nya
lokal Skolvägen 33, Kungsängen.
Exkursioner                    :  Stäksön - “grand tour” med Börje Sandén
- Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan. Börje
Sandén
Studiebesök:                      Armémusum. Guide museichefen Johan
Engström.
13. Uppdragsverksamhet
Föredrag               : Piperska muren, Håbo-Tibble kyrka,
Hushållningsgillet, Scouter från Håbo, Stockholms-Näs
hembygdsförening, Arbetsgruppen Långhundraleden,
Sigtuna hembygdsförening, Privat sällskap på Gällöfsta,
HSB med lokalhistoria, Bro båtklubb med inriktning på
Mälarhistoria, PRO i Bro.
Radioprogram                       : tre program i Utbildningsradion, (samt
repriser)
Lektioner i skolor:                               Bergaskolan 2 lektioner,
Rundturer i Upplands-Bro:                                            Arbetsenhet vid Svea
livgarde, Kyrklig syförening från Järfälla,
Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen,
Guidningar på plats:                                  Vandring med spanska
gymnasister i Kungsängen, Vandring i Kungsängen
med herrklubb, rundtur med Utbildningsradion för
radioprogram, Futurumskolan i Bålsta vid Rösaring,
Rundvandring i Bro med hembygdsföreningen,
Vandring med Rotary, Dalmarschen Övergran-Stäket,
KTH vid Rösaring, InterIT vid Rösaring, Internationell
projektgrupp vid Rösaring, Privat grupp vid Rösaring,
Ångfartygets kulturresa Ryssgraven-Dalkarlsbacken-
Stäket. Skoklosters villaförening vid Rösaring.
     Dessutom ett ökat antal konsultationer från såväl
grupper som enskilda elever vid kommunens högstadier
och gymnasium, länsmuseet, universiteten i Stockholm

och Uppsala samt privatpersoner
14. Tidskrifter och årsböcker
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt
måste kontakter upprätthållas med ett stort antal
föreningar och institutioner, som utger tidskrifter
och böcker inom det vida fält som UKF vill
bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia,
Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund),
Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift,
Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia
(labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer
(geografi), Forskning och framsteg, Mikrodatorn,
Internetworld
Historiska klubbar och antikvariat: Clio,
Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat.
Lindberg & Persson antikvariat
Föreningar med årsskrifter: Hembygdsförbundet,
Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria
(Riksarkivet), Sigtuna museum,  Stockholms läns
museum, Viking Network, Arkeologisektionen
inom hembygdsförbundet, Arkeologisektionen
inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och
lokalkultur, Ortnamnssällskapet i Uppsala,
Karolinska förbundet, Swebug (databaser),  DTP-
föreningen.(boktryck och digitala medier)
15. Övrigt
Radio Uppland, Stig Unge vid Utbildningsradion,
har med Börje Sandén gjort tre program med
utgångspunkt från fyra platser i kommunen. Tema
den parlamentariska utvecklingen och den
representativa demokratins fram växt.
    UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i
kommunens evenemangskalender i Lokaltidningen
Mitt i Upplands-Bro. Affischer sätts upp i Bro och
Kungsängen.

Börje Sandén  Bengt Borkeby
sekr. v. ordf.

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 80:- sätts in på pg 27 58 94-4

Häradskartorna från 1860 finns nu i nya kopior att köpa på biblioteken i Bro och Kungsängen.
Bro och Håbo härader var de första som kartlades enligt det mönster som fortsatte för landet i
övrigt fram till ca 1930. Bro före järnvägens tillkomst. Färg. 100:- st.   Beskrivn.  Bro härad 30:-
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Medlemsinformation 2
- nyhetsbrev aug 2002

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby, 08-759 62 63, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Arkeologidagen - Granhammarsmannen
Jonathan Lindström, sönd 18 augusti, kl 13

Forska om din hembygd
Studiecirkel med Bengt Borkeby, start onsd. 2 okt. kl 19

Exkursion till dödisgropen i Rösaringsåsen
Börje Sandén om fruktbarhetsdyrkan för 2000 år sedan

enligt romaren Tacitus berättelse från år 98. Sönd 8 sept kl 13

Dagspressen om UKF:s 3-bandsverk
Patriotiska Sällskapet belönar.

UKF:s budskap från 1993 accepteras.
Ny bok om Dalupproret 1743 av professor Alf Åberg

När får Sverige en officiellt erkänd nationalsång?
Börje Sandén har forskat i frågan

                Rapport från årsmötet

Tidsbilder från perioden 1776 - 1813
Gudrun Sandén väljer bland 2000 artiklar. onsd 16 oktober kl 19

I Leif Erikssons kölvatten.  -  Onsd 13 november
Med kajak i östgrönländska farvatten  Bo Palmehorn, UKF
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Program aktuella för UKF-medlemmar
Sönd 18 aug. kl 13. Västra Ryds kyrka. Arkeologidagen. Exkursion.
Granhammarsmannen. Den välbevarade bronsåldermannen hittades vid täckdikning 1953.
Jonathan Lindström vid Riksantikvarieämbetet berättar om fyndet, undersökningarna som
gjordes på 1950-talet och de nya undersökningar som han tagit initiativ till.
Det sker vid ett av Mälardalens största bronsåldersrösen med utsikt mot fyndplatsen. Vi får en
beskrivning av hur bronsålderns stamområden kan ha gestaltat sig. Vi hoppas få militärens
tillstånd att besöka själva fyndplatsen.
Tidsåtgång ca 2-3 timmar. Samling vid Västra Ryds kyrka kl 13. Västra Ryds kyrka ligger 6 km
norr om Kungsängens pendeltågsstation, anslutningsbuss till Granhammar (Svea Livgarde).
Gångväg 2 km genom den gamla herrgårdsparken till vänster om det inhägnade
kasernområdet och sedan en mindre väg rakt norrut från Granhammars huvudbyggnad.
Läs tidningsartiklerna från 1953 i förra nyhetsbrevet eller på www.algonet.se/~ukforsk

Sönd 8 sept kl 13. Parkering på Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka i
Upplands-Bro.  20:- inkl dokumentation.
Exkursion till Djupdal - dödisgropen i Rösaringsåsen. Romaren Tacitus' 2000 år gamla
berättelse om gudinnan Nerthus. Många försök har gjorts att finna platsen i Norden där
fruktbarhetsgudinnan  fördes fram i procession för att befrämja god årsväxt. Det skulle ha ägt
rum i en  helig lund på en ö i norra oceanen och i närheten av en sjö, som låg i hemlig
avskildhet. Djupdal i Låssa/Upplands-Bro var en sjö för 2000 år sedan, liggande exakt i
förlängningen av processionsvägen vid Rösaring. Börje Sandén redogör för den romerska
historieskrivaren Tacitus' berättelse i dennes bok om germanerna.
Vandring 2 x 800 m. På återvägen gör vi en liten omväg till Savolax, en gammal finsk
bosättning med bevarad husgrund i en skogplantering från 1964.
Exkursionen avslutas med ett besök vid själva Rösaring för dem som så önskar, ytterligare
vandring 2 x 1000 m från parkeringsplatsen.

Onsd 16 okt kl 19.00 Villa Skoga, nära Kungsängens station. 20:-
Tidsbilder från perioden 1776 - 1813
Gudrun Sandén väljer bland ca 2000 artiklar ur en tidskrift om förhållanden och
förbättringar inom lanthushållningen. Såväl allmänhet som vetenskapsmän har lämnat bidrag.
Sammandrag av alla artiklarna har getts ut i bokform av UKF.
Läs om det stora bokverket i 3 band och DN:s anmälan av bokverket på vår hemsida.

Onsd 13 nov kl 19. Villa Skoga, nära Kungsängens station. 20:-
I Leif Erikssons kölvatten.
Med kajak i östgrönländska farvatten och möten med den ursprungliga inutiska
befolkningen. Bo Palmehorn, UKF, berättar och visar bilder.
............................................
Onsd 4 sept kl 20.00. Gamla prästgården i Bro. Arr. Svenska kyrkan i Bro
Kyrkan - statens informationskanal till allmänheten i århundraden.
Gudrun Sandén berättar om sitt arbete med kyrkans kungörelser under första hälften av 1800-
talet. Veckomässa kl 19. Därefter samkväm i prästgården. Föredrag kl 20-21

Tisd 17 september kl 19. Villa Skoga, G:la landsvägen 4, Kungsängen. Arr. ABF.
När blickarna riktades mot Kungsängen. Lokalhistoria och rikshistoria.
Börje Sandén berättar bl. a. hur tillkomsten av vårt lands första grundlag, parlamentariska utveckling
och representativa demokrati kan skildras från vår bygd genom viktiga tilldragelser åren 1306, 1502,
1517, 1743 samt några rikshistoriskt uppmärksammade personer från bygden.

Onsd 9 okt. kl 20. Gamla prästgården i Bro. Arr. Svenska kyrkan i Bro
Kyrkherden i Bro som skrev vårt lands första roman i mitten av 1700-talet
Börje Sandén berättar om Jackob Mörk,som var ledamot av Vetenskapsakademien, om hans
böcker och om hans gärningar i Bro. Veckomässa kl 19. Samkväm. Föredrag kl 20-21
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Forska om din hembygd
Var hittar vi arkiven, hur söker vi i dem och vad kan vi finna?
Det är några frågor som vi tillsammans skall försöka svara på i en studiecirkel i hembygdsforskning.

Start onsd 2 oktober kl 19 i Kungsängen. Lokal meddelas senare.
Besök på Ortnamnsarkivet i Uppsala är bokat för onsd 16 oktober kl 14-16.
Andra än cirkeldeltagare är också välkomna till studiebesöket.

Cirkelledare, Bengt Borkeby, som också tar emot anmälningar 08-581 656 59, sommar 0247-231 64
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,

Ur - DN - NAMN och NYTT
söndagen 7 april 2002

Patriotiska sällskapet uppfostrade
1700-talet
På 1700-talet kostade ett gott råd 4
skillingar. Men det hade vi knappast
tänkt på om det inte varit för makarna
Sandén i Bro.

BÖRJE OCH GUDRUN SANDÉN i
Bro utanför Stockholm brinner för sin
hembygd. Visserligen har de bara bott i
Bro i 50 år, ditflyttade lärare från
Västerås och Spånga som de är. Men
det är få delar av kommunen som de
inte har genomströvat i jakt på dess
historia. Sina upptäckter delar de med
sig av till en bred allmänhet genom
föredrag, rundvandringar, böcker och
skrifter - allt producerat inom
Upplands-Bro kulturhistoriska
forskningsinstitut.

När de en dag i mars 1993 kom till
klockstapeln i Håbo-Tibble kyrkby
anade de knappast att besöket skulle
påverka deras fritid under nästan tio år.
- Där hittade vi en låda med häften med
titeln "Hushållningsjournal" som hade
givits ut av Patriotiska sällskapet på
1700-talet, berättar Gudrun Sandén.
Innehållet var en guldgruva. Fyndet i
klockstapeln fick vissa konsekvenser
för paret Sandén. Gudrun började
skriva in materialet i en dator och Börje
ordnade det i en databas. I dag har
arbetet resulterat i tre böcker.

Det är lätt att bli sittande med böckerna
under näsan. Notiserna i Patriotiska

sällskapets skrifter; som kostade 4
skillingar styck, är en tidsmaskin rakt
in i 1700-talets Sverige. Sällskapet,
som bestod av ståndspersoner, såg som
sin uppgift att förbättra Sverige inom
varje upptänkligt område. Även om
jordbruket av naturliga skäl tog mycket
plats i häftena så finns här en rad andra
goda råd. Som detta från i juli 1778:
"En piga, 25 år, hade kvävts av kolos
och var i 2 timmar helt utan med-
vetande. Man slog på henne vinättika
men inget hjälpte, utom doktor Sages
Alcali Volatilis fluor, som hon fick i
näsan och sedan intog 25 droppar av.
Hon är nu helt återställd."

MÄRKLIGA FENOMEN i naturen
noterades också som det hagel "stora
som orrägg" som den 10 augusti 1779
krossade 500 fönsterrutor i Vemdalen.
"Dock klarade kyrkfönstren sig",
konstaterar uppgiftslämnaren.

I oktober 1789 diskuterar sällskapets
Carl Gustaf Creutz vad som kan ligga
bakom missväxt, ett alltför vanligt
fenomen för den tidens jordbrukare.
Creutz konstaterade mycket riktigt att
"okunnighet och åkrarnas placering"
kan förklara en del av problemet men
menade också att solförmörkelser och
giftiga dimmor kunde ställa till med en
del. Dessa två faktorer är nog
fortfarande tämligen okända bland
dagens agronomer.

Böckerna avslöjar en 1700-tals-
människa inte olik oss själva.
Uppfinningsrikedomen flödar i form av
nya brokonstruktioner, jordbruks-

redskap och mediciner. Här finner
vi råd om hur ett öl bäst bör
bryggas, kött bör saltas och sill ska
fiskas. Att tillvaron var hård visar en
notis från i september 1789:
"Uppsala. 2 307 fler födda än döda.
160 tvillingar och 1 trillingfödsel.
Av de döda var 24 över 90 år och 1
över 100. 44 kvävdes av ammor
eller mödrar, 2 barnamord, 6
självmördare, 3 mördade, 52
drunknade, 1 ihjälfrusen, l död
genom åsknedslag."

FÖR DEN SOM TRODDE att
rasism och främlingsfientlighet var
något nutida påfund är det
upplysande att läsa några inlägg om
nomadiserande samer under
rubriken "Om det icke vore lämpligt
att kringstrykande lappar byggde
hus och levde som andra".
Skribenterna förfasar sig över deras
kringflyttande levnadssätt och
framkastar en rad åtgärder som på
sikt ska utrota hela släktet. Olof
Björling föreslår kort och gott att
barnen med tvång skulle tas ifrån
dem för att "uppfostras till vanliga
människor".
"Det berättas att de ligger nakna i
sina kojor, vilka grova laster kan
inte bli av detta", skriver Björling
vidare.
De tre böckerna har i sig en ovanlig
historia. För trots att de ser nog så
bokriktiga ut har de framställts på
makarnas Sandéns egen laser-
skrivare: Något som fick den stora
skrivarfirmans chef för
Europaproduktionen att lämna

Dagens Nyheter  och Vestmanlands läns tidning skriver
om UKF:s stora 3-bandsverk

367



4         info2002-2

Strasbourg för ett besök i Bro. Ingen
hade nämligen tänkt på att det gick
att göra böcker på detta vis.
- Skälet till att vi började framställa
böcker själva var att inget tryckeri
ville befatta sig med så små upplagor
som några hundra exempel, berättar
Börje Sandén som stolt kan
konstatera att Upplands-Bro
kulturhistoriska forskningsinstitut
numera gör böcker när det så passar.
Men skärning och bindning överlåter
man åt proffs.
Clas Svahn

Fotnot: Namn och Nytt kommer under
en tid framöver att publicera
anmärkningsvärda notiser ur
Patriotiska sällskapets Journal under
vinjetten "Handfastheter".

Även VLT - Vestmanlands
Läns Tidning
anmäler bokverket i en stor artikel
med valda delar av innehållet och ett
antal bilder under rubriken:

200 år gammal visdom
Kungliga Patriotiska Sällskapets
skrifter kan verka udda i dag, men när
de skrevs för 200 år sedan var de det
senaste i landsbygdsekonomi. John
Kraft har studerat ett nytryck av
skrifterna, som är både underhållande
och tänkvärda.

Vid Patriotiska Sällskapets
årsmöte i Riddarhuset
belönades Gudrun och Börje
med Sällskapets guldmedalj.

UKF:s budskap från 1993 accepteras. Ny bok om Dalupproret

Det är med tvekan som jag på nytt tar upp ämnet Dal-
upproret 1743.
     Den frågan har jag nämligen torgfört många gånger
förr; här i UKF:s nyhetsbrev, på hemsidan, i föredrag och i
radioprogram.
     Men det finns ett intressant skäl att ta upp saken på nytt.
Fram till för ett halvår sedan var UKF:s bok från 1993
ensam om att presentera en ganska revolutionerande
omvärdering av det som hände i Sverige 250 år tidigare.
Och det med utgångspunkt från en av forskningen obeaktad
skrivelse av ledarna för “resan”, som man uttryckte sig.
     Av de två senaste nyhetsbreven har det framgått att den
officiella forskningen börjar ändra ståndpunkt. Doktors-
avhandlingen från nov 2001 kan väl sägas se allmogens
aktion som ett uppror med vissa positiva förtecken. Bl.a.
visar den hur väl organiserad marschen till Stockholm var
och hur den kunde användas som ett exempel på hur en
organiserad protest kunde genomföras på 1700-talet.
      Att dalallmogens marsch var välorganiserad var en av
de viktiga inslagen i vår bok Vad hände egentligen? del 3.
Med återgivandet av ett 50-tal historiska handlingar kunde
jag visa på det berättigade i den svenska allmogens tanke-
gångar. Tankegångar som en opartisk historiker, den
brittiske professorn Michael Roberts, säger var unika för en
europeisk bondebefolkning. (Se nedan)
     En annan viktig tes i min argumentation var påståendet
att det hela aldrig var tänkt som ett uppror utan som en
demonstration, vilket framgår av den sjätte och sista
punkten i deras skrivelse från Tibble gästgivargård, enligt
vilken man underdånigt begär att kungen vid lägligt tillfälle
måtte glädja sina undersåtar med sitt nådiga besök, så att
“allmogen innan avtågandet hem igen må för Hans Kungl.
Maj:ts höga person få muntligen betyda sin underdåniga
vördnad”.

Beträffande frågan om uppror kontra demonstration går Alf
Åberg i sin nya bok “Tragedin på torget” på samma linje
som jag. I sin bok sammanfattar han saken i exakt samma
ordalag som han använde i sin anmälan av UKF:s bok i
SvD i 1994.
“I regeringens officiella berättelse om Stora daldansen
kallas den för en sammangaddning och ett uppror. Man

framhöll särskilt att mycket ‘gement och löst’ folk hade
sällat sig till den beväpnade allmogen, som trots förbud
hade trängt in i staden och löpt omkring överallt där .
Allmogen hade satt sig upp mot regeringens ultimatum att
utrymma staden och i stället låtit larmtrumman gå.
Soldaterna hade fått order att slå ner upproret. Femtio
bönder hade stupat i striden. Resten hade lagt ner sina
vapen. Därmed hade faran undanröjts på randen till rikets
undergång.
     Denna partsinlga har sedan använts i historieskriv-
ningen fram till vår egen tid, men själva historien är långt
mer komplcerad. Dalböndernas missnöje hade djupa
lokala rötter och var sedan länge känt av regeringen. Den
direkta orsaken till missnöjet var hattregeringens usla
krigspolitik i Finland och de fruktansvärda förluster som
drabbat Dal-regementet i slaget vid Villmanstrand och
under hemresan efter kaputilationen i Helsingfors.
Dalallmogens marsch mot Stockholm innebar inte någon
sammansvärjning mot staten eller kungen utan var bara en
demonstration för att återge bönderna deras
bestämmanderätt på riksdagen.”

Med dessa ord avslutade han som sagt också sin recension
av UKF:s bok med rubriken Nytt ljus över Daldansens
blodbad. Han fortsatte: “Sedan dess (1930 års avhandling)
har en del nytt material kommit fram, och man hälsar med
glädje den nya sammanställning som publicerats av Börje
Sandén vid Upplands-Bro kulturhistoriska
forskningsinstitut - Vad hände egentligen? Dalupproret
1743. “Stora daldansen”. Det är populärhistoria i
gammal god mening, där författaren själv gjort
undersökningar i arkiven och ställer självständiga och
intressanta frågar till materialet. Mycket värdefullt är det
stora aktmaterial som han publicerar och som ger läsaren
möjlighet till egna studier.”

Boken finns att antingen köpa eller låna på biblioteken.
Bålsta bokhandel har den till försäljning. Den torde vara
den enda i sitt slag. Priset är 180:- Boken omtattar 295
sidor och är rikligt illustrerad med tecknade bilder i färg
av Brokonstnären Tomasz Pydzik. Den kan också beställas
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direkt hos UKF.
Nu återstår att se om dessa två böcker, som in sin tolkning
av händelserna 1743 går åt samma håll kommer att påverka
historiens syn på en av de mest dramatiska händelserna i
Stockholms - och Sveriges - historia.
     Jag kan inte undanhålla mig från att påpeka att den allra
första seriösa historikern på 1780-talet, Sven Lagerbring,
nära nog ordagrant skildrar Dalupproret enligt regeringens
egen beskrivning utfärdad redan 17 dagar efter massakern i
form av en officiell kungörelse som lästes upp i alla
Sveriges kyrkor. Det tycks vara den beskrivningen som
historien haft till grund för uppfattningen av allmogens
agerande och avsikter.

Min bok lyfte också fram en idé hos den demonstrerande
allmogen, som den senare forskningen kring det s.k.
“Dalupproret 1743” inte berör alls eller mycket ytligt. Det
gäller en passus i skrivelsen från Tibble/Kungsängen, som
så oturligt för historieskrivningen aldrig uppmärksammades
i de två vetenskapliga framställningar vi har av händelserna
1743, nämligen 1740-talets stora debattfråga i riksdagarna
angående riksdagsmännens ansvar inför sina väljare.
     Allmogen ansåg att de riksdagsmän man sände till
riksdagen inte bara skulle framföra valmanskårens åsikter
utan också redogöra för de ställningstaganden man gjort i
debatten. Detta så mycket hellre som protokollen från

riksdagens sammanträden ännu inte var offentliga.
    I andra historiska avhandlingar behandlas emellertid
denna fråga mycket utförligt och jag har svårt att förstå
hur en skildring av händelserna 1743 kan göras utan att
den frågan - principalatsläran - diskuteras. Det är bl.a.
denna viktiga fråga som den tidigare nämnda brittiske
historikern  redogör för i sin bok om den svenska
Frihetstiden, där han i motsats till svenska historiker
hävdar att det är i Sverige som denna sak första gången
diskuteras av en en bred allmänhet.
     Jag tror att det i själva verket var denna ståndpunkt
hos demonstranterna som gjorde att den just då samlade
riksdagen lät militären stoppa en diskussion, som skulle
blivit mycket farlig för riksdagsmännen, om de skulle
tvingas ta ansvar för det revanschkrig som de startat i
svenska folkets namn.
     Frågan blev ännu mer diskuterad vid nästa riksdag.
Då tog en av borgarna upp saken och debatten slutade
inte förrän han dömts till livstids fängelse och riksdagen
beslutat att det var en landsförrädisk handling att i
fortsättningen ta upp ämnet.

Jag säger inte så mycket mer om denna sak här, utan
hänvisar till tidigare nyhetsbrev och till artiklar på
hemsidan för dem som inte har tidigare nummer av
nyhetsbreven. Artiklarna berör offentlighetsprincipen
och den representativa demokratin. Där finns också
litteraturhänvisningar för den intresserade.

När får Sverige en officiellt fastställd nationalsång?

Svenska Flaggans dag hade firats i 90 år, när den
förvandlades till Sveriges Nationaldag 1983.
Vi har sent omsider fått en nationaldag men ännu ingen
officiell nationalsång. Det förvånade mig när jag för ett antal
år sedan fick anledning att närmare undersöka historien kring
Du gamla, du fria. Till våra skolor distribuerade Stiftelsen
Svenska Flaggans Dag en folder med texten jämte en
kommentar om sångens tillkomst. Några citat ur foldern: "...
Du gamla, du fria – den svenska nationalsången är knappt 150
år. Ursprungligen började den med orden Du gamla, du
friska... Richard Dybeck, folkminnesforskare och visdiktare
skrev texten till en folkmelodi från Västmanland. Vi
sekelskiftet lanserades den som patriotisk folksång. Den här
foldern har tryckts i 1,2 miljoner exemplar och skickas ut till
alla elever i Sveriges skolor..."

Visst hade jag hört, liksom säkert många andra i en äldre
generation, att man förut använt ordet "friska" i stället för
"fria". Men först några ord om Richard Dybeck.  Vill man
närmare studera våra runstenars historia kan man inte gå förbi
honom, i varje fall inte om det gäller Upplands-Bro. Åren före
1860 for han runt i landet och letade efter runstenar som på
olika sätt kommit bort och tecknade av dem han fann. I de
reseskildringar som han lämnade till riksantikvarien kan man
läsa om vad han fann i vår kommun. Han blev mycket förtjust
i Assurstenen inmurad i ytterväggen till Bro kyrkas vapenhus.
Den satte han som nummer ett i det första häftet av Sveriges
runurkunder.

Denne märklige man fanns det anledning att studera lite
närmare och jag upptäckte då att han 1865 hade tryckt
texten till Du gamla, du fria i sin tidskrift Runa. Just
det! Du gamla, du fria. Men redan 1845 hade han tryckt
text och musik till den folkvisa som han i sin ungdom
hört hemma i Odensvi. Den melodin visar sig vara
identisk med den nuvarande så när som på ett par toner
i mitten. På sina resor i landet upptecknade Dybeck
mängder av folkmusik.

Han började mycket snart anordna “aftonunderhåll-
ningar" med nordisk folkmusik. Redan vid den första i
Stockholm i november 1844 sjöngs hans Sång till
Norden av en berömd sångare, kanske redan då i det
senare utgivna arrangemanget för Solo med kör. En stor
del av huvudstadens musikaliska värld hade infunnit sig
och alla biljetter var sålda i förväg. Konserten gavs i
repris i början av1845 i närvaro av kungen och
drottningen. En berömd operasångare i slutet av 1800-
talet avslutade alla sina konserter med Du gamla, du
friska, ett ordval som redan före Dybecks död hade
börjat användas av enskilda sångare. Han protesterade
mot detta, ordet fria var just själva andemeningen i
hans text.
     Sången blev emellertid mycket populär och den
versionen trycktes i några sångböcker.
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En folkskollärare sade i ett föredrag vid ett stort möte
1887: "Då vi svenskar äro de enda bland nationer, som
sakna nationalsång, vågar jag föreslå som sådan: 'Du
gamla, du friska' att sjungas unisont, med refrängen andra
gången tvåstämmigt."  Den fick sitt genombrott som
allsång när Skansen började firandet av Svenska flaggans
dag 1893. Jag känner inte till om man då återgått till den
ursprungliga texten med "du fria". Felet rättades till i
början av 1900-talet, men när sången sjöngs i samband
med unionsupplösningen 1905 användes dock "du friska".

Mot bakgrunden av det ovan sagda är det märkligt att den
nya Stiftelsen Sveriges Nationaldag med adress Sveriges
Riksdag fortfarande (i början av år 2002) enligt uppgift
från dess tjänsteman distribuerar samma folder till sko-
lorna. Jag föreslog i min första kontakt i början av 90-
talet att, om man i dagsläget nödvändigtvis behöver
nämna frågan om "du friska", så kunde man formulera
saken så att ordet "friska" användes när sången först
trycktes i all-männa sångböcker.
     Stiftelsens hemsida upplyser om allt som har med
Nationaldagsfirandet att göra, liksom reglerna för
flaggans handhavande, men nämner inte ett ord om någon
national-sång. En från Stiftelsen fristående hemsida har
samma uppfattning som Stiftelsen.

Muntligt fick jag i år veta av tjänstemannen på Stiftelsen,
att frågan om en officiell nationalsång kommer att fattas
inom en obestämd framtid. Man kan fråga sig om inte
Stiftelsen blir tvungen att till slut förklara Richard Dy-
becks gamla sång från 1844 som officiell nationalsång

Olika försök genom tiderna att få fram en "värdig
svensk nationalsång"
Till historien om Du gamla, du fria hör naturligtvis de
många försöken att få till stånd en "riktig" nationalsång –
en som handlar om Sverige. Redan Erik Gustaf Geijer
hade i första hälften av 1800-talet föreslagit Biskop
Thomas frihetssång, som finns i slutet av
Engelbrektsvisan och som börjar med orden "Frihet är det
bästa ting, som sökas kan all världen kring". Vid en första
pristävlan år 1899 om en passande melodi inkom 116
förslag. En tillsatt jury ansåg sig dock ej kunna utkora
någon vinnare.

På Skansen fortsatte man att sjunga, nu Du gamla, du fria.
Hugo Alfvén tillskrivs ett uttalande i Dagens Nyheter
1912, i vilket han påstås ha sagt att Du gamla, du fria som
nationalsång var alldeles barock. Den vore helt enkelt en
svensk punschsång, hopsatt av en viss kompositör i ett
rusigt ögonblick. Dessutom var den alldeles för
okonstnärlig, och Sveriges namn saknades. Lagom till att
Svenska flaggans dag flyttades till Stadion 1916
komponerade han musiken till Ossiannilssons dikt
Sveriges Flagga, som börjar med orden Flamma stolt mot
dunkla skyar. Den blev mycket populär "Sveriges
nationalsång nr 2".
     På 1930-talet i samband med Hitlers framgångar i
Tyskland blev frågan om en svensk nationalsång närmast
akut om man skall döma av prominenta uttalanden i
Sverige 1933. Både en biskop och en minister pläderar för

"Frihetsvisan". "Tänk att ingen svensk tondiktare ännu
lyckats skapa en melodi, som äntligen skulle skänka vårt
land en värdig nationalsång! Vi har ju texten, kärnfull,
manlig och skön, texten som nu i århundraden väntat på
trollspöt, som skulle göra den till en sång på allas läppar.
Jag tänker på biskop Thomas dikt" (ecklesiastikminister
Arthur Engberg).

Nya pristävlingar, Dagens Nyheter 1934, Stockholms-
Tidningen 1939 och Skansen 1940, lämnade sammanlagt
över tusen förslag. Till dessa mer eller mindre fullständiga
koncept hör de av trycket utgivna, som praktiskt taget alla
erkända kompositörer bidragit med åren 1880-1940.
Peterson-Berger, Ture Rangström. Alice Tegnér, Oskar
Lindberg, Lars-Erik Larsson för att nämna några.
Dessutom fick vi sånger med nationellt tema som
Stenhammars Sverige, Hugo Alfvéns Sveriges flagga,
Land. du välsignade.

Vid nationella högtidsdagar under 30- och 40-talen, inte
bara vid Svenska flaggans dag, sjöngs Frihetssången och
Du gamla, du fria liksom Flamma stolt. Den senare blev
otroligt populär under allsångskvällarna på Skansen under
Sven Liljas ledning både före och under andra världskriget.
Det uppges att den sjöngs ca 500 gånger vid två konserter
varje vecka med upp till 16 000 deltagare som mest.

Ett detektivarbete
Det skulle vara intressant att veta vad som är yttersta
orsaken till diskussionen "fria - friska". De källor jag haft
att tillgå är som synes motsägelsefulla. Nationalencyklo-
pedin skriver : ... Dybeck upptecknade och utgav
hundratals melodier från olika delar av landet. Till några
av dem skrev D. texter, bl.a. "Du gamla, du fria
(ursprungligen "friska"; tryckt 1845).
     Enligt biografin över Dybeck, som jag stöder mig på,
tryckte han 1845 i sin första serie av skrifter (1842-50) den
ursprungliga melodin och den västmanländska folksångens
text. När han efter ett uppehåll på femton år startade den
andra serien 1865-76 återgav han i dess första nummer sin
egen text med ordet "fria". Detta framgår av en under-
sökning på Kungliga Biblioteket. I min ursprungliga fram-
ställning till Stiftelsen frågade jag, om man inte ansåg
biografin tillförlitlig i denna fråga. (inget svar). Det
slutliga beviset i denna fråga torde finnas i Dybecks
tidskrift från 1845. Har han där återgett sin egen text som
han skrivit 1844 och använt "friska" men ändrat det till
"fria" i utgåvan 1865?
     Jag hoppas kunna återkomma i följande Nyhetsbrev
med det rätta svaret på gåtan.

Referenser:
Carl Mangård. Richard Dybeck - folksångens skald, Saxon
& Lindströms förlag. Stockholm 1937
Henrik Karlsson. "O, ädle svensk" - Biskop Thomas
frihetssång i musik och politik. Kungl. Musikaliska
akademiens skriftserie nr 59, 1988
Lars Linder. Artikel i DN 2002-06-23. Svensk allsång -
tröst efter Norgeförlust.
NE. 1991. Artikel Dybeck, Richard
KB. Systemnummer 1568689. Titel Runa : svenska
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Hänt sedan sist
Exkursionen till Draget lockade drygt 60 deltagare. Det mesta handlade om kommunikationer i traditionell mening,
men dit kan också räknas historien om Rövargrottan. Till näset är även jakthistoria knuten i form av fångstgropar och
minnen av en varggård. Näset var en viktig del i en drevjakt med “endast” 1200 deltagare i mitten av 1800-talet.
Drevjakter i andra delar av landet där jaktområdet inte var omgiviet av stora vatten kunde kräva över 4000 deltagare.
För att minska behovet av drevkarlar infördes i mitten av 1700-talet s.k. rulljakttyg i stället för jaktlappar fastsatta på
hundratals meter långa linor sammanfogade i kilometerlånga räckor. För demonstration hade vi fått låna ett rulljakttyg
som finns hos Hedin på Norränge gård. Det är en “rullgardin” med en jägare i mansstorlek. Sådana sattes upp i rader på
träden och när man hade djuren på önskad plats kunde ett fåtal personer smyga fram och dra ner dem och på så vis
stänga reträttvägen för djuren. Den äldre metoden hade vid något tillfälle krävt 103 personer per dödat djur. Med den
nya kom man ner i 4-5 personer per djur.  Vid Börje Sandéns akuta ryggskott tog hustrun Gudrun över guidningen.

Draget

Bålsta
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Hänt sedan sist - några notiser
* Upplands-Bro Konstföreningen har lagt ner verksamheten
och skänkt kvarvarande kaptial till kulturen i kommunen.
UKF tackar för bidraget.

* I samband med exkursionen till Draget uppmärksammades
vår verksamhet av LokalTV i Håbo, som gjorde program om
Rövargrottan  och Rösaring.

* Den gamla järnvägsbanken på Stäksön har av banverket
gjorts till gång- och ridväg. När spårets skärning genom
berget nära Stäketsundet fylldes igen har man lämnat en
synlig rest av den ursprungliga vägbron från 1876. Vägbron
var den enda på järnvägens sträckning genom Uppsala län.
1931 ersattes den av den nu rivna. Vägbron vid infarten till
Kungsängen tillkom 1935.

* Ceremonin kring 500-årsminnet av det viktiga mötet vid
Kungsängens kyrka 1502 var ett samarrangemang mellan
hembygdsföreningen, kyrkan och UKF, varvid Börje Sandén
bidrog med historien om vad som hände både för 500 år
sedan och vid hembygdsföreningens invigning av
minnesstenen 1945. UKF avser att återge föredraget i nästa
nummer av Kultur & Historia.

* Ur Fornminnesinventering. Tillägg 1979
I trädgården till Långsand i backen ner mot Ryssgraven.
“Borttagen källa med tradition. På platsen har funnits en
källa, där enligt traditionen Karl XII:s liktåg vilade. På
platsen har man funnit delar av kritpipor.”

* Kommunfullmäktige uppmärksammar storkommunens
tillkomst för 50 år sedan genom att Börje Sandén fick berätta
Kungsängenhistoria vid sista fullmäktigesammanträdet före
sommaruppehållet och sedan fortsätta med Brohistoria vid
första sammanträdet i Bro i höst. Som kommunalpolitiker i ca
20 år från mitten av 50-talet kan han ge glimtar av hur
kommunen administrerades med ett mycket litet antal
avlönade tjänstemän i en kommun med mindre än 4000
invånvare.

* Gymnasister från kommunens vänort Lämpele besökte
Upplands-Brogymnasiet i våras och gjorde då en bussfärd i
kommunen med Börje Sandén. Bl.a. besöktes Savolax, en
numera skogsplanterad gammal odlingsmark i bortre delen av
Rösaringsåsen. Såväl Savolax som ett ställe Karelen beskrivs
som finska bosättningar från 1500-talet. Finnsta - Finsta anses
i samma vetenskapliga avhandling vara från 1400-talet.
* Upplands-museets personal, inkluderande ett stort antal
arkeologer, nyanställda för utgrävningarna längs ny E-4:an,
har besökt Rösaring, där de guidades av Börje Sandén.

 * Rapport från UKF:s årsmöte.
UKF har inte längre kvar sin lokal i Kungsängen. Ny
dator teknik och tryckeriernas ändrade policy som
tillåter tryckning i hundratal och inte längre i tusental
nedför att Bengt Borkeby och Börje Sandén i fort-
sättningen gör ett ex av aktuell bok i sin bostad och
skickar den helt färdiga boken per CD eller mail till
tryckeriet. Vi slipper därmed den - i dubbel bemärkelse
- tunga pappershanteringen.
     Föredraget om “Historia och bilder från två resor i
Sovjetunionen i vikingars kölvatten” kan den intres-
serade ta del av 25 sept i Hembygdsförbundets lokal i
“Klarahuset” i Sabbatsbergsområdet vid Arkeologi-
sektionens föredragsserie. Närmare upplysning genom
Börje Sandén.
     Ny i styrelsearbetet är Bo Palmehorn, Håbo-Tibble.
Karl-Erik Mörk, Vallentuna, slutar som suppleant efter
att varit det sedan 1987, UKF:s första år.
     En fråga angående bokföringen gällde jämförelsen
mellan årets och föregående års balansräkningar. Det
ville tyckas som om vi förbrukade mer pengar andra
året än vi hade det föregående. Kassören kunde inte
förklara det på annat sätt än att inkomster och utgifter
för vår bokpruduktion är spridda över flera år.
Närvarande revisor kunde inte heller förklara saken.
Beslöts att vidtala huvudrevisorn, tillika revisor i
kommunen. Vid möte mellan kassör och bägge
revisorerna kunde ingen annan förklaring ges än den
som lämnades vid årsmötet. En trolig orsak kan vara att
föreningen inte tillämpar företagsbokföring, där
kostnader för olika projekt kan separeras. Vi för en
enkel föreningsbokföring. Den bifogas varje år
deklarationen, vilket vi som ideell förening egentligen
inte är skyldiga att göra.

Aktuella böcker
* Hushållningsjournalerna 1776-1813. 3 band,
trådbundna, laminerad hård pärm, 18 x 26 cm, 768
sidor, ca 2000 artiklar i sammandrag, 444 vädertabeller,
125 ritningar, ett 50-tal boksidor i faksimil.
Register med artiklarna uppdelade i 20 ämnesområden.
Sak-, ort-, person- och författarregister, tillsammans
1900 sökord som ger ca 9000 hänvisningar.
Pris 750:- Kan köpas på biblioteken, Bålsta bokhandel
och direkt genom UKF.

* Dalupproret 1743 - “Stora daldansen”, med ca 50
historiska dokument. 295 sidor, trådbunden, hård pärm,
stort antal teckningar i färg av Brokonstnären Tomasz
Pydzik. 180:-
Här finns dokumenten som förklarar den nya tolkningen
av händelsen.

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 80:- sätts in på pg 27 58 94-4
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“De hvita nätterna” år 1908
Johnny och Conny Ljung om märkliga himlafenomen

Fruktbarhetsdyrkan i Norden enligt Tacitus’ bok år 98
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring

Föredrag av Börje Sandén på hembygdsgården Klint

Tre kungar på Trälhavet
Gammal historia i ny belysning genom lokalhistoriska studier.

Gudrun Vällfors, Åkersberga, om trekungaslaget år 1026

Exkursion till Djupdal och Rösaring
Vårens “grand tour” vandring 4,5 km

Var Djupdal en sjö i “hemlig avskildhet” för 2000 år sedan?

Sverige nära inbördeskrig 1743
Så presenteras UKF:s bok från 1993 Vad hände egentligen? i

Bokklubben Svenskt Miltärhistoriskt bibliotek

                Nytt nummer av UKF:s tidskrift Kultur & Historia

Aktuellt i pressen hösten 2002 - Rösaring
Hembygdsförbundets tidning Ledungen - utgrävningarna 1981-82

Viking Heritage Magazine - Fruktbarhetsdyrkan i forntiden

Andra tryckningen av Boken om Bro finns till försäljning

373



2         info2002-3

Programpunkter aktuella för UKF-medlemmar och andra
Onsd 5 febr kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4, nära Kungsängens station. 20:-
“De hvita nätterna” år 1908.
Johnny och Conny Ljung berättar om äldre märkliga himlafenomen.  De har under
många år studerat tidningsartiklar och arkivhandlingar kring händelser som ansetts
övernaturliga. Ofta finns det emellertid naturliga förklaringar till dem, men de blir inte lika
uppmärksammade i pressen. Varför var sommarnatten ljus, nästan som på dagen, när
Amalthea-mannen Anton Nilsson försökte undkomma efter att placerat bomben som dödade
och skadade inkallade strejbrytare. Varför hade det blivit extra mörkt innan de vita nätterna
inleddes i juli 1908? Många försök till förklaringar har lämnats av vetenskapsmännen. I en
tidskrift för forskning och spekulation kring oförklarade fenomen presenterar bröderna minst
sju teorier. Och vad hände på himlavalvet över Biskopsberga i Östergötland hundra år
tidigare? Ett extremt sällsynt fenomen.

Onsd. 5 mars kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4, nära Kungsängens station. 20:-
Tre kungar på Trälhavet - händelser kring slaget vid den heliga ån.
Det finns som bekant många olösta - eller fel lösta - frågor i historien. En av dem är platsen för
den heliga ån, i vars närhet tre mycket namnkunniga vikingakungar drabbade samman år
1026. Dessa var kung Knut, härskare över Danmark och England, Olav Haraldsson kung i
Norge - även kallade den digre och senare den helige - samt sveakungen Anund Jacob.
Eftersom vår främsta sagesman Snorre Sturlasson två hundra år efter slaget trodde att det
ägde rum vid Helgeå i Skåne har det blivit den allmänt spridda “sanningen”.
     När man i början av 1900-talet uppmärksammade att den mäktige Knut präglat mynt i
Sigtuna, frågade man sig om han verkligen kunnat bli kung över svearna efter en seger utanför
Skåne. Ortnamnsforskare och amatörarkeologerna längs Långhundraleden stöder professor
Gräslunds teori att slaget ägde rum närmare svearnas kärnland och han pekar ut ett område i
Långhundraleden som i forntiden kallades den heliga ån.
   Gudrun Vällfors, medlem i Arbetsgruppen Långhundraleden har i 20 års tid studerat
områdets historia och arkeologi. Hon menar sig ha funnit en annan plats för trekungaslaget,
nämligen utanför mynningen av Långhundraleden. I sitt föredrag redogör Gudrun för
händelseförloppet och diskuterar hur hon utnyttjat områdets topografi för att finna svar på
svårlösta problem. Om det blir stort intresse för saken kanske vi kan ordna en exkursion med
båt till de platser som Gudrun Vällfors pekar ut i sin bok. Den heter Tre kungar på Trälhavet,
kostar 130:- kan beställas på tele 540 603 66.

Tisd. 8 april kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring.
Föredrag av Börje Sandén om fruktbarhetsdyrkan i Norden enligt den romerska
historieskrivaren Tacitus’ berättelse i sin bok om Germanerna, skriven år 98. Börje redogör för
innehåll och teorier framförda i artikeln i Viking Heritage, utgiven av högskolan på Gotland.
Det blir i huvudsak samma saker som också kommer att beröras i vårens “grand tour”. Genom
föredraget ges möjlighet för dem som inte kan vara med i exkursionen att ta del av ett ämne
som är av central betydelse i det forntida Broområdet, i vår tid återspeglat i ortnamnen
Härnevi och Ullevi, i Upplands största labyrint, tillika en av de äldsta i landet, och i den unika
processionsvägen. Se kompletterande beskrivning  i nästa programpunkt.
Samarrangemang Bro hembygdsförening och UKF

Sönd 11 maj kl 13. Parkeringen på Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka, Upplands-Bro.
vandring ca 4,5 km, 3-4 timmar, kafferast längs vägen, 20:-.
Exkursion till Djupdal - dödisgropen i Rösaringsåsen - och Rösaring.
“Människan har i alla tider uppfattat att vissa platser äger en särskild betydelse.
Romarna ansåg att en plats kunde vara besjälad och talade om platsens
skyddsande.”
Med dessa två meningar inleds boken Gudarnas platser (2001) av Per Vikstrand. Eftersom vi
redan i den äldsta beskrivningen av Rösaring får veta att “här har fordom varit ivrigt offrande
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till avgudarna” förstår vi att våra förfäder i Bro-området mycket tidigt såg platsen som ett
gudars hemvist. På 1700-talet beskrevs platsens läge med sin imponerande utsikt som “mycket
monumenterligt”. I samma ås drygt 1 kilometer från Rösaring finns något som kan ses som
dess raka motsats, den mycket stora dödisgropen Djupdal, utformad som en amfiteater, 150 m
bred och 25 m branta sidor, vars botten för 2000 år sedan var täckt av vatten. Nog måste gudar
haft ett finger med i tillkomsten av dessa kontraster inom ett så begränsat område.
     Romaren Tacitus berättar i sin två tusen år gamla bok om folken som bodde på öar “i ett
hav bortom Germanien, snarast i motsatta delen av världen”. Han berättar om dessa
naturfolks gudsuppfattning omkring tusen år före vikingatiden. De dyrkade en osynlig gud,
som kom till folken i en vagn täckt att ett kläde. Endast prästen som ledde processionen visste
att gudinnan fanns bakom vagnens förhängen. Tacitus säger att det var Moder Jord — Nerthus
på romarnas språk. I mer än hundra år har religionsforskare grubblat över eventuella
samband mellan kulten av Nerthus och de nordiska fruktbarhetsgudar som vi känner från
andra källor.
    Detta och mycket mer får vi ta del av vid vårens “grand tour”. Vi börjar med att gå till
Djupdal för att på plats lyssna på den märkliga avslutningen av Tacitus’ berättelse, som
kanske rymmer förklaringar till en del frågor som väller fram, när vi står vid själva kultplatsen
med sin berömda labyrint och den ännu mer uppmärksammade processionsvägen.

Vandring 2 x 900 m.  Exkursionen avslutas med ett besök vid själva Rösaring för dem som så
önskar. Det blir då ytterligare en vandring ca 2 x 1000 m från parkeringsplatsen. En utförlig
beskrivning av Rösaring finns i Börje Sandéns hembygdsbok. Det kapitlet kan skrivas ut från
UKF:s hemsida www.algonet.se/~ukforsk/hembygd/rosa1.htm.

SMB:s recension november 2002.
Vad hände egentligen? Den frågan ställer
författaren Börje Sandén i sin bok om
Dalupproret 1743, allmänt kallat “Stora
daldansen”. Upproret var väl organiserat,
majoren Wrangel hade satt upp regler för hur
dalkarlarna skulle uppföra sig och han red
själv  i spetsen för Falu stads kavalleri.
Marschen gick från Falun över Hedemora till
Sala. På kvällen tog fältskären Herman hand
om ömmande fötter och prosten Wallman om
eventuellt ömmande själar. Den 20 juni var
de framme i Stockholm, där de slog läger på
Gustav Adolfs torg. Två dagar därefter
lägrade sig trupper mittemot bönderna på
torget, sedan brakade det loss. På torget dog
fler människor än under Stockholms blodbad,
folket kastade sig i strömmen och drunknade.
Katastrofen var ett faktum.

    På ett mycket personligt sätt kombinerar
forskaren vid Upplands-Bro kulturhistoriska
institut, Börje Sandén, en lokahistorisk beskrivning
av upproret, med det källmaterial han funnit i
arkiven. Han studerar också ingående såväl
händelser som föregick upproret som följderna av
det. Han låter många av de inblandade
personerna komma till tals, språket är livfullt och
lättläst, de mustiga teckningarna understryker den
populärhistoriska framställningen.
    Vad föranledde dalabönderna att i ett antal av
ca 4.500, med vapen i hand, tåga till Stockholm?
Varför ingrep myndigheterna med sådan kraft?
Dessa frågor är huvudtemat i boken - läs den och
upptäckt en kanske tidigare något försummad del
av svensk historia!

Sverige nära inbördeskrig.
Så presenteras UKF:s bok om Dalupproret 1743 i bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. En hel
sida ägnas åt vår bok i novembernumret av dess katalog - tillika tidskriften Pennan och Svärdet. Vi har
åtskilliga gånger haft anledning att uppmärksamma den omvärdering av händelserna 1743 som kom till ett
tidigt uttryck i vår bok vid 250-årsminnet 1993. De av forskningen “bortglömda” kraven från allmogen på
riksdagsmännens ansvar inför sina väljare fick aktualitet i svensk debatt när Sverige var ordförandeland i
EU. Detta medförde att ett nytt förord klistrades in i de osålda böckerna. För våra medlemmars kännedom
publicerades det i Kultur & Historia 2001:1. Den nya doktorsavhandlingen 2001 och Alf Åbergs bok 2002
har föranlett ytterligare ett förord. Det finns i sin helhet i på nästa sida.
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När herrarna skulle ställas till svars  -
När Sverige öppnade dörren för folket

Det föregående förordet är daterat mars 2001. När
Karin Sennefelts doktorsavhandling publicerades i
november samma år fick händelserna 1743 en ny
dimension. Avhandlingen gavs namnet “Den
politiska sjukan - Dalupproret 1743 och frihetstida
politisk kultur”. Författaren ville visa att det som
ägde rum var exempel på politisk kultur där den
svenska allmogen sågs som en viktig part i
rikspolitiken. Denna åsikt överensstämmer med den
uppfattning jag kom fram till, när jag i Tibble-
dokumentet (Kungs-ängen) fann demonstranternas
skriftliga förklaring till avsikten med marschen till
Stockholm.
     Demonstranterna från Dalarna, Västmanland och
Uppland ansåg sig vara representanter för allmogen.
De hade rätt att deltaga i det politiska livet enligt
gammal tradition ända från forntidens tingsförhand-
lingar. Rikspolitik var inte bara något som skulle
förbehållas herrarna i riket. Alltsedan Frihetstidens
början, då bondeståndet uteslöts från alla viktiga
frågor inom riksdagen, hade man misslyckats i sina
försök om återgång till den gamla ordningen. Man
ville få tillgång till riksdagens protokoll - i grunden
en offentlighetsprincip.
     Avhandlingen visar att allmogens reaktion på den
förda politiken inte längre bör betraktas som en
klandervärd handling. När studien anmäldes av en
historiker i Svenska Dagbladet fick artikeln rubriken
“När Sverige öppnade dörren för folket”. En annan
tidningen använde orden “Herrarna skulle ställas till
svars”.
     Alf Åberg bekräftade i sin år 2002 utgivna bok
“Tragedin på torget” det viktiga budskapet i UKF:s
bok, att det som historien kallat ett uppror i själva
verket varit en mycket kraftfull demonstration. I ännu
skarpare ordalag framhåller Åberg att historieskriv-
ningen fram till nu grundat sig på regeringens
partsinlaga, sådan den framställdes 17 dagar efter
massakern på demonstranterna på nuvarande Gustav
Adolfs torg.

Alltsedan dalupproren och Dackefejden 200 år
tidigare hade staten ansett sig behärska den folkliga

opinionen. Folkets reaktion på regeringens politik,
vilken lett till både ett nesligt förlorat krig och en
ekonomisk kris, som närmade sig den vid Karl XII:s
död 25 år tidigare, var därför en ny erfarenhet, som
regeringen inte visste hur den skulle tacklas.
     De krav som kom från den förment oupplysta
allmänheten var dock så seriösa att allmogen fick ett
tydligt övertag i sina argument gentemot staten.
Osäkerheten hos regeringen, hos den samlade
riksdagen och inom militären om hur man skulle
agera var total. Två av de högsta regeringsföre-
trädarna flydde från Stockholm, och när till slut
frågan såg ut att lösas vid de för allmogen fram-
gångsrika förhandlingarna gick militären till aktion
mot de demonstranter, som samlats på nuvarande
Gustav Adolfs torg för att mottaga utlovad färdkost
inför återtåget till sina hembygder.
     Enligt protokollen från förhandlingarna och i
allmogens skrivelser har man inte framfört några
“konkreta revolutionära krav” vilket framhållits i ett
TV-program som repriserats flera gånger. I fickorna
hos en del demonstranter, och vid  förhör i  rätte-
gångarna efteråt, hade man förvisso funnit sådana
krav men de kom från enskilda deltagare, inte från
ledningen för marschen. Liksom vid dagens
demonstrationer tog sig enskilda deltagare friheter,
som inte sanktionerats av ledningen. Historie-
skrivningen har inte i tillbörlig grad tagit hänsyn till
den ursprungliga avsikten med demonstrationen. Att
dåtidens statsledning kallade demonstrationen för
uppror är lätt att förstå. Man fick en legitim
anledning att slå ned demonstrationen.

När jag år 1993 gav min version av händelserna 250
år tidigare var ambitionen närmast att skriva om en
sak som för många var helt okänd och som jag tyckte
hade förtjänstfulla inslag inför den framtida politiska
utvecklingen, exempelvis de tidiga spåren av offent-
lighetsprincipen och kraven på riksdagsmännens
ansvar inför sina väljare. Det var i det försummade
dokumentet från Tibble som dessa intressanta ämnen
uppenbarade sig för mig.
     Skriftens tillkomst skiljer sig från de s.k. besvär
som tidigare framförts till myndigheterna. Den för-
fattades i all hast efter uppmaningar från regeringen
att skriftligen förklara vad man hade för ärende. Före

Vad hände egentligen? Dalupproret 1743.
Nytt Förord år 2002 när boken presenteras i SMB:s bokklubb
Sedan boken skrevs för tio år sedan har forskningen gått vidare. I Nyhetsbrev och på hemsidan har vi
rapporterat om forskarrön, som i viktiga avseenden stöder Börje Sandéns - 1993 - avvikande åsikter om
tolkningen av de 250 år gamla handlingarna. De viktigaste dokumenten härför finns bara publicerade i UKF:s
bok. När dessa nu får en vidare spridning kan det förhoppningsvis leda till att sakliga motargument ger sig
tillkänna och att den professionella forskningen intresserar sig för saken. Särskilt som händelserna 1743 inom
sig bär fröet till såväl offentlighetsprincipen och - inte minst - frågan om riksdagsmännens ansvar gentemot
sina väljare.
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marschen var det många fler punkter bland allmogens
besvär än de fem som nu formulerades. En sjätte
punkt var inget diskussionsämne utan ett önskemål att
före återfärden få möta kungen i egen hög person och
därvid muntligen få betyga sin undersåtliga vördnad.
Den upplysningen är viktig såtillvida att den visar att
man inte hade för avsikt att göra revolution.
     Punkterna måste också ses som de allra viktigaste
av de frågor deras fullmäktige skulle diskutera med
regeringen efter framkomsten till Stockholm. Den
fråga som historieskrivningen lyft fram som den
viktigaste var allmogens krav i tronföljdsfrågan. Den
var emellertid inte med från början och vid förhand-
lingarna avfördes den från dagordningen, efter att
allmogen accepterat Rysslands kandidat som tronföl-
jare. Den viktiga frågan om riksdagsmännens ansvar
inför sina väljare berördes inte alls. Historiska doku-
ment som jag studerat tycktes mig flera gånger kunna
tolkas till allmogens fördel. Därför beslöt jag att i
boken publicera ett femtio-tal historiska handlingar
som talade till förmån för allmogens demonstrations-
marsch.

Det jag nu tycker är den viktigaste saken i hela hän-
delseförloppet 1743 är att frågan om riksdagsmännens
ansvar inför sina väljare kom till uttryck på allmogens
initiativ vid denna riksdag. Saken hade skymtat redan
några år tidigare, när Arvid Horn och hans regering
tvingades avgå, men då hade inte kraven kommit från
allmogen. Vid riksdagen 1746-47 var det sedan
borgarna i Stockholm som krävde att deras riksdags-
män skulle stå till svars för sitt handlande i riks-
dagen.

     Men detta ansåg riksdagen vara en befängd idé
eftersom riksdagsmännen då skulle förlora sin
suveränitet. Man menade att en ny riksdag faktiskt
skulle kunna upphäva ett tidigare beslut, en helt
orimlig tanke för den frihetstida uppfattningen, som
såg den samlade riksdagen som ofelbar. Man tog
tronföljarvalet som exempel på principens omöjlig-
het. En ny riksdag kunde naturligtvis inte välja en
ny tronföljare, och därför var själva principen i
grunden felaktig. Det blev en mycket het debatt i
denna sak, som slutade med att den borgare som
framhärdade dömdes till livstids fängelse.
Riksdagen beslöt till slut att sådana tankegångar i
fortsättningen skulle anses som landsförrädisk
handling och dömas därefter. Idag är en sådan syn
helt otänkbar. Nu är det helt naturligt att politiker
ställs till ansvar inför väljarna.

Det tar lång tid för ett folk att lära sig demokrati.
Det som hände under 1740-talet gav vårt lands
lagstiftare en värdefull erfarenhet. De tankar som
torgförts utvecklades i nästa generation till den
berömda tryckfrihetsförordningen och dess offent-
lighetsprincip.  Lägger man därtill folkets krav på
riksdagsmännens ansvar inför sina väljare, så kan
jag inte finna annat än att svensk allmoge står för ett
hedrande initiativ i svensk politisk historia.

Börje Sandén i oktober år 2002

Bägge förorden kan beställas i inklistringsformat
genom insättning av 20:- på pg 27 58 94-4

Det är nu tjugo år sedan de arkeologiska
undersökningarna kom med de sensationella
avslöjandena om den unika processionsvägen. Riktig
fart på professionell verksamhet vid Rösaring har det
inte blivit trots platsens internationella uppmärksamhet
på olika plan, där finns ju också labyrinten, som
bedöms både vara mycket gammal och ligga i en
ovanligt rik historisk och fysisk miljö.
     Man får den uppfattningen att Länsmuseets förnyade
undersökningar på 90-talet inte bara avstannade på
grund av pengabrist. Det saknas intresse från högsta ort.
En bidragande orsak till att utbildade arkeologer inte
kommer till platsen är naturligtvis frånvaron av pengar
till löner. Man kan aldrig räkna med att någon exploatör
kan få ekonomisk vinning av marken. Byggenskap uppe
på den magnifika platsen är otänkbar.
     Det är därför mycket värdefullt att hembygdsförbun-

dets tidning Ledungen lämnat plats för en över två
sidor lång artikel om de arkeologiska undersök-
ningarna som gjorts dels uppe på åsen i början av
80-talet och nedanför åsen åren 1996-98.

Det är emellertid inte bara arkeologerna och
allmänheten som intresserar sig för Rösaring. En
kultplats av en sådan dignitet föder spekulationer
av vitt skilda slag. Att skapa en bild av hur
forntidens människor utnyttjade och uppträdde i
labyrinten och processionsvägen är nära nog
omöjligt att läsa ut av de hittills fåtaliga
arkeologiska fynden. Ju mer känd platsen blir i
forskarvärlden desto fler erfarenheter om platsens
användning kan sammanställas och utvecklas till
tänkbara modeller för forntidsmänniskornas
agerande på en kultplats som denna.

Rösaring nu aktuell för en bredare publik
Hembygdsförbundets tidning Ledungen - arkeologiska utgrävningarna 1981-82

Viking Heritage Magazine - om kulten som den kan ha varit vid Rösaring
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     Därför tog Börje Sandén tacksamt tillfället i akt
att slå ett slag för Rösaring när han av Högskolan på
Gotland erbjöds att skriva en artikel på temat
vikingatiden i dess tidskrift Viking Heritage
Magazine. En enda säker datering har gjorts uppe på
åsen och den visar på tidig vikingatid. Men eftersom
miljön i övrigt uppfattas som betydligt äldre gavs
möjlighet att spekulera över kulttraditioner över en
mycket lång tid.
     Artikeln gavs formen av ett kåseri över hans
femtio år med Rösaring. Olika teorier passerar revy
med en särskilt förkärlek för romaren Tacitus’
beskrivning  av nordbornas osynliga gud som kom-
mer till folken i en täckt vagn. Särskild uppmärk-
samhet ägnas en förmodad koppling mellan den

stora dödisgropen och processionsvägen. Du kan läsa
om detta i presentationen av vårens exkursion till om-
rådet.

Mycket av artikelns innehåll blev skrivet redan i
hembygdsboken 1984. Boken är slutsåld sedan länge
men Rösaringskapitlet kan skrivas ut från hemsidan.

En helt ny artikel kommer snart för utskrift, där
artikeln i Viking Heritage kommenteras utförligt.

Inom kort finns också den engelskspråkiga artikeln på
vår hemsida.
www.algonet.se/~ukforsk

....
Vi är nu framme vid huvudtemat för vår
berättelse om fruktbarhetsdyrkan vid Rösa-
ring. Vi skall som utgångspunkt för resone-
manget använda oss av den romerska
historieskrivaren Tacitus’ berättelse om
germanerna. En bok som han skrev år 98
e.Kr. och som ofta använts för att ge en
allmän bild av forntida förhållandena i
Skandinavien, trots att större delen av boken
beskriver folken i Mellaneuropa.
     Här skall vi närmast ta fasta på hur han
skildrar germanernas gudstro. Det är emeller-
tid mycket viktigt för nutidens uttolkare av
hans texter att de har i minnet de reserva-
tioner beträffande tillförlitligheten i detal-
jerna som han själv lämnar oss redan i början
av sin bok. “Endast sällan besöka fartyg
från våra väderstreck den omätliga, bortom
Germanien liggande och snarast i motsatt
del av världen befintliga oceanen.” Den del
av Germanien han då talar om är den norra
delen som inbegriper de skandinaviska
öarna.

Dessutom skall vi betänka att Tacitus själv
aldrig besökte Germanien. Hans uppgifter
om förhållandena grundar sig på upplys-
ningar i andra, tredje, fjärde hand - och
säkert ännu längre tillbaka i tiden. Således en
i själva verket ytlig kunskap, som romarna
förvärvat under århundraden, men samtidigt
försett med en mängd detaljer. Vi kan därför
aldrig ta alla uppgifter alltför bokstavligt.
Germanernas gudstro

Utdrag ur en kommande artikel på UKF:s hemsida
Fruktbarhetsdyrkan i Norden
med beaktande av Tacitus’ beskrivning i boken Germania från år 98 e.Kr.

När han först nämner religionen framhåller han att deras
gudom är osynlig. “Det står inte i överensstämmelse med de
i himlen boendes höghet vare sig att hålla gudarna
instängda bakom väggar eller låta dem antaga likhet med
något som helst mänskligt anletsdrag, Lundar och
skogsdungar inviga de till heligt bruk, och med gudanamn
benämner de det hemlighetsfulla väsende, som blott deras
vördnad låter dem se”.
     Bakom det senare uttalandet ligger vetskapen om att det
inte är alla förunnat att skåda sin gud, men genom tiderna
finns det många exempel på att guden uppenbarat sig på ett
eller annat sätt för den troende.
     Omedelbart före berättelsen om Moder jord, Nerthus, som
Tacitus kallar henne,  berättar han att  “alla samlas  i en skog
som hålles helig. Den är nämligen invigd av förfäderna och
fruktad sedan urminnes tider. Med ett människooffer i sam-
hällets namn firar de där den hemska inledningen till sin
barbariska gudstjänst.”
Denna beskrivning överensstämmer väl med den äldsta
skildringen av gudstjänsten vid Uppsala bara några mil från

Willem Barets karta från 1598. Rösaring en ö i skärgården
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Rösaring och tusen år senare.
“Också på annat sätt visar man lunden vördnad:
ingen går in i den utan att vara bunden av en boja,
tecknet på att man är gudomen undergiven. ... Hela
deras vidskepliga tro grundar sig på föreställningen
att stammen leder sitt ursprung från platsen, att
guden, som härskar över allting, finns där och att
allt är lagt under honom”.

Fruktbarhetsgudinnan Nerthus
Efter att ha berättat om en stor mängd folkstammar i
Germanien har Tacitus kommit till dem som bor i
trakten av Östersjön, där man dyrkar fruktbarhets-
gudinnan Nerthus. Östersjön beskrivs som det hav
som “ligger bortom Germanien, snarast i motsatt
del av världen” och i vilket finns “vidsträckta
halvöar och oerhört stora öar”. Han nämner sju
folk som inte nämnvärt skiljer sig från de tidigare
beskrivna folkstammarna  “förutom att de alla
gemensamt dyrkar Nerthus - vilket betyder Moder
jorden. De tror att hon ingriper i människors
förehavanden och kommer åkande till sina folk.”

“På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i
denna en helgad vagn, som täcks av ett kläde.
Denna vagn har endast prästen tillåtelse att
vidröra. Han är den som märker , när gudinnan är
närvarande i sitt allra heligaste. och som med djup
vördnad ledsagar henne när hon kommer åkande,
dragen av kor.”

“Glada är dagarna då, festsmyckade alla de platser
som hon aktar värdiga att besöka. Man börjar ej
krig, man uppträder icke beväpnad, allt järnverktyg
hålles undanlåst, fred och ro känner man. Man
älskar då, men blott till dess samme präst återför
gudinnan till helgedomen, när hon blivit mätt på
samvaro med de dödliga.”

“Vagnen och klädet och - om man vill tro det -
själva kultbilden tvättas därpå i en sjö, som ligger i
hemlig avskildhet. Uppdraget utförs av trälar, vilka
samma sjö strax därpå drar ner i sitt djup. Detta
har skapat en hemlighetsfull fruktan och from
ovisshet om det väsens natur, som blott de till döden
vigda får skåda.”

Avslutningsvis förs ett resonemang kring frågan
huruvida just Nerthusdyrkan kan kopplas till
kultplatsen Rösaring. Den utgrävda kultvägen fanns
inte på Tacitus’ tid men den plana åsen har kunnat
utnyttjas utan  den väg med lerbelagd slitbana som
blivit daterad. Märkligt är att avvikelsen från den
exakta nordriktningen pekar exakt mot sjön som
ligger “i hemlig avskildhet”. Se vidstående karta!
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I korthet

Dalkarlsvägen  - dalfolkets historiska
vandringsvägar mellan Dalarna och
Stockholm
Storvandring år 2003
Start i Mora 6 maj, avslutning i Stockholm lörd 17 maj,
med 260-årsminnet av dalfolkets protestmarsch 1743.

Boken om Bro - ny tryckning
UKF har tryckt ytterligare 200 ex av Bro
hembygdsförenings bok om stationssamhället mellan
järnvägens tillkomst 1876 och pendeltåget 2001.
Mycket rikt illustrerad med bilder i färg och svartvitt.
Finns att köpa på biblioteken i Bro och Kungsängen.
400:-. Ingen ny tryckning inom överskådlig tid.

Utbildning till hembygdsguide på gång.
Utbildningen i tre steg: 1. vara guide. 2. Kunskap om
kommunen. 3. Tillämpad del.
Upplysningar och anmälan till UKF:  08- 581 656 59,
Bengt Borkeby.

Almare-Stäkets kulturlandskap
Hur skall miljön på platsen för den nedlagda järnvägen
på Järfällasidan utformas? Föreningar på bägge sidorna
om sundet har startat projektet Almare-Stäkets
kulturlandskap. Här finns landets största medeltida
borgruin på Upplands-Bro-sidan. På Järfälla-sidan fanns
under några decennier på 1600-talet Stäkets stad.
Sundet med sin livsviktiga sjötrafik och
landtransporterna mellan Bergslagen och Stockholm via
färjor och broar rymmer månghundraårig historia som
måste dokumenteras. Under våren anordnar UKF och
Stockholms-Näs ett par informationsträffar.

Mediaskugga över Stockholms förorter
När Mälarposten lades ner för något år sedan
försämrades mediabevakningen av vår bygd mycket
drastiskt. Reklamfinansierade Mitt i Upplands-Bro,
“lokaltidningen” kallad, har varken resurser eller
märkbar ambition att bevaka vad som händer. Läs
reportaget från kulturföreningarnas möte med ansvarige
utgivaren i Kultur & Historia 2002:1.
Presentbok

UKF:s stora bokverk i tre band med sammandrag
av samtliga ca 2000 artiklar i Hushållningsjour-
nalerna 1776-1813 har blivit en uppskattad och bra
present. Halva upplagan av 150 har nu gått åt. Pris
750:- Finns att beskåda och köpa på biblioteken
eller direkt från UKF 08-582 40 515.

Historia i bygden
Årets arkeologidag lockade över 40 personer.
Jonathan Lindström, Historiska museet, berättade
om sin forskning kring Granhammarsmannen.
Han arbetar för att få landets bäst bevarade
bronsålderman med i museets permanenta
samlingar.
     Vid UKF:s exkursion till Djupdal och
Rösaring deltog närmare 50 personer. Börje
Sandén presenterade “officiellt” sina teorier från
artikeln i Viking Heritage Magazine.
     Vid höstens första fullmäktigesammanträde
fick deltagarna ta del av Bro- och Håtuna-
områdenas historia. Föredraget var ett led i
kommunens 50-årsjubileum.
     Börje Sandén var också engagerad att berätta
om kommunens historiska bakgrund vid lands-
hövdingens första besök i kommunen.
     Traditionsenligt har nyanställda lärare fått
deltaga i en bussrundtur i kommunen.
     Ett antal guidningar och föredrag har gjorts av
enskild karaktär med föreningar och privata
grupper av Gudrun och Börje Sandén

Trycksaker
Kultur & Historia 2002:1 skickas till alla på
UKF:s sändlista. I övriga fall skickas de mot
insättande av 40:- på vårt postgiro
     Utskrift av längre artiklar på vår hemsida,
liksom artikeln i Viking Heritage erhålles mot 20:-
på pg 27 58 94-4

Aktuell bok
Vad hände egentligen? Dalupproret 1743.
Här finns också dokumenten som styrker Börje
Sandéns påståenden i boken. 180:- på biblioteken.
Sänds i brev för 225:- vid insättning på postgiro
27 58 94-4

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 80:- sätts in på pg 27 58 94-4
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Medlemsinformation 1
- nyhetsbrev mars 2003

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby, 08-759 62 63, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

På åsnerygg genom Konungarnas och
Drottningarnas dal år 1965.

Faraoner, gravmålningar fotograferade med fornegyptisk
belysningsteknik, platser som inte längre är åtkomliga för turister.

Onsd 2 april - Hembygdsgården Klint kl 19.30
UKF:s årsmöte kl 19- 19.30

Fruktbarhetsdyrkan i Norden enligt Tacitus’ bok år 98
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring

Tisd. 8 april. Föredrag av Börje Sandén, Klint kl 19.

Exkursion till Djupdal och Rösaring
Vårens “grand tour” vandring 4,5 km

Var Djupdal en sjö i “hemlig avskildhet” för 2000 år sedan?
Sönd 11 maj kl 13 - parkering på Rösaringsåsen

Nytt nummer av UKF:s tidskrift Kultur & Historia

Dalkarlsvägen - “Storvandring” Mora - Stockholm
260-årsminnet av “Stora daldansen”

Vandrarna kommer torsd 15 maj till Bro hembygdsgård
Börje Sandén möter dem på Stortorget 17 maj med ett anförande

om den seriösa avsikten med demonstrationen 1743

UKF:s årsmöte - . Kallelse - Verksamhetsberättelse
Onsd 2 april kl 19 - 19.30  Hemb.gården Klint. Prästvägen 8, Bro
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Programpunkter aktuella för UKF-medlemmar och andra
Onsd 2 april kl 19.30. (OBS) Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal år 1965.
Börje Sandén berättar om faraoner, fotograferar gravmålningar med fornegyptisk
belysningsteknik, bestiger Cheopspyramiden vilket inte längre är tillåtet, besöker Philetemplet
mellan gamla och nya Assuandammen med roddbåt sista gången det kunde ses innan det
svämmades över, färdas över den ännu inte färdiga Assuandammen.
Föredraget föregås av årsmöte kl 19- ca 19.30

Tisd. 8 april kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring.
Föredrag  om fruktbarhetsdyrkan i Norden enligt den romerska historieskrivaren Tacitus’
berättelse i sin bok om Germanerna, skriven år 98. Börje redogör för innehåll och teorier
framförda i artikeln i Viking Heritage, utgiven av högskolan på Gotland. Det blir i huvudsak
samma saker som också kommer att beröras i vårens “grand tour”. Genom föredraget ges
möjlighet för dem som inte kan vara med på exkursionen att ta del av ett ämne som är av
central betydelse i det forntida Broområdet, i vår tid återspeglat i ortnamnen Härnevi och
Ullevi, i Upplands största labyrint, tillika en av de äldsta i landet, och i den unika
processionsvägen. Se kompletterande beskrivning  i nästa programpunkt.
Samarrangemang Bro hembygdsförening och UKF

Sönd 11 maj kl 13. Parkeringen på Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka, Upplands-Bro.
vandring ca 4,5 km, 3-4 timmar, kafferast längs vägen, 20:-.
Exkursion till Djupdal - dödisgropen i Rösaringsåsen - och Rösaring.
“Människan har i alla tider uppfattat att vissa platser äger en särskild betydelse.
Romarna ansåg att en plats kunde vara besjälad och talade om platsens
skyddsande.”
Med dessa två meningar inleds boken Gudarnas platser (2001) av Per Vikstrand. Eftersom vi
redan i den äldsta beskrivningen av Rösaring får veta att “här har fordom varit ivrigt offrande
till avgudarna” förstår vi att våra förfäder i Bro-området mycket tidigt såg platsen som ett
gudars hemvist. På 1700-talet beskrevs platsens läge med sin imponerande utsikt som “mycket
monumenterligt”. I samma ås drygt 1 kilometer från Rösaring finns något som kan ses som
dess raka motsats, den mycket stora dödisgropen Djupdal, utformad som en amfiteater, 150 m
bred och 25 m branta sidor, vars botten för 2000 år sedan var täckt av vatten. Nog måste gudar
haft ett finger med i tillkomsten av dessa kontraster inom ett så begränsat område.
     Romaren Tacitus berättar i sin två tusen år gamla bok om folken som bodde på öar “i ett hav
bortom Germanien, snarast i motsatta delen av världen”. Han berättar om dessa naturfolks
gudsuppfattning omkring tusen år före vikingatiden. De dyrkade en osynlig gud, som kom till
folken i en vagn täckt att ett kläde. Endast prästen som ledde processionen visste att gudinnan
fanns bakom vagnens förhängen. Tacitus säger att det var Moder Jord — Nerthus på romarnas
språk. I mer än hundra år har religionsforskare grubblat över eventuella samband mellan
kulten av Nerthus och de nordiska fruktbarhetsgudar som vi känner från andra källor.
    Detta och mycket mer får vi ta del av vid vårens “grand tour”. Vi börjar med att gå till
Djupdal för att på plats lyssna på den märkliga avslutningen av Tacitus’ berättelse, som
kanske rymmer förklaringar till en del frågor som väller fram, när vi står vid själva kultplatsen
med sin berömda labyrint och den ännu mer uppmärksammade processionsvägen.

Vandring 2 x 900 m.  Exkursionen avslutas med ett besök vid själva Rösaring för dem som så
önskar. Det blir då ytterligare en vandring ca 2 x 1100 m från parkeringsplatsen. En utförlig
beskrivning av Rösaring finns i Börje Sandéns hembygdsbok. Det kapitlet kan skrivas ut från
UKF:s hemsida www.algonet.se/~ukforsk/hembygd/rosa1.htm.

Dalkarlsvägen - Storvandringen. Ankomst till Bro hembygdsgård ca 17- 20 torsd. 15 maj. Start efter
korum kl 9 från Klint fred. 16 maj. Gruppen avmarscherar från Kungsträdgården ca 13.15 lörd. 17
maj mot Stortorget där vissa aktiviteter äger rum. Du är välkommen att deltaga. Se hemsidan.
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Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för år 2002
1. Styrelsemedlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande Curt H Dahlgren resterande mandattid 1 år
v. Ordf Bengt Borkeby resterande mandattid 3 år
Kassör/sekr Börje Sandén resterande mandattid 1 år

Thore Isaksson resterande mandattid 0 år
Jan-Christer Strahlert resterande mandattid 0 år
Bo Karlberg resterande mandattid 2 år
Håkan Norelius resterande mandattid 3 år
Sophie Hedin resterande mandattid 0 år

Suppleanter Bo Palmehorn resterande mandattid 0 år
Revisorer Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år

Lennart Stigle resterande mandattid 0 år
Revisorsuppleanter Marianne Lindberg resterande mandattid 0 år

Yvonne Frödin resterande mandattid 0 år
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. Delar av styrelsen har mötts till ett flertal arbetsmöten.

2. Medlemmar
Föreningen har haft 299 medlemmar. Medlemsavgift
80:-, varav 15:- går till hembygdsrörelsens läns- och
riksförbund.

3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 200-04-10 i vår lokal Skolvägen 33 i
Kungsängen. Efter årsmötet ett föredrag av Börje
Sandén med titeln Historia och bilder från två resor i
Sovjetunionen i vikingars kölvatten.
UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund
anslutet till Sveriges hembygdsförbund.
Tre nummer av Medlemsinformation/Nyhetsbrev har
utgått, innehållande sammanlagt 28 A4-sidor och ett
nummer av vår skrift Kultur & Historia om 12 A4-
sidor varav 4 i färg. De har distribuerats till
medlemmar och andra i ca 440 ex varje gång.
Samtliga nyhetsbrev ända från starten 1987 finns i
pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen liksom
en uppdaterad 16-sidig folder i A5-format
sammanfattande UKF:s såväl inre som yttre
verksamhet åren 1987-2002. I en kortfattad 4-vikt
folder sammanfattas UKF:s verksamhet. Dessa
foldrar delas ut till medlemmar och andra vid möten
av olika slag. Många används som information om
UKF vid utställningar, seminarier, korrespondens och
möten med organisationer och personer utanför UKF.
Årets programverksamhet har genomförts enligt
sammanställningen längre fram i
verksamhetsberättelsen.
UKF har under året lämnat lokalerna i
företagshuset Skolvägen 33, Kungsängen.
Större publika möten växlar mellan Dagcentralen
i Bro och Villa Skoga i Kungsängens centrum

4. Ekonomi - sammanfattning

Anslag från Vuxenskolan 3.760:- Inga direkta
kommunala bidrag har utgått men vi behöver inte
betala kommunen för tryckningen av vårt
Nyhetsbrev. Patriotiska Sällskapet har lämnat ett
bidrag på 20.000:- för tryckningen av
Hushållningsjournalen
(3 volymer om vardera 256 sidor)
Gåva från Upplands-Bro Konstförening på 3.600:-
vid dess nedläggning.
Inkomster vid externa guidningar och föredrag
16.850:-,  Medlemsavgifter, betalade 2001 och 2002
har inbringat 25.460:- Försäljning av skrifter
producerade och betalda före 2002 har inbringat
23.802:-.
Hushållningsjournalerna har inbringat 34.200:- +
20.000:- anslag från Patr. Sällskap. = 54.200:-
Produktionskostnaden var 52.203:-
Intäkter från extern produktion 219.993:-; kostnader
dito 165.743:-.
Viktigare utgifter: hyra av föreningslokal första
halvåret 21.250:-, Datorer/fax/MiniDisk-spelare/
digital kamera: 43.830:-, Telefoner. internet, brev-
och bokporton 17.262:- Medlemskap i SHF och andra
föreningar 10.714:-. Litteratur och tidskrifter 6187.
Utställningar/kurser 3.589:-
Resultaträkningen visar överskott på 42.009,42 före
avskrivningar.
Resultaträkningen efter avskrivningar 11.818.42
Kassa och konton vid årets utgång 50.694:-;
Varulager 61 660:-, Inventarier 42.441:-
Deklaration:                     UKF lämnar årlig deklaration med
Resultat- och Balansräkning.
5. Projekt
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Låssa och Håbo-Tibble kyrkors arkiv med
kungörelser och skrivelser
Gudrun Sandéns arbete med sammanfattningar av
kungörelser i Låssa kyrkas arkiv omfattar nu åren
1800-1825, ca 1600 handlingar. Under året har
motsvarande handlingar från Håbo-Tibble kyrka
inventerats och registrerats av Gudrun och Börje.
Något 10-tal har kompletterat Låssa-arkivet, övriga
har placerats i förråd i prästgården.
Book on Demand.  Under året har UKF producerat 5
boktitlar till utomstående beställare. I två fall har vi
förmedlat fördelaktiga kontakter med tryckerier.
Book on Demand har pågått som försök sedan våren
2000.  Sedan dess har utvecklingen av datatekniken
gjort att en del tryckerier nu tar emot beställningar på
små upplagor. Inbindning av böcker har däremot ökat
i pris.  Detta är två motiv till att styrelsen beslöt att
vid halvårsskiftet upphöra med försöket. Däremot kan
vi fortfarande ta uppdrag att redigera böcker och
rapporter.
UKF:s interna produktion av böcker och skrifter
handhas av Börje Sandén.
För Bro hembygdsförening har UKF gjort en ny
upplaga om 200 ex.
Forskarakademin har genomfört tre cirklar i
hembygdsforskning och två nybörjarkurser för
släktforskare. Grupperna har besökt arkiven vid
Språk- och Folkminnesinstitutet i Uppsala och
Nordiska museet.
Lokalhistorisk dokumentation
Under denna titel har Börje Sandén under året
påbörjat en redigering och tryckning i begränsad
upplaga av det hembygdsmaterialet som samlats
under ca 40 år. Det är en sammanställning av
källmaterial och studieanteckningar ordnade
ämnesvis. Materialet hämtas i ett stort antal pärmar
och databaser och hemsidan.

6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor
med deltagare från de tre hembygdsföreningarna i
kommunen samt Kulturbojen och Stiftelsen
Tärnsund. UKF är medlem i arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund, i vilken Börje
Sandén är styrelseledamot. I arkeologiärenden har vi
nära kontakt med länsmuseet och
riksantikvarieämbetet. Utbyte av skrifter med Sigtuna
museum, Stads- och kommunhistoriska institutet vid
Stockholms universitet, Vägverkets museum i
Borlänge, Högskolan på Gotland (artikel i Viking
Heritage Magazine), bokklubben Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek (boken om Dalupproret)
7. Hemsida på Internet - Kultur & Historia
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten
1996. Här finns stor information om Upplands-Bros

historia, men naturligtvis har vi också aktuella
upplysningar om våra aktiviteter. I Nyhetsbrevet ges
exempel på artiklar med historiska fakta.
Publikationen Kultur & Historia har som mål att i
artikelform, gärna med mycket bilder, ge information
och kunskap i de ämnen där UKF har ett
engagemang. Den skickas till alla medlemmar och
används dessutom för att till utomstående förmedla
en bild av vår verksamhet.

8. UKF:s publika aktiviteter
Föredrag                : Jan Fridegård - forntiden och
folkkulturen, ca 50 deltagare
- Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i
vikingars kölvatten. Börje Sandén
- "då Sveriges allmoge var samlad på Näs äng". 500-
årsminnet av Sten Stures möte med ärkebiskop Jacob
Ulvsson år 1502 vid Kungsängens kyrka. Börje
Sandén, Samarr. med hembygdsföreningen
- Tidsbilder från 1776 - 1813. Gudrun Sandén om
Hushållningsjournalerna
- I Leif Erikssons kölvatten - med kajak i
östgrönländska farvatten. Bo Palmehorn
Exkursioner                    :  Draget - grand-tour. Sjövägar-
dragränna - landvägar - hålvägar - fångstgropar -
varggård - fornborg - kultplats. Gudrun Sandén, ca
60 deltagare, bra reportage i Enköpingsposten
- Arkeologidagen: Granhammarsmannen, västra Ryd.
Jonathan Lindström, ca 35 deltagare
- Dödisgropen vid Djupdal och Rösaring. Fruktbar-
hetsdyrkan enligt Tacitus. Börje Sandén. 50 delt.
Studiebesök:                      Besök har genomförts två gånger vid
Nordiska museets arkiv i Stockholm och en gång vid
Språk- och folkminnesarkivet (SOFI) i Uppsala.
Besöken har arrangerats för att stärka deltagarnas
kunskaper om hur, och vad, man kan finna i arkiven.

9. Övriga aktiviteter
Arbetet i samrådsgruppen kring kulturfrågor är
nätverksinriktat. Kulturföreningarna är
remissinstanser i bl.a. planfrågor. Mycket tid har
därför under 2002 ägnats åt kommunens
Översiktsplan. Gruppen har med anledning av planen
ställt frågor vid kommunfullmäktiges frågestund.
Den nästan totala avsaknaden av lokal press har
engagera gruppen med insändare om storstockholms
mediaskugga. Föreningarna deltog med skärm-
utställning vid kommunens 50-årsjubileum.
utställningen hade premiär vid Brodagen 28 sept.
därefter cirkulerade utställningen till vårdcentraler,
bibliotek m.fl. platser.
10. Uppdragsverksamhet - (Börje - Gudrun -
Bengt)
Föredrag                : Aske Kursgård (Foi), PRO (Kungsängen
2 ggr), PRO (Bro), SPF (Knivsta), Håbo-Tibble
kyrka (Hushållningsjournalerna),
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Hembygdsföreningen på Norrmalm (Dalupproret),
Fullmäktige (Kungsängen-området), Fullmäktige
(Bro-området), Nationaldagsfirandet (Kungsängen),
Tammsviks kursgård/Släktföreningen Tham/Tamm
(Tammsviks historia), Medeltidsdagen vid
Kungsängens kyrka (mötet på Näs äng 1502), Bro
församlingshem (Kungörelser från 1800-talet), ABF/
Villa Skoga (Lokalhistoria), Bro församlingshem
(Henrik Mörk, kyrkoherde i Bro på 1700-talet),
Arkeologisektionen/SLH (Resor i Sovjetunionen),
Kommunstyrelsen/landshövdingens besök (Upplands-
Bro historia). Rotary (Hushållningsjournalerna).
Vid kommunens chefsutbildning har Bengt deltagit
med en historisk tillbakablick på kommunens
planverksamhet.
Rundturer i Upplands-Bro                                           : Finska gymnasister (
Rösaring med Savolax), Socialförvaltningen,
Bildningsförvaltningen.
Guidningar på plats:                                   Rösaring (privat grupp), Bro
hembygdsförening (Vandring i Råby-Finsta), SPF/Bro
(Rösaring), SPF/Håbo (Rösaring), Upplandsmuseets
personal/60 personer (Rösaring-Assurstenen), Järfälla
konstklubb (båtresa), Bygdegårdsförening i Kallhäll
(Rösaring), Rösaring (privat grupp), Almarestäkets
hembygdsförening (Fornsigtuna), Thoresta kursgård/
SE-banken (vandring Djupdal - Rösaring).
Lokal-TV i Bålsta:                               Två korta program om Rösaring
och Rövargrottan.

11. Tidskrifter och årsböcker, föreningar som UKF
är medlem i
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste
kontakter upprätthållas med föreningar och
institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom
det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia,
Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund),
Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift,
Skogshistoriska Sällskapet, Tidevarv (Raä), Rig
(etnologi), Biblis (KB:s vänförening), Caerdroia
(labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer
(SSAG, geografi), Svenska Fornminnesföreningen,
Forskning och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld.
Historiska klubbar och antikvariat: Clio,
Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg &

Persson antikvariat.
Föreningar med årsskrifter: Stockholms läns
hembygdsförbund, Upplands Fornminnesförening,
Pro Memoria (Riksarkivet), Sigtuna museum,
Stockholms läns museum, Viking Network,
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska
förbundet.
Övriga föreningar: Kulturbojen, Upplands-Bro
Musik- och teatersällskap, Swebug (databaser),
DTP-föreningen.(boktryck och digitala medier).

12. Övrigt
Frågan från årsmötet angående principen för
bokföringen besvarades i Nyhetsbrev 2002:2
Börje Sandén har på uppdrag av kommunalrådet
Sven-Inge Nylund författat en skrivelse om
Rösaring för vidare befordran till landstinget med
anledning av en pågående försäljning av dess
markinnehav i området. UKF:s bok om Dalupproret
1743 har sålts genom bokklubben svenskt
Militärhistorisk Bibliotek i över 150 exemplar.
Gudrun och Börje Sandén var inbjudna till
Arbetsgruppen Långhundraledens seminarium kring
Svearikets uppkomst. Gudrun och Börje mottog
Patriotiska Sällskapets guldmedalj för arbetet med
Hushållningsjournalerna vid dess årshögtid i
Riddarhuset. Uppmärksammad artikel i DN med
många exempel ur bokverket.
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i
kommunens evenemangskalender i Lokaltidningen
Mitt i Upplands-Bro. Affischer sätts upp i Bro och
Kungsängen.
Nyhetsbrev, Kultur & Historia samt foldrar med
upplysningar om UKF finns i våra pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen.

Börje Sandén  Bengt Borkeby
sekr. v. ordf.

Lokalhistorisk dokumentation - Upplands-Bro
Under de 16 år som UKF verkat har en stor mängd historiska data samlats från olika håll. Det är i år
20 år sedan Börje Sandén började lägga in hembygdsdata i en databas som sedan dess ständigt växer.
Allt i datorn finns utskrivet på papper. Kopior ur böcker och historiska handlingar fyller över hundra
pärmar och boxar. Tillsammans med böcker, artiklar ur tidskrifter och bandinspelningar blir det 3500
poster i  registret till UKF:s skriftsamling. Allt detta är för närvarande lätt åtkomligt via datorn.
Eftersom en hel del av materialet torde vara intressant även i framtiden har nu arbetet börjat med att
överföra det i tryckt form. Nya datorer med nya program gör materialet snart oåtkomligt. Inbundna
skrifter är förhoppningsvis bekvämare att hantera och läsa, särskilt när innehållet ordnas
systematiskt. Det mesta ordnas ju för närvarande av datorn.
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Befallningshavanden i angränsande län
anmodas vänligen att låta denna kungörelse
utgå.
Uppsala den 6 september 1816 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816
( lösdrivares båtstölder)
Erfarenheten har visat att då lätt tillgång på
båtar och ökstockar, som legat lösa vid
sjöstränderna hjälpt lösdrivare och rymmare
att ta sig från en ort till en annan, har jag,
jämte erinran om Kongl Påbudet av den 14
augusti 1816 som i § 8 bestämmer 25
riksdalers bot för den som döljer, oanmäld
hyser eller från andra ställen än Gästgivargård
fortskaffar en person utan respass.
Härmed förordnas, att det är förbjudet vid 3
riksdalers 16 skilling vite, att vid stränderna i
detta län så väl vid Mälaren som Saltsjön och
andra insjöar närmast länsgränsen, lämna
farkoster utan tillsyn. Årorna får inte förvaras i
båthuset mellan varje gång båten används .
Uppsala den 6 september 1816  B W FOCK

I korthet
I början av 1800-talet blev det vanligt att lands-
hövdingarna utfärdade lokala kungörelser som
lästes upp i kyrkan vid sidan av Kungl. Maj:ts
    Några exempel ur Gudrun Sandéns arbete med
det stora kyrkoarkivet i Låssa.

Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816
(lagbrott vid marknad i Enköping)
Till förekommande av oordentligheter och mindre
lagbrott, som av en del Häst - Glas - Porslin och
Smideshandlare samt annat dylikt folk, vanligen
förövas under marknaden i Enköping, har jag,
med gillande av stadens Magistrat funnit
nödvändigt att stadga följande:
Mindre kända personer får hädanefter inte ha
nattläger i staden och uppehålla sig där endast från
9 på morgonen till 5 på eftermiddagen, vid
äventyr att sådan person får böta 3 riksdaler  16
skilling samt att genast utvisas ur staden.
Vidare bötar den husvärd, hyresman, krögare och
näringsidkare, som senare på aftonen hyser sådant
folk, 6 riksdaler 32 skilling.

Ur Sveriges Nationalatlas, delen Kulturminnen och kulturmiljövård (1994)
Intresset för äldre vägar har ökat på senare tid. I UKF har vi genom åren ägnat både föredrag och
exkursioner åt våra gamla vägar, senast vid vårens Draget-grand tour. Det roar mig däför att berätta
vad som står under rubriken “Märkliga äldre vägmiljöer” i Sveriges Nationalatlas, del 11/17
Kulturminnen och kulturmiljövård. På en karta över Sverige är 133 vägmiljöer inprickade. Man
börjar numreringen i Uppland. Av dess 16 vägar finns de tre först uppräknade i Upplands-Bro:
1. De två hålvägssystemen vid Draget; 2. Dalkarlsbacken; 3. Ceremonivägen vid Rösaring.
Den senast inrapporterade vägmiljön är Draget, vars mycket djupa rid- och vandringsvägar inte blev
kända för forskningen förrän 1988, då vi anmälde “upptäckten” till riksantikvarieämbetet. Det är
samma tjänsteman som skrivit artikeln Nationalatlasen.
     Gamla vägar, både hålvägar och dragrännor för båtar över kortare landsträckor, har varit föremål
för två nordiska vägsymposier under 90-talet och ett nytt är på gång år 2004. Då blir, efter
påpekande, förhoppningsvis Dragets hålvägar placerade på rätt plats av svensk akademisk forskning.
I den artikel som skrevs av vägmuseets chef, Jan-Olof Montelius, som vi känner som
föredragshållare i UKF för något år sedan, framhålls vår upptäckt av hålvägarna som ett exempel på
att sådana fornminnen fortfarande kan hittas i markerna.
    Hur upptäckten gick till och hur hålvägarna karterades finns att läsa i vår första bok Vad hände
egentligen? Del 1. Samma sak inklusive kartor hittar du naturligtvis på vår hemsida.

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 80:- sätts in på pg 27 58 94-4
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Medlemsinformation 2
- nyhetsbrev aug 2003

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby, 08-759 62 63, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Repris av vårexkursionen till Djupdal och Rösaring
Var Djupdal en sjö i “hemlig avskildhet” för 2000 år sedan

när Tacitus skrev sin historia om fruktbarhetsdyrkan i Norden?
Sönd 31 aug kl 13 - parkeringsplatsen 1 km bortom Låssa kyrka

Vandring 4,5 km.  ca 3,5 timme. Rast för medhavd förtäring

Tre kungar på Trälhavet
- händelser kring slaget vid den heliga ån år 1026. Båttur i

vikingars kölvatten med m/s Sylvia, en ombyggd landstigningsbåt
från Normandie 1944. Sönd 7 sept. kl 13 Åkersberga

Lär känna Upplands-Bro - Bussrundtur i kommunen.
Guider från hembygdsföreningarna. Sönd 14 sept, kl 9.30

Meddelanden från styrelsen

Hänt sedan sist - Pågående projekt - Nyheter

Vill du få information från UKF till din e-postadress?

Årgång 17

Finsk invandring till Upplands-Bro under 1500-talet

Berg och jord i Upplands-Bro
Karl-Erik Perhans. Geologi och naturgeografi, 29 okt. kl 19

Vi bekantar oss med stjärnhimlen
Amatörastronomer och en professor utreder begreppen, 26 nov
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Publika aktiviteter för UKF-
medlemmar och andra

Sönd 31 augusti kl 13. Parkeringen på
Rösaringsåsen 1 km bortom Låssa kyrka,
Upplands-Bro. vandring ca 4,5 km, 3-4
timmar, rast längs vägen för medhavd
förtäring, kostnad 20:-.
Ingen förhandsanmälan

Exkursion till Djupdal - dödisgropen i
Rösaringsåsen - och Rösaring.
Intresset för frågeställningarna kring
fruktbarhetskulten vid Rösaring har bara ökat.
i våras kom ca 80 personer. Vi ordnar därför en
tredje utflykt på mindre än ett år.

“Människan har i alla tider uppfattat att
vissa platser äger en särskild betydelse.
Romarna ansåg att en plats kunde vara
besjälad och talade om platsens
skyddsande.”
Med dessa två meningar inleds boken
Gudarnas platser (2001) av Per Vikstrand.
Eftersom vi redan i den äldsta beskrivningen
av Rösaring får veta att “här har fordom varit
ivrigt offrande till avgudarna” förstår vi att
våra förfäder i Bro-området mycket tidigt såg
platsen som ett gudars hemvist. På 1700-talet
beskrevs platsens läge med sin imponerande
utsikt som “mycket monumenterligt”. I samma
ås drygt 1 kilometer från Rösaring finns något
som kan ses som dess raka motsats, den
mycket stora dödisgropen Djupdal, utformad
som en amfiteater, 150 m bred och 25 m branta
sidor, vars botten för 2000 år sedan var täckt
av vatten. Nog måste gudar haft ett finger med
i tillkomsten av dessa kontraster inom ett så
begränsat område.
     Romaren Tacitus berättar i sin två tusen år
gamla bok om folken som bodde på öar “i ett
hav bortom Germanien, snarast i motsatta
delen av världen”. Han berättar om dessa
naturfolks gudsuppfattning omkring tusen år
före vikingatiden. De dyrkade en osynlig gud,
som kom till folken i en vagn täckt att ett
kläde. Endast prästen som ledde processionen
visste att gudinnan fanns bakom vagnens
förhängen. Tacitus säger att det var Moder
Jord — Nerthus på romarnas språk. I mer än
hundra år har religionsforskare grubblat över
eventuella samband mellan kulten av Nerthus

och de nordiska fruktbarhetsgudar som vi
känner från andra källor.

P
Låssa
kyrka
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    Detta och mycket mer får vi ta del av vid
höstens “grand tour”. Vi börjar med att gå till
Djupdal för att på plats lyssna på den
märkliga avslutningen av Tacitus’ berättelse,
som kanske rymmer förklaringar till en del
frågor som väller fram, när vi står vid själva
kultplatsen med sin berömda labyrint och den
ännu mer uppmärksammade
processionsvägen.

Vandring 2 x 900 m.  Exkursionen avslutas
med ett besök vid själva Rösaring för dem som
så önskar. Det blir då ytterligare en vandring
ca 2 x 1100 m från parkeringsplatsen. En
utförlig beskrivning av Rösaring finns i Börje
Sandéns hembygdsbok. Det kapitlet kan
skrivas ut från UKF:s hemsida
www.algonet.se/~ukforsk/hembygd/rosa1.htm.

Sönd 7 sept. kl 13  Åkersberga
Centrumparkeringen vid kanalen, mellan
broarna, 150:-
Tre kungar på Trälhavet - händelser
kring slaget vid den heliga ån år 1026

Båttur i vikingars kölvatten med m/s
Sylvia, en ombyggd landstigningsbåt från
Normandie 1944.

Exkursionen är en uppföljning av Gudrun
Vällfors' föredrag i Villa Skoga 5 mars.
Gudrun guidar oss nu vid en rundtur med båt
till de aktuella platserna. Båten är densamma
som UKF anlitat två gånger vid exkursioner
till Birka, en ombyggd landstigningsbåt från
invasionen i Normandie 1944. Den har för
några år sedan renoverats invändigt.
Det finns som bekant många olösta - eller fel
lösta - frågor i historien. En av dem är platsen
för den heliga ån, i vars närhet tre mycket
namnkunniga vikingakungar drabbade
samman år 1026. Dessa var kung Knut,
härskare över Danmark och England, Olav
Haraldsson kung i Norge - även kallade den
digre och senare den helige - samt sveakungen
Anund Jacob. Eftersom vår främsta sagesman
Snorre Sturlasson två hundra år efter slaget
trodde att det ägde rum vid Helgeå i Skåne
har det blivit den allmänt spridda
“sanningen”. När man i början av 1900-talet
uppmärksammade att den mäktige Knut
präglat mynt i Sigtuna, frågade man sig om
han verkligen kunnat bli kung över svearna
efter en seger utanför Skåne.

    Ortnamnsforskare och amatörarkeologerna
längs Långhundraleden stöder professor
Gräslunds teori att slaget ägde rum närmare
svearnas kärnland och han pekar ut ett område
i Långhundraleden som i forntiden kallades den
heliga ån. Gudrun Vällfors, medlem i
Arbetsgruppen Långhundraleden har i 20 års
tid studerat områdets historia och arkeologi.
Hon menar sig ha funnit en annan plats för
trekungaslaget, nämligen utanför mynningen
av Långhundraleden. I sitt föredrag redogjorde
Gudrun för händelseförloppet och visade hur
hon utnyttjat områdets topografi för att finna
svar på svårlösta problem.
     Boken  Tre kungar på Trälhavet, kostar
130:- kan beställas på 08-540 603 66. Vi
fullföljer nu förslaget vid föredraget att göra en
en guidad båttur i området Den sker i
samarbete med Österåkers hembygdsförening (i
Åkersberga). Exkursionen vill visa, i likhet med
vår exkursion 31 aug, att den lokalkännedom
som finns i en bygd kan ge den professionella
forskningen nya impulser i sökandet efter
lösningar på historiska frågeställningar.

Boka plats / information / matbeställning
genom Börje Sandén 582 40 515, telesvar/fax
582 413 55,  ukforsk@algonet.se;
Information  www.algonet.se/~ukforsk
Medtag gärna egen matsäck. Lättare mat kan
serveras mot extra kostnad av 100:-
exkl dryck:  fisklådor med "havets läckerheter",
alternativt rostbiff och potatissallad. Dryck och
kaffe med dopp ingår inte i detta pris.
Tillkommer ca 35:-

Sönd 14 sept. Samling på parkeringsplatsen
vid Bro Centrum kl 9.30.
Lär känna Upplands-Bro - Bussrundtur i
kommunen.

Hembygdsföreningarna i Upplands-Bro har
under året påbörjat en guideutbildning.
Deltagarna har valt ut vissa ämnen och
områden som de kommer att berätta om sönd.
14 sept kl 9.30 till ca kl 15. Bussturen är
utbildningens tillämpade del för de tolv
guiderna.  Ta med matsäck. Kostnad 60:-
Begränsat deltagarantal.
Anmälan till UKF 582 505 15 telesvar/fax 582
413 55, ukforsk@algonet.se.
Arr. UKF och hembygdsföreningarna.
Onsd 29 okt. kl 19. Dagcentralen i Bro
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Centrum. 5 min gångtid från pendeltåget,
halvtimmestrafik, 32 min från Stockholms
central
Berg och Jord i Upplands-Bro med
inriktning på det istida landskapet.

Karl-Erik Perhans, vid institutionen för
naturgeografi och kvartärgeologi i Stockholm
berättar om  geologin i vår del av Uppland.
Naturgeografin och geologin är bokstavligen
grunden för kommunens senare historiska
utveckling. Föredraget illustreras rikligt med
bilder av bl.a. olika geologiska fenomen i
sydvästra Uppland. Perhans är
universitetsadjunkt och har gett ut läroböcker
och handledningar i ämnet naturgeografi. Han
ser sig gärna som folkbildare och medverkar
flitigt vid exkursioner av olika slag.

Onsd 26 november kl 19. Kvistabergs
observatorium. institutionslokalen Bro
Vi bekantar oss med stjärnhimlen.
Amatörastronomerna Conny och Johnny Ljung
berättar om den stjärnhimmel som före vår
alltför “upplysta tid” var en del av människans
vardag. Professor Oja ger några exempel på vad
professionell astronomi handlar om. Vi får veta
hur ett privat observatorium kom att knytas till
Uppsala universitet. Om vädret tillåter finns
Mars och andra himlafenomen att beskåda i

mindre kikare och teleskop. Om inte
asteroidforskningen pågår just denna kväll
besöker vi också stora kupolen med
Schmidtteleskopet. Och till slut frågan: varför
har tre himlakroppar namn efter Upplands-
Bro-bor?
Deltagarantalet är begränsat. Anmäl ditt
intresse att få vara med  på 582 405 15.

Nästa Grand-tour 16 maj år 2004
Sönd. 16 maj kl 13. Samling vid
Signhildsbergs parkering. Åk väg mot Aske
kursgård i Håtuna, därifrån tillfällig
skyltning.
Fornsigtuna/Signhildsberg
- "grand-tour 2004"

Arkeologiska undersökningar - både de som
verkställdes 1984 - 1988 och de som aldrig
blev av på 1920-talet, isländska sagor,
folkvisor, kulturhistoria, gårdshistoria
gammal och ny historia. Dagen avslutas med
besök på en intilliggande "illegal"
handelsplats.

2004 års grand-tour är i huvudsak en repris
från år 2000. Kapitlet Fornsigtuna i
hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
finns nu att läsa på hemsidan.

Nyhet på hemsidan - ljudillustrationer
UKF har som bekant ett mycket stort arkiv av ljudband där ortsbor berättar om bygden. Ett av våra
tidiga projekt var att samla inspelningar från olika håll. Vi har ca 150 band, där ett ännu större antal
personer har kommit till tals. Sammanfattningar av bandens innehåll finns sedan länge utskrivna på
papper. Dessa texter utnyttjades i viss utsträckning vid tillkomsten av Boken om Bro. Men de finns
också i digital form i våra datorer, vilket betyder att datorn sekundsnabbt finner alla artiklar som
innehåller ett  visst sökord - en person, en ort eller ett sakord. Ytterligare några tangenttryckningar
och önskade texter kommer  upp skärmen.
     Ljudillustrationer från banden och bilder och texter har sedan en tid börjat publiceras på vår
hemsida. Sålunda kan du höra Erik Rexhammar berätta i 15 minuter om tillkomsten av
Amatörteaterföreningen i Bro på 1940-talet. Bilder från några föreställningar visas på skärmen,
liksom viss text om och av Erik. Även en notis i Enköpingsposten finns med.
     Erik var en god berättare - många kanske minns honom som tvåfaldig segrare i TV:s  Kvitt eller
dubbelt på 70-talet, där han var expert på Selma Lagerlöf.  Börje Sandén spelade på 80-talet in fyra
kassettband med hans berättelser från Bro. Vi har också många andra bra berättare som vi tänker låta
få komma till tals.
     Du kan för tillfället också lyssna på kvartetten Bro d’River Boys. Flera av deras inspelningar
kommer också läggas ut på nätet.
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Nyhetsbreven - nu inne på sin 17 årgång
Redan från början ville UKF hålla sina medlemmar informerade om såväl kommande aktiviteter
som rapporter om det som varit och om utvecklingen av de projekt som startats. Med åren har det
blivit ganska mycket. Alla Nyhetsbrev finns samlade i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen.
Där kan du följa utvecklingen under de 17 åren. I pärmarna finns också den 16-sidiga folder som ger
en kort presentation av hela UKF:s verksamhet, inkl stadgarna som visar föreningens syfte.

Hemsidan - nu på sitt 8:de år
När UKF bildades 1987 var varken datorer eller internetuppkoppling vanligt förekommande. Men
mediet hade framtiden för sig insåg vi. Den minnesgode erinrar sig kanske att datoranvändning var
ett av kännetecknen för UKF:s inre arbete redan från början. Flera styrelsemedlemmar bar
datorkunskap med sig i bagaget. Varför skulle datortekniken bara vara förbehållen den
naturvetenskapliga forskningen? Borde inte humanistiska studier kunna dra nytta av den?
     Tyvärr var databasprogrammen i början inte gjorda för textbehandling. Men det gick att slå ihop
några “vanliga” datafält och skriva kortare texter i dem. Det blev början till UKF:s stora databas.
Att vi var tidigt ute förstod vi när vi ett par gånger inbjöds till historiska institutionen vid Stockholm
universitet för att visa vår datorhantering. Sedan har programmen utvecklats så att nu kan
obegränsade textmängder läggas i databasen, där allt ligger sökbart för omedelbar visning.

När vi öppnade vår hemsida 1996 var vi bland de allra första inom hembygdsrörelsen med denna
möjlighet att redogöra för verksamheten. Det stod redan från början klart att det inte var
annonsering av våra program som var det viktiga. Internet var alldeles för nytt för att vi skulle
kunna locka deltagare till våra aktiviteter den vägen. För att få praktisk erfarenhet i  arbetet med en
hemsida började jag skapa artiklar inom olika ämnesområden i förhoppningen att de skulle komma
till nytta när internet blev vanligt. Historiska fakta var ju ingen färskvara som måste konsumeras
omedelbart.
     Nu har vi ett medium för att nå ut med bygdens historia, en historia som i många avseenden
också är rikshistoria. Äldre artiklar har uppdaterats och utökats. Artiklarna är ofta långa och därför
avsedda för utskrift. De innehåller rikligt med bilder och kartor. Ibland finns en kortare inledning,
varifrån man kan “klicka” sig vidare till utförligare texter och/eller kommentarer. Dessa länkar kan
föra dig långt bort från det ämne du började med. Men det är ju lätt att ta sig tillbaka till
utgångspunkten med “Back-knappen” längst upp till vänster i det öppnade fönstret eller till UKF:s
startsida genom att klicka på “UKF:s startsida” som finns på varje sida. Du kan i stället gå direkt till
hemsidans “Ämnesområden” som likaledes finns på de flesta sidor. Ett omfattande länksystem gör
att du kan gå till närbesläktade ämnesområden.

UKF:s verksamhet har tack vara hemsidan blivit känd långt utanför Upplands-Bro, ja, utanför
Sveriges gränser. Vi får epost med förfrågningar i olika spörsmål, både från allmänhet och
antikvariska institutioner, ofta åtföljda av uppskattande ord för en bra hemsida.  Det allra senaste är
att Riksantikvariämbetet har kvalitetsgranskat våra artiklar om Runstenar i Upplands-Bro. Man
kommer att lägga en länk till oss från arkeologiportalen NordArk vid nästa uppdatering i augusti.

Har du e-postadress?   -  Du kan få aktuell information även
mellan Nyhetsbreven.
Brevportot är dyrt och väntas höjas än mer. Kanske blir det inskränkningar för Föreningsbreven?
För närvarande får du under året 3-5 Nyhetsbrev / Kultur&Historia
Skicka ett e-mail till ukforsk@algonet.se så lägger vi upp en särskilt e-post-lista för
distribution av information från UKF med direktlänkar till nyheter och annat aktuellt på
hemsidan.
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startat det krig, som sedan slutat i fullkomlig katastrof,
med total kapitulation,  hela Finland ockuperat och all
krigsmateriel beslagtagen. Och inte minst:  2/3 av de
utskickade soldaterna – ca 12000 - hade dött utan att
ha varit i strid.

Och nu kom till råga på allt svensk allmoge och
begärde att få läsa de protokoll.
som skulle avslöja att Sverige kommit i krig med
Ryssland, utan att Ryssland hotat oss.

Ett koncentrat av de frågor man ville diskutera med
statsmakten skrev man ner ett par dagar före
ankomsten efter flera påtryckningar från regeringen

Förutom den nyss nämnda frågan om rätten att få
tillgång till riksdagens protokoll, dvs ”principen om
rätten att ta del av offentliga handlingar”, så
framställde man ytterligare en principiellt mycket
viktig sak.

Man krävde att de riksdagsmän, som man utvalt och
sänt till riksdagen skulle vara ansvariga inför sina
väljare, en princip som nu förtiden känns mycket
naturlig och riktig och ingår i begreppet representativ
demokrati.

I en promemoria till riksdagen skrev man:
”riksdagsmannen (ärendsmannen) är skyldig att
göra dens vilja som sänt och anlitat honom”

Det är första gången i europeisk historia – för att tala
med en utländsk historikers tunga - som en
bondebefolkning kommer med sådana krav.

Den här principen är i vår tid högsta lag i ett
demokratiskt tänkesätt. Men den var 1743 så dubiös
att den avfärdades med motiveringen att riksdagen då
skulle förlora sin suveränitet.

Jag misstänker att det är sådana tankar som låg bakom
det faktum att 1743 års riksdag inte förhindrade
militären att begå en massaker på demonstranter,
en aktion som vid 250-årsjubileet 1993 jämfördes med
Peking 1989.

Man får detta ännu tydligare klart för sig, om vi tar
del av vad den därpå följande riksdagens beslöt i
frågan.
Efter att ha dömt en stockholmsborgare till livstids
fängelse för att han inte gav med sig i frågan om
riksdagsmännens ansvar inför sina väljare, blev det
beslutat att det skulle anses vara en landsförrädisk
handling att i fortsättningen hävda denna sak.

Totalt var det 6 saker i skrivelsen, som man ansåg

“Stora daldansen” Stortorget 2003
Det är 10 år sedan UKF:s uppmärksammade bok om
Dalupproret 1743 kom ut. Förra året såldes 160 ex
av restupplagan genom bokklubben Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek
Manus till Börje Sandéns tal på Stortorget 17 maj
2003 vid avslutningen av dalfolkets storvandring, då
man också ville erinra om marschen till Stockholm
för 260 år sedan.

Det har ofta framhållits att arbetsvandringarna inte
bara bokstavligt öppnade nya horisonter för dalfolket.
Deras kontakter med människor utanför den vanlige
allmogemannens isolering i den egna bygden gjorde
dem öppna för nya idéer och tankar – inte minst på
det politiska planet.

Det var något som kom till tydligt uttryck – i själva
verket ett synnerligen dramatiskt uttryck - för 260 år
sedan - vid midsommartid 1743, då militären ingrep
mot flera tusen demonstranter som samlats på
nuvarande Gustav Adolfs torg för att uttrycka sitt
missnöje med de senaste årens svenska politik.

Det var en händelse som för bara något år sedan
beskrivits av professor Alf Åbergs i boken Tragedin
på torget,
en händelse som gått till historien under namnet
Stora daldansen, i den senaste versionen av
Nationalencyklopedin, med inledande kommentaren:
”en vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt
nedsättande benämning”

Styrkan i allmogens argumentation var så stark att
regering blev tvungen att avrätta den som haft det
högsta politiska ansvaret för tillkomsten av kriget

Någon kanske höjer på ögonbrynen – var det inte
generalerna för kriget som avrättades för att de skött
kriget så illa
- Visst! men den som lät utropa sig till fältmarskalk
var vid tiden för krigets planering lantmarskalk, dvs
riksdagen officiella förespråkare:
- Vilket i realiteten betyder att det var Svenska folket
som hade förklarat krig mot Ryssland.

I många tusental hade alltså allmogemän från främst
Dalarna, Västmanland och Uppland begett sig på
vandring till Stockholm.

Om de politiska krav, som  allmogen framställt,
skulle vinna gehör. så skulle huvudena  sitta mycket
löst på landets högsta politiska ledning, något som
landet mycket snart fick bokstavligen se förverkligat.

Regeringen  hade genom hemliga utskott planlagt och
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särskilt viktiga att framhålla. Samtidigt skall vi ha
klart för oss att redan ett år tidigare hade man i en
skrivelse till regeringen lyft fram ett 20-tal frågor som
var angelägna för den svenska bondebefolkningen.

I den pressade situation som ledningen för
demonstrationsmarschen befann sig i,  med stora
folkmassor på marsch mot Stockholm drivande den
svenska armén framför sig, är det imponerande att se
hur skickligt man kunde formulera sig.

Det kommer särskilt till uttryck i frågan om
tronföljarvalet som skulle äga rum ett par dagar efter
skrivelsens tillkomst. Den var så skickligt formulerad
att regering fann för gott, när den efter ett par veckor
sände ut sin officiella rapport om vad som hänt, att ta
bort de ord som alltför tydligt skulle påminna
eftervärlden om de eftergifter för allmogens krav som
regeringen tvingats till.

Detta fick åsyftad verkan för framtiden.
Ända fram till en ny doktorsavhandlingen år 2001
(den enda på de senaste 70 åren) har svensk
historieskrivning hävdat att den främsta anledningen
till allmogens protestmarsch var att tvinga fram valet
av just deras kandidat till tronföljare.
Denna böndernas orubblig hållning ansågs vara skäl
nog för att slå ner demonstrationen och sedan kalla
den för ett uppror mot staten.

I själva verket avfördes saken från dagordningen, när
allmogen under förhandlingarna gick med på valet av
de andra ståndens kandidat till tronföljare, åtminstone
om man får tro vad som står i protokollet från
förhandlingen med statsledningen.

(Det måste alltså ha förelegat andra skäl för
statsmakten, att med våld slå ner denna folkliga
protest.)

Det har framhållits av en historieberättare i TV att
allmogen lade  fram ”konkreta revolutionära krav”,
såsom att kungen skulle gripas och avsättas,
adelsprivilegier avskaffas och regering och höga
herrar avrättas.

Men - de här uppgifterna hittades i fickorna hos
somliga deltagare efter militärens ingripande. Sådana
krav framfördes aldrig vid förhandlingarna och det
finns således inga anteckningar om det vare sig i
koncept eller renskrivet protokoll.

Det där med att gripa och avsätta kungen rimmar illa
med marschledningens avslutningsord i sin skrivelse,
där man önskar att få  träffa kungen innan återtåget
till hembygden för att muntligen få betyga honom sin

undersåtliga vördnad.  Så uttrycker sig inte dom, som
står i begrepp att störta regimen.

De politiska krav man lade fram var förvisso
revolutionerande eftersom de var nya för sin tid, men
man kan inte säga att det handlade om konkreta
revolutionära krav – i den meningen att en revolution
stod för dörren.

Jag tycker det är märkligt att historieskrivningen så
föga tagit hänsyn till vad allmogen själv har anfört
som orsak till marschen.
Det var inte ett uppror mot staten såsom Alf Åberg
formulerade saken i SvD 1994 vid recensionen av
min bok och i sin egen bok 2001.
- Vi menar bägge att historien på traditionellt sätt
kommit att skrivas av segraren.

Det viktiga i dag är att lyfta fram hur allmogens
protest 1743 banade väg för nya viktiga beslut i
framtiden.

Lägg märke till att frågan om offentlighetsprincipen
blev i lag fastställd redan 1766, bara drygt 20 år
senare - och därmed först i världen - och tillika en
dagsaktuell fråga för den europeiska gemenskapen

Lösningen på frågan om valda representanters
ansvar inför sina väljare skulle dröja mycket längre,
men den fanns där redan 1743, nästan 50 år före
franska revolutionen.
Tack för ordet.

Rapport från Årsmötet 2003-04-02
Nuvarande styrelsemedlemmar
Curt Dahlgren, ordf
Bengt Borkeby, v. ordf
Börje Sandén, sekr / kassör
Thore Isaksson
Sophie Hedin
Bo Palmehorn
Håkan Norelius
Bo Karlberg
Conny Ljung
Johnny Ljung
Valberedning
Hans Brofalk, Åke Andersson, Sven-Erik Persson

Från år 2004 blir medlemsavgiften 90:-

Efter årsmötet ett föredrag och bildvisning av Börje
Sandén. “På åsnerygg genom Konungarnas och
Drottningarnas dal 1965”.
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Finsk invandring till Upplands-
Bro under 1500-talet
- Savolax-Karelen-Finsta
Exempel på kompletterande text till kommande
upplaga av hembygdsboken;  på CD-skiva
-----------------------------------------------------------
Savolax och Karelen / Källtorp
Ur UKF:s databas
Savolax i Låssa socken. Nu bevarad husgrund i
skogsplantering från 1964, strax öster om den stora
kraftledningen vid parkeringsplatsen ovanför
badplatsen Vållsvik. Savolax finns på s.k.
Häradskartan 1860. Den uppbrutna odlingsmarken,
även omfattande intilliggande torpet Sofielund 1860 /
Marielund ca 1940, skogsplanterades år 1964 bl.a.
med hjälp av sista skolklassen vid Säbyholms
folkskola. Läraren var Börje Sandén, som då inte
visste att husgrunden var en gammal finsk bosättning.
    När Kartverket 1979 förberedde den nya
ekonomiska kartan i skala 1:10 000 ville man ta med
kulturhistoriska minnen. Börje Sandén uppsöktes och
ombads att markera platsen på underlaget för den nya
kartan. Detta visade sig vara flygfotografierna i den
aktuella skalan. På bilden med sina i rader planterade
skog urskildes tydligt den björk som lämnats kvar i
husgrunden. Platsen blev således exakt inprickad på
nya kartan.

Karelen i Låssa socken; Karel, heter numera Källtorp
och ligger närmast Ålbrunna. I husförhörslängden
Lossa A1 nr 14 1876-1880 finner man namnet
Karelen överstruket och ersatt med Källtorp.
Vid husförhöret 1877 fick 2 söner varning för
försummad skolgång. Börje Sandén 1994.

Tidig finsk invandring till Upplands-Bro
Enligt karta i Rickard Brobergs studie Invandringar
från Finland till mellersta Skandinavien för 1700.
(1967) finns två finska bosättningar i Låssa från
perioden 1535-1544 (byggd på uppgifter i
skattelängderna). Den mesta inflyttningen från
Savolax skedde dock i senare delen av 1500-talet. Det
förefaller troligt att de två inflyttningarna till Låssa
dock ägde rum i den tidigare inflyttningsvågen.
Broberg framhåller att hans studier i allt väsentligt
överensstämmer med Gustaf Holmgrens studie Om
finsk bosättning i Uppland under 1400-, 1500- och
1600-talen, publicerad i Upsala Nya Tidning 1946-
02-06.
Kari Tarkianinens bok Finnarnas historia i Sverige I,
1990, bekräftar Brobergs resultat och återger den
ovan nämnda kartan. En tabell i Tarkiainens bok
uppvisar: 5 finska skattebetalare i Lossa, 4 i Bro, 6 i
Håtuna, 3 i Håbo-Tibble. Alla tre författarna hävdar

att finnarna sökte sig till trakterna kring Enköping,
Uppsala och Sigtuna därför att slättbygderna ga rika
tillfällen till arbete. En mycket stor del slog sig ner i
Stockholm. Vid Savolax i Lossa bröts ny mark på ett
av de få ställena i närheten av rullstensåsen där det
fanns lerjordar.
................................................
Finsk invandring till mellersta Sverige.
Av Richard Broberg
Översikt från medeltiden till 1600-talet slut
Ur Svenska landsmål 1988
Broberg avled 1988-03-05. Hemlandskap Värmland.
Livslång forskning i arkiven
Medeltida invandrare.
Finnar är kända i Sverige från 1300-talet, framförallt i
Uppland (Mälarområdet) 85 % i städer främst
- Stockholm, flera hundra
- Arboga, 134 st
- Landsbygden: Uppsala - Enköping - Stockholm
Svinnegarn 3, Biskopskulla, Bro, Litslena, Simtuna,
Sparrsätra, Vårfrukyrka, Målhammar i Björksta.
- "etablerade" finnar med skattlagd jord.
1500-talet
Invandringen påfallande stor under Gustav Vasas tid.
- Vasas förbättrade bokföring, redovisning
- Uppland: synnerligen tät förekomst av finnar
- I 122 Upplands-socknar betydligt över 400 finnar
- södra, sydvästra och centrala härader = 95 socknar
saknas uppgifter om finnar i endast 5 mindre socknar
4-5 % av hela skattebetalande befolkningen
4,4 % i Trögd ETT år på 1540-talet
Medeltidens och 1500-talets finska invandrare
Härstamning och syftemål
Före 1570 invandrade mest "västfinnar"
- savolaxare var upptagna av svedjekollonisation i
Savolax
- karelarna vände sig mot Ryssland
Från 1570-talet
Östfinsk utvandring till Sverige
- stort centralt landskap, sjöområdet, norr om
Villmanstrand
- savolaxare "strömmade in i massor"
- stannade ej i städer (som under medeltiden)
- sökte svedjemarker och nyodlingsjordar
Tekniken att betvinga moränjorder hade de lärt av
slaverna
- krävde stor arbetsinsats
- bröt snabbt bygd i Savolax
- utvecklat den under våldsam expansion inåt Savolax
Savolaxarna överförde sin teknik till Mellansveriges
skogsbygder
- levde ofta isolerade i skogen
- behöll sina vanor och egenart
- undgick länge assimilation
Finnbygder
- inte bara i Värmland, Orsa m.fl. - under slutfasen
- lika mycket i Mälardalen - under tidigare tid
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Diskussionen om Sveriges urbefolkning
- många har hävdat att samer och finnar varit
urbefolkningen
Orsakerna till finnarnas utflyttning
- tvivlar på tesen om "klubbekriget" 1596-97 mot den
hårdföre ståthållaren Claes Fleming
- tvivlar på att Karl IX "inkallade" finnar snarare
"tillät" finnar att bosätta sig
- överbefolkning i Savolax, ingen mer ödebygd att
svedja
Svedjebrukets utveckling i östra Finland
- inget utvecklat jordbruk
- jakt, fiske, vissa husdjur, myrslåtter, ved, löv. bär
- röjningsbränning gav kortvarig odling
- svedjebruket kom från Polen - slavernas område
- savolaxare och karelare lärde sig av ryssarna
- 1600-talets Finland kände till 8 olika svedjeformer
4 klart avskilda former
* löv- och blandskog
* barrskog
* ända upp till 10-20 år
4 år från fällning till skörd - grov barr- och
blandskog
- de grövsta ringbarkades - sög upp markens överflöd
av vatten
- fällning tidigt på våren
- barkade stammar stå kvar
- 3:e sommaren skedde bränningen
- omedelbart såddes råg
- rågen skördades 2:a året efter sådd
- rågen betades av hästar 1:a året
Svedjeråg - skogsråg - tuvråg
- tuvade sig med många rotskott: 20-40 strån
- riklig skörd: 40-80 ax per sått korn
3 år från fällning till sådd
- bränning 2:a året
- askluten och kemikalier gick ned i jorden
- bränning 3:e året + sådd
Efter några år övergavs svedjan och ny togs upp
- bygd bröts
Brobergs tes:
- minskade utkomstmöjligheter i Savolax
- flytta till Sverige och där fortsätta med samma teknik
Värmlandsfinnarnas svedjebruk
Finnen: en exploatör av svenska ödemarkerna
- flyttade åkern år för år
- betesmarker skapades för boskapen
- bröt bygd
Förvåning i Sverige hur ny bygd uppstod
- i början tveksamhet: "kunde inte ge skatteunderlag"
- barkning ej omnämnd i Värmland
- träden fälldes inåt - jfr brötfällning
- timmer togs tillvara
- kolved - stängselvirke - lades parallellt - för jämn
avbränning - torkades ett år - tändes från alla håll
- brinnande stockar rullades runt - sådd innan askan
hunnit blåsa bort - "tre korn under näverskon - 7 korn

på kalvskinnet" - "tuvråg" - Brobergs experiment;
trots gamla korn mycket bra groning - "högst" 2
skördar ur samma svedja - endast vid god jord
- sveddens storlek: 2500 kvm
Senare blev det klagomål, när skogen behövdes för
bergsbruk

ego.
Björn Ambrosiani tvivlade på uppgifterna om
Savolax som en finsk bosättning, när han läste UKF:s
Kultur & Historia, 1994. Han menade att det i
sådana fall ofta rörde sig om namnsättning på torp i
samma anda som Paris, Rom, Madrid m fl.
Han hänvisade till Kari Tarkiainen, Byrån
för forskarservice. Denne hänvisar i sin tur till
pionjärerna inom denna forskning Gustaf Holmgren
och Richard Broberg.
......................................................................................
Broberg, Richard finsk invandring folklivsforskare
Ur SvD 1988-03-20
Fil dr Richard Broberg, Uppsala, tidigare verksam vid
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, räknas som
en av landets främsta kännare av Värmlands folkliga
kultur. Han föddes 1910 i Östmark i norra
Fryksdalen- Fadern, som var lantbrukare, var en av de
sista som ännu behärskade den finländska dialekten
från Savolax. Efter skolgång i Torsby och Karlstad
kom Richard Broberg till Uppsala och fick 1939
anställning vid dåvarande Landsmålsarkivet. År 1958
blev han 1:e arkivarie och chef för
folkminnesavdelningen. Han blev fil dr 1973 och
pensionerades 1976.
     Resultatet av sin forskning redovisade han i en
mängd uppsatser i tidskrifter och tidningar samt i den
sammanfattande boken Språk- och kulturgränser i
Värmland (I973).Hans undersökningar av den äldre
finska inflyttningen till Sverige var banbrytande.
Tidigare hade man haft uppfattning att inflyttningen
skulle ha skett på initiativ av Carl IX, men Richard
Broberg kunde visa, att den går mycket längre
tillbaka i tiden, åtminstone till medeltiden, och var
spridd till flera landskap.

Tillägg i detta Nyhetsbrev.
Förra året besöktes Upplands-Brogymnasiet av
gymnasister från kommunens vänort i Finland. På en
rundtur i kommunen tog Börje Sandén dem till
Savolax på Rösaringsåsen och berättade om
återupptäckten av såväl Savolax som Karélen.

Avsnittet finns redan på hemsidan, där delar av den
kommande CD-skivan testas.  BS.
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hembygdsförening som bildades för 25 år sedan och
som högtidlighåller detta vid Klintdagen lörd 6
september.
   Nära knutet till UKF är Bro d´River Boys, som
medverkat vid många av de ca 25 herrgårdskonserter
som genomförts under årens lopp, de senaste tio åren i
UKF:s regi och tillsammans med Olle Svennbergs
döttrar och hustru. I år är det 25 år sedan kvartetten
började sjunga Barbershop vid sidan av Negro
Spirituales, Bellman och annan svensk musik. De
kommer att låta höra sig, bl.a. med julmusik på Klint.

UKF:s småskriftserie
På kommunens bibliotek säljs. (30:-   A5)
1. Ortnamnet Upplands-Bro. 24 s
2. Kommunvapnet. 36 s
3. Konsten att flyga. Framtidsvision 1909. 24 s
4. Negelstena gård. 30-tal foton 1910-talet. 24 s
5. Dalkarlsvägen. 16 s.

Kan beställas genom UKF.  Print on demand
Utförligare innehållsförteckningar på hemsidan
Runstenar och runristningar. 30:- A4. 28.s
Allmogens besvär 15-1700-tal 30:- A4 24.s
Krönikespel om Stäket. orig,vers. 1502-1520
   50:- A4. 46.s
Almarestäkets historia. Arkeologi-register.
   Hemsidans texter. 30:- A4 36.s
Dito. Sten Stures registratur. Hist handl. 157 s i
   faksimil, svensk/latinsk text. 50:- A4. 40 s.
Vägar I. Basmaterial. 50:- A4. 48.s
Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-institution
   faksimil efter Oscar Almgren. 30:- A5. 20 s.
Riksantikvarieämbetet genom 300 år. Högtidstal av
Henrik Schück 1930. faksimil 30:- A5. 24 s.
Posten i Järfälla 125 år. 30:- A4. 34 s.
Register till UKF:s skriftsamling I. 30:- A4. 48 s
Register till UKF:s skriftsamling II. 30:- A4.48 s
Fifty years with the Cult Site of Rösaring.
   faksimil ur Viking Heritage Magaszine 2002
   av Börje Sandén. 40:- A4 6 s.
Tidigare nummer av Kultur & Historia
1994.  tabloidformat.  Gratis.   16 s
2001.  40:- /st A4 2 nummer 12-16 s
2002.  40:- A4. 12 s
2003.  40:- A4. 12 s

I korthet
UKF blev engagerat i Projektet Dalkarlsvägen
redan i ett tidigt stadium av planeringen. I år var det
ca 50 vandrare som övernattade i Bro. Av dem hade
ett 30-tal vandrat hela vägen från Mora. Bro
hembygdsförening och Bro församling står för logi
och utspisning. UKF hälsar dem välkomna vid
Övergrans kyrka, där deltagarna får en 16-sidig
folder med kartor hela sträckan till Stäket och
kulturhistoriska notiser. På vissa platser ges muntlig
information. På Stortorget erinrade Börje Sandén om
följderna av marschen 1743. Historik på hemsidan.

Det var en lyckad satsning publikt, när vi 1999 drog
igång exkursionformen “grand-tour”. Vi började
med Rösaring och Djupdal med vandring 4,5 km och
en tidsåtgång på ca 4 timmar. Ca 60 personer kom.
Sedan följde Fornsigtuna, Stäket och Draget med
lika god uppslutning. Med anledning av försöket att
levandegöra teorierna om den forntida kult, som
förknippas med processionsvägen och labyrinten vid
Rösaring, vilken presenterades i den tidskrift som
Högskolan på Gotland ger ut, så anordnades en extra
grand-tour i höstas. Även då kom ett 60-tal besökare,
nu andra än de som var med 1999. Så följde då
vårens “ordinarie” grand-tour. Denna gång kom
ungefär 80 personer. Intresset är tydligen stort. Folk
som missade vandring har hört av sig och därför gör
vi nu den 31 aug. en vandring. Det blir den 3:e på
mindre än ett år.
     Nio “beställda” visningar av organisationer och
privatpersoner har också ägt rum. Dit får väl räknas
landshövdning Mats Hellström med fru och Finlands
sverigeambassadör med fru.
     Har du inte varit med förut så passa på 31 aug.
eller tipsa någon bekant.

Till våren är det Fornsigtuna som gäller. Reportage
om Fornsigtuna/Signhildsberg är aviserat till augusti
i Upsala Nya Tidning.

Nytt nummer av Kultur & Historia utkommer
under hösten med bl.a. hittills opublicerade uppgifter
om den sista avrättningen på Bro härads “rätteplats”
och fortsättningen på egnahemsrörelsen i början av
1900-talet, då en stor herrgård i Håbo-Tibble delades
upp i mindra jordbruksenheter.
Vi uppmärksammar Bro och Lossa

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 90:- sätts in på pg 27 58 94-4
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Medlemsinformation 3
- nyhetsbrev nov 2003

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby, 08-759 62 63, 0708-44 22 48
Kansli:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15   pg 27 58 94-4  bg 5418-2258
Upplys. 08-582 40515. Telesvar/fax 582 413 55. UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Vi bekantar oss med stjärnhimlen
Amatörastronomer och en professor utreder begreppen, 26 nov

Fullbokat

Planerade programpunkter för våren

Vårens “grand-tour” till Fornsigtuna. sönd 16 maj
En ny frågeställning kring 1612 års beskrivning av platsen

Medlemsavgiften för 2004 är 90:- Inbetalningkort i nästa brev

Rånmordet vid Norrgrind
Andra artikeln om Egnahemsrörelsen

i årets andra nummer av Kultur & Historia

Reflexioner kring ett kommunstyrelsebeslut
Magasinet vid Bro järnvägsstation

Årgång 17

UKF:s hemsida och e-postinformation

UKF - vilka är vi ?

Pågående forskning
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Publika aktiviteter för UKF:s medlemmar och andra
intresserade av vår bygds historia

Grand-tour 16 maj år 2004
Sönd. 16 maj kl 13. Samling vid Signhildsbergs parkering. Åk väg mot Aske kursgård i
Håtuna, därifrån tillfällig skyltning.
Fornsigtuna/Signhildsberg
- "grand-tour 2004"

Arkeologiska undersökningar - både de som verkställdes 1984 — 1988 och de som
aldrig blev av på 1920-talet, isländska sagor, folkvisor, kulturhistoria, 80-talets debatt
om “vaggan”, gårdshistoria, gammal och ny historia, bl.a.: vad var det egentligen för
anläggningar som Aschaneus beskrev så detaljerat 1612?. Kan det verkligen ha varit
de forntida anläggningarna vi grävde ut? Dagen avslutas med besök på en
intilliggande "illegal" handelsplats invid “Habors vret” och “Habors källa”.

Observera att kapitlet Fornsigtuna i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
skrevs före de första arkeologiska utgrävningarna någonsin. Skildringen stöder sig
således endast på historiska källor, i form av en karta från 1600-talet, jordeboks-
uppgifter och andra historiska handlingar.
     I väntan på en ny upplaga av hembygdsboken finns bokens text på UKF:s hemsida,
liksom Saxo Grammaticus’ berättelser från 1200-talet om Habor och Signhild och
Aschaneus’ iakttagelser 1612 i såväl originaltext som med modern svenska.

Historia kring Håtuna-gruvan
En söndag i april. Närmare upplysning i vårens nyhetsbrev
En exkursion till platsen för “Håtuna-gruvan” vid Skällsta, där grafit bröts under 2:a
världskriget, planeras tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble hembygdsförening.

Planer på offentligt möte på Tammsvik nästa år
UKF har fått erbjudandet att förlägga ett möte till kursgården Tammsvik. Det blir
naturligtvis historia kring Tammsvik och redogörelse för en verksamhet som år 2003
firade sitt 25-årsjubileum, men också en redogörelse för UKF:s historia under 17 år
och vår pågående forskningsverksamhet. Mer information i nästa nyhetsbrev.

Hänt sedan sist
Höstens två exkursioner var välbesökta. Deltagare från UKF och Österåkers
hembygdsförening fyllde båten till sista plats, när Gudrun Vällfors berättade om Tre kungar
på Trälhavet år 1026. Det var en delvis ny tolkning med hjälp av lokalhistorisk erfarenhet av
en ifrågasatt historisk händelse.
      I och med tredje exkursionen till Rösaring och Djupdal på mindre än ett år har ca 170
personer tagit del av det utökade budskapet kring fruktbarhetsdyrkan i samband med
processionsvägen.
     Om bussrundturen i Upplands-Bro kan du läsa i Kultur & Historia
     Även föredraget om Berg och jord i vår del av Upplands var välbesökt.

UKF har mottagit ett antal intressanta bilder för kopiering och lagring i vårt bildarkiv:
tre informativa bilder av verksamheten vid Signhildsbergs tegelbruk och flygbilder över delar
av kommunen.
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Johansson,Kjell A., KUNGSÄNGEN
Johansson,Ingvar, HANINGE
Jonsson,Siv, KUNGSÄNGEN
Josefsson,Harry, KUNGSÄNGEN
Julin,Börje, SOLLENTUNA
Jungner,Kjell, KUNGSÄNGEN
Järvbäck,Hans, KUNGSÄNGEN
Karlberg,Bo, BRO
Karlmar,Ingrid, TÄBY
Karlsson,Per-Olov, BRO
Karlsson,Per Lennart, JÄRFÄLLA
Karlsson,Christer, KUNGSÄNGEN
Karngård,Lars, STOCKHOLM
Keding,Bo, KUNGSÄNGEN
Kjaersgaard,Kenneth, BRO
Kjellberg,Bengt, SKOKLOSTER
KomVux,Rektor, KUNGSÄNGEN
Kraft,John, VÄSTERÅS
Kristensson,Ulla, ENKÖPINGEN
Krümmel,H, KUNGSÄNGEN
Källman,Jonas, KUNGSÄNGEN

UKF - vilka är vi?
338 personer har varit antecknade som medlemmar åren 2003 och/eller 2002 och betalt avgiften 80:-
Vi har också några anonyma medlemmar eftersom elektroniska betalningsmedel inte alltid ger plats för
namnet, om även annan information ges. Postgiroinbetalningar kan spåras via nummer-förteckningen
på internet, däremot inte inbetalningar via bank. Anmäl om du inte finns med.
Vi har också informationsutbyte med institutioner, forskare och vissa andra personer, varierande
mellan 80 - 100 utskick. Våra utskick har en upplaga på ca 450.        Avgiften för 2004 är 90:-
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Laestander,Dagmar, KUNGSÄNGEN
Lagerbäck,Richard, SOLLENTUNA
Landell,Nils-Erik, STOCKHOLM
Larson,Lars-Gunnar, KUNGSÄNGEN
Larsson,Tinne, BRO
Larsson,Mikael, KUNGSÄNGEN
Larsson,Lennart, KUNGSÄNGEN
Larsson,Lars, KUNGSÄNGEN
Larsson,Nils, JÄRFÄLLA
Lejondals slott AB,, BRO
Liljebjörn,Lars, KUNGSÄNGEN
Lillsjöskolan,Rektor, KUNGSÄNGEN
Lindberg,Ruben, KUNGSÄNGEN
Lindberg,Gunnar, KUNGSÄNGEN
Lindblom,Göran, HALMSTAD
Lindblom-Strandberg,Harriet, ORNÖ
Lindersson,Göran, STOCKHOLM
Lindholm,Inger, KUNGSÄNGEN
Lindkvist,Christer, SPÅNGA
Lindmark-Kjellman,Cecilia, VÄSTERÅS
Lindqvist,Birgitta, BRO
Lindström,Curt, JÄRFÄLLA
Littmarck,Sten, SPÅNGA
Ljung,Erna, BRO
Ljung,Conny, KUNGSÄNGEN
Ljung,Johnny, KUNGSÄNGEN
Ljungkvist,Ingrid, BÅLSTA
Ljungqvist,Per Åke, BRO
Lundkvist,Klas, UPPLANDS VÄSBY
Lundquist,Michael, KUNGSÄNGEN
Lundvall,Börje, BRO
Löfgren,Staffan, BÅLSTA
Löfroth,Viveka, JÄRFÄLLA
Löfstedt,Charlotte, KUNGSÄNGEN
Löthman,Lars, JÄRFÄLLA
Löwenstein,Ebba, KUNGSÄNGEN
Magnusson,Olle, VÄLLINGBY
Malmström,Lars, BRO
Martinson,Jörgen, BRO
Mattsson,Trons-Lasse, FALUN
Melzer,Ove, KUNGSÄNGEN
Molander,Kerstin, KUNGSÄNGEN
Molin,Gun, BÅLSTA
Montelius,Jan-Olof, BORLÄNGE
Monthan,Olof, KUNGSÄNGEN
Månsson,Olof, KUNGSÄNGEN
Mörk,Karl-Erik, VALLENTUNA
Nielsen,Eliza, BRO
Nilsson,Alvar, KUNGSÄNGEN
Nilsson,Ingvar, KUNGSÄNGEN
Nilsson,Arne, BÅLSTA
Nilsson,Sam, BRO
Norberg,Anna, KUNGSÄNGEN
Nordin,Stefan, JÄRFÄLLA
Nordqvist,Katarina, KUNGSÄNGEN
Norelius,Håkan, BRO

Norman,Charlie, BRO
Norman,Margareta, BRO
Nyberg,Sven-Olof, BRO
Nygren,Agneta, BRO
Nylund,Sven Inge, KUNGSÄNGEN
Nyström,Madelaine, KUNGSÄNGEN
Oja,Tarmo, BRO
Olsson,Kristina, KUNGSÄNGEN
Olsson,Gunnar, UPPSALA
Ottosson,Ulla-Britt, BÅLSTA
Ottosson,Göran, BRO
Ouchterlony,Maud, KUNGSÄNGEN
Owe,Jan, BRO
Palmehorn,Bo, BRO
Palmqvist,Sven, BRO
Perhans,Karl-Erik, SOLLENTUNA
Permén,Gunnel, BRO
Persson,Anita, BRO
Persson,Ernst, BRO
Persson,Annelis, KUNGSÄNGEN
Persson,Sven Erik, KUNGSÄNGEN
Persson,Bo, ÅKERSBERGA
Reineck,Åke, UPPSALA
Rengius,Gunilla, KUNGSÄNGEN
Reuterskiöld,Carl, BRO
Rolander,Berny, SOLLENTUNA
Rundquist,Bengt, KISTA
Sabel,Hugo, VADSTENA
Samuelsson,Göran, HÄSSELBY
Sandberg,Finn, SKOKLOSTER
Sandelin,Bo, JÄRFÄLLA
Sandén,Göran, BRO
Sandén,Börje, BRO
Sandén,Gudrun, BRO
Schröder,Marie, BÅLSTA
Seth,Irene, KUNGSÄNGEN
Seyfert,Bruno, KUNGSÄNGEN
Simu,Olov, KUNGSÄNGEN
Sjö,Anders, BRO
Sjöman,Knut, KUNGSÄNGEN
Skogby,Ulf, ARBOGA
Slettengren,Tom/Charlotte, BRO
Smedberg,Kristina, STOCKHOLM
Sporre,Erik, KUNGSÄNGEN
Stadsark-Sthlm,Anna-Lisa Dalin,
STOCKHOLM
Steen,Kristina, BRO
Stein,Per, BRO
Stensson,Kjell, KUNGSÄNGEN
Stenström,Gunilla, KUNGSÄNGEN
Stigle,Lennart, KUNGSÄNGEN
Strahlert,Jan-Christer, KUNGSÄNGEN
Ström,Ivan, BRO
Sundblad,Gunnel, BRO
Sundqvist,Ma, KNIVSTA
Sunnerahlsför,Stedman/, JÄRFÄLLA

Svahn,Clas, JÄRFÄLLA
Svennberg,Mary, BRO
Svenson,Claes, JÄRFÄLLA
Svensson,Christina, VÄSTERÅS
Sverkman,Evert, KUNGSÄNGEN
Säterby,Björn, KUNGSÄNGEN
Söderberg,Rune, BRO
Söderberg,Gunnar, BRO
Söderberg,Astrid, ESKILSTUNA
Söderberg-Högberg,, VÄLLINGBY
Tellefsen,Jens, TÄBY
Thornton,Martina, KUNGSÄNGEN
Thorsberg,Lars, KUNGSÄNGEN
Tiefensee,Joachim, BÅLSTA
Timmerman,Zaida, KUNGSÄNGEN
Torgilsson,Vera, KISTA
Träisk,Ann-Charlotte, KUNGSÄNGEN
Tvilling,Gun, KUNGSÄNGEN
Törnblad-Eriksson,Monica, SPÅNGA
Törnqvist,Arne, KUNGSÄNGEN
Ugglas,Gösta af, KUNGSÄNGEN
Ullgren,Seija, BRO
Ullgren,Kent, BROMMA
Upplands-Bro kommun, KUNGSÄNGEN
Upplands-Bro-gymnas.Rektor,
KUNGSÄNGEN
Veijalainen,Stig, JÄRFÄLLA
Vilhelmsson,Allgun, JÄRFÄLLA
Vuxenskolan,Stud.förb., JÄRFÄLLA
Vällfors,Gudrun, ÅKERSBERGA
Wahlström,Gurli, KUNGSÄNGEN
Walldén,Anders, KUNGSÄNGEN
Weibust,Erling, KUNGSÄNGEN
Weinberg,Eric, BRO
Wennberg,Berit, KUNGSÄNGEN
Westford,Rune, JÄRFÄLLA
Westin,Jan, KUNGSÄNGEN
Westin Berg,Elisabeth, UPPSALA
Westre,Bibbi, BRO
Widborg,Eddy, ÅKERSBERGA
Wideklev,Stig, KUNGSÄNGEN
Widlund,Tommy, KUNGSÄNGEN
Widlund/Hallberg,Tommy/Birgitta,
KUNGSÄNGEN
Wingårdh,Charlie, BRO
Wingårdh,Karin, BRO
Wirstad,Jan, VALLENTUNA
Wisén,Gunnar, KUNGSÄNGEN
Wässman,Ola, VÄSTERÅS
Zander,Thore, BRO
Zetterberg,Ulla, BRO
Åkerlind,Dagmar, KUNGSÄNGEN
Åkerlindh,Jeanette, BRO
Åkerlindh,Anna-Greta, KUNGSÄNGEN
Åselius,Karin & Jan, BRO
Ängeskog,Holger, KUNGSÄNGEN

Soldater och torpare
Gun Björkman i Håtuna har under många år inventerat soldattorpen i Håtuna och Håbo-Tibble och
antecknat de många soldaternas personhistoria. Nu har hon påbörjat motsvarande forskning kring de olika
typerna av torp och torpare.
Eva Axlund har sammanställt liknande upplysningar om soldater i Härnevi - Bro
Tidigare har vi fått spridda upplysningar om soldater över hela kommunen av Kaj Jansson
Statare
Maj Hallberg, Håtuna, har låtit oss trycka upp hennes synnerligen intressanta levnadsbeskrivning av
moderns liv som herrgårdspiga och senare statarhustru. Finns på bibliotek och kan köpas genom UKF.
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Andersson,Helene, ÅRSTA
Andreasson,Monica, ÖRSUNDSBRO
Andskär,Claes, BRO
Bergaskolan,Rektor, KUNGSÄNGEN
Bibliotek,Nordiska museet, STOCKHOLM
Bibliotek,Järfälla,  JÄRFÄLLA
Bibliotek,Enköpings, ENKÖPING
Bok och Papper,Söders, BÅLSTA
Bonér,Louise, BÅLSTA
Bratt,Peter, STOCKHOLM
Broberg,Gunnar, LUND
Broström,Sven-Gunnar, TUMBA
Brunnaskolan,Rektor, KUNGSÄNGEN
Carlson,Susanne, ÄLTA
Conrad,Birgit RA, STOCKHOLM
Dahlbäck,Göran, TÄBY
Ekman,Marita,Viking Heritage, VISBY
Enköpingsposten, ENKÖPING
Ericson,Lars, STOCKHOLM
Finnstaskolan,Rektor, BRO
Landsarkivet i Uppsala, UPPSALA
Furuland,Göran, NORRTÄLJE
Gunnar Tysk,Patr.Sällskapet, STOCKHOLM
Gustafson,Birgitta, Pop.Ark, LÄRBRO
Gustavsson,Helmer, STOCKHOLM
Hagberg,Ulf Erik, BROMMA
Hellström,Mats, STOCKHOLM
Hembygdsf,Stockholms läns, STOCKHOLM
Hembygdsförbund,Sveriges, STOCKHOLM
Holmblad,Lars G, STOCKHOLM
Jansson,Ingela, NORRTÄLJE
Janzon,Kaj, STOCKHOLM
Johansson,Bengt O.H. STOCKHOLM
Johansson,Peter, STOCKHOLM
Jurefors,Inga, BRO
Karlsson,Karl-Elis, BRO
Krägga Herrgård,, BÅLSTA
Kyhlberg,Ola, UPPSALA
Landgren,Lillemor, KUNGSÄNGEN
Larsson,Mats G. SKIVARP
Leksell - ABF,Monica, KUNGSÄNGEN

Liby,Håkan,Upplandsmuseet, UPPSALA
Lindholm,Karl-Erik, KUNGSÄNGEN
Lindström,Jonathan, STOCKHOLM
Munktell,Ing-Marie Gustavianum, UPPSALA
Museum,Sigtuna, SIGTUNA
Nilsson,Kjell, STOCKHOLM
Nilsson,Lars, SOLLENTUNA
Nordiska museet, ARKIVET
Nyckelkonferenser, BRO
Nyberg,Bo, BRO
Olausson,Lena & Michael, TÄBY
Olofsson,Anita,Gällöfsta, KUNGSÄNGEN
Pia Clark,Tammsviks Konferens, BRO
Prenzlau-Enander,Gabriele, STOCKHOLM
Pydzik,Tomasz, BRO
Rahmqvist,Sigurd,DMS, VALLENTUNA
Robertson,Heather, ÅKERSBERGA
Roslund,Curt, ANGERED
Rydén,Rolf, HÄGERSTEN
Råbyskolan,Rektor, BRO
Sandén,Bertil, ÅSBRO
Sjöberg,Lars, UPPLANDS-VÄSBY
Stertman,Gert, BÅLSTA
Ström,Elisabeth, BRO
Ström,Hans, BRO
Ståhle,Elisabeth, BRO
Svensson,Ulf, ENSKEDE GÅRD
Jan Fridegård Sällskapet, ÖRSUNDSBRO
Sönnerlind,Kerstin, STOCKHOLM
Tamm,Carl, TÄBY
Tommila,Runar, GARPENBERG
Torstila, Pertti & Eva, STOCKHOLM
UNT,Upsala Nya Tidning, UPPSALA
Unge,Stig, ÖSTHAMMAR
Viking Heritage,Dan Carlsson, VISBY
Wahlström,Lars, SOLLENTUNA
Widström,Krister, Novus STOCKHOLM
Woldberg,Anders, VÄSTERHANINGE
Åberg,Alf, STOCKHOLM
Åhrlin,Kenneth, BRO
Österberg,Hans, SUNDBYBERG

Informationsutbyte har under året ägt rum med institutioner och personer som gör
tjänster åt UKF. En del har under lång tid velat få våra utskick.
För närvarande dryg 80 utskick.

Har du e-postadress?   -  Du kan få aktuell information även
mellan Nyhetsbreven.
Brevportot är dyrt och väntas höjas än mer. Kanske blir det inskränkningar för Föreningsbreven?
För närvarande får du under året 3-5 Nyhetsbrev / Kultur&Historia
Skicka ett e-mail till ukforsk@algonet.se så lägger vi upp en särskilt e-post-lista för
distribution av information från UKF med direktlänkar till nyheter och annat aktuellt på
hemsidan.
Du hittar numera UKF:s hemsida från kommunens startsida: Hembygdshistoria.
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Landshövdingeämbetets Kungörelser 1816-1822
Anteckningar om samtliga poster i källmaterialet

951 poster fördelade på 292 A4-sidor
Här några exempel på kungörelser av visst intresse

Klicka på önskat år eller ämne

1816
Smittkoppor Kalmar församling (Håbo)
6 hingstar till betäckning
Stöld ur postväska
Magasinsinrättningen
Halm till hovstallet
Efterlysning av 12 personer

1817
Angående utrotning av vilddjur
Bok innehållande mot staten förrädiska uppmaningar
Överflödsförordning
Provinsialläkarens rapport, jordegummor
Auktion på överstesätet Biskops-Arnö
Brand i Dannemora gruva

1818
Älvkarleby brobygge. (Carl XIII:s bro)
Missväxt
Underhåll av vägar
Salpeterskatten

1819

Skogsskötslen
Sjukligheten i länet
Mord och upphittat barn
Kung Carls brev angående lumpsamlare
4 arrestanter har rymt ur slottshäktet

1820
Tiggeri
Vård på lasarett
Strömrensning
Fångtransporter
Byordningen
Varutransporter på Mälaren
Leverans av hö till hovstallet

1821
Exekutiv auktion på Lejondal
Parad vid avtäckandet av Carl XIII:s bildstod
Överfall på allmän väg
14 farliga rymlingar från Karlskrona Fästning
Berättelse om årsväxten

1822
Landshövdingens 5-års berättelse
Pass för lumpsamlare i Håtuna socken
Angående lösdrivare
Skogsbränder
Kyrkstöld i Låssa
Upphävande av kaffedrickningsförbudet

Svensk Historia.nu
Ett massmedium för folket på 1700-talet
Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina
hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya
lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur
visste man att landet var i krig och vad som hände under kriser av olika slag? Naturligtvis var det
i kyrkan. Den var länge allmogens självklara plats för nyhetsförmedling. Kungörelserna fungerade
som ett massmedium och uppläsningen från predikstolarna utgjorde en del i ett system för
masskommunikation då tidningar var få och främst lästes av en bildad överklass. Detta är ämnet för
denna avhandling som belyser kungörelsernas funktion i krig och fred.

Elisabeth Reuterswärd:
Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

Med ovanstående ord presenterades på internet första akademiska avhandlingen i ämnet 29 sept 2001.
UKF har nu på hemsidan Kungl. Maj:ts, och Landshövdingens kungörelser samt Ärkebiskopens
cirkulär till prästerskapet, ungefär ett årtionde av varje i början av 1800-talet.  Ett första smakprov
fanns i vår skrift Kultur & Historia 2001:2 under rubriken Dåtidens Rapport och Aktuellt.
Under samma rubrik finns nu på hemsidan över 500 A4 sidor med lätt läsbar text och möjlighet att
skriva ut önskade sidor. Mer är på gång.

Här följer några exempel på ämnen som behandlas. På hemsidan finns samtliga poster behandlade
årsvis.
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Urval av Kungl. Maj:ts  kungörelser

     År 1800 ----------------------------
Stadga angående försäljning av brännvin
Förbud emot bruk och nyttjande av överflödigt silver
Stockholms stads allmänna barnhus
Vänskaps- och föreningsförbund mellan Ryssland och
Sverige
    År 1801 ----------------------------

Vänskaps-, handels- och sjöfartsförbund mellan
Ryssland och Sverige
Upphävande av förbudet mot handel och sjöfart på
England
Postbönders frihet och förmåner
Brännvinsbränningen i riket
     År 1802 ----------------------------
Förordning för adelsman som avsäger sig adelskapet.
(exemplet Tamm)
Förordning angående Stängselskyldigheten
Upphävande av förbudet mot införsel och bruk av
kaffe
Stadga om värvning och manskaps lejande till
krigstjänst
Gärningsmäns anställande på landet
Reglemente för dykeri- och bärgningskompaniet
    År 1803 -----------------------------

Jord- och hemmansägares skyldighet att betala skatt
för inhyseshjon och torpare
Västgöta allmogens gårdfarihandel
Stångjärnssmidet och manufakturen i riket
Fabriksidkares rättighet att i städerna hålla öppna
salubodar till deras tillverknings föryttrande i parti
och minut
Uppodling av oländig mark
    År 1804 ------------------------------
Beskrivning av salpetertillverkning
Reglemente för svenska handelsjöfarten under krig
Förbud mot införsel av Franska Journaler,
Veckoskrifter och Dagblad, samt böcker och skrifter
     År 1805 -----------------------------
Förordning om skogarna i riket
Reglemente för styrelsen på Ön S:t Barhelelmy i
Västindien
Karantänsförordning
Anläggande av kanal och sluss vid och förbi
Södertälje
Svenska handelsfarten på Ostindien
Angående obehöriga personers inflyttande i
huvudstaden
     År 1806 -------------------------------
Formen och storleken på tunnor och målkärl
Privilegier angående en ny segelled mellan Saltsjön
och Mälaren
Införandet av svenska statsförfattningar i Pommern
och Rügen
Upphävandet av livegenskapen i de tyska staterna

Om brännvinsbränningens inskränkning
Angående förbud för judar att i riket inkomma
     År 1807 --------------------------
Förordning om enskiften
Förklaring över allmänna stadganden (många
intressanta synpunkter)
Förbjudet för judar att kringresa på landsbygden och
driva handel och hantverk
Resereglemente för statens tjänstemän - 12 klasser
Förordning för trivialskolar, katedralskolor och
gymnasier (7 sidor)
Reglemente för Stockholms stads
brandförsäkringskontor
     År 1808 ----------------------
Omständigheter i frågan om bärgning av strandade
fartyg
Reglemente för fältläkarcorpsen
Förbud mot varors utförsel till Norge
Kungörelse om krig mot kejsaren av Ryssland
Kungörelse om krig mot konungen av Danmark
Reglement för uppbringningar av fartyg och delning
av lagliga byten - 2 sidor
Berättelse om finska arméns seger vid Rewolax i
Österbotten
Berättelse om finska arméns seger över den ryska vid
Lappo i Wasa län
Kungörelse angående dem som avlagt trohetsed till
ryska kejsaren
     År 1809 ----------------------
Påbud om allmän krigsgärd
Brev angående Gustaf Adolfs avsättning, den 13 mars
1809
Frihet till införsel av utländskt odestillerat
brännvin, tågvirke och talgljus
Ny Regeringsform, daterad 6 juni 1809
Fredsfördrag mellan Sverige och Danmark
Successionsordning för Christian Augusts och
hans manliga bröstarvingar
Berättelse om allmänna fattigvården  för åren
1808-1809
     År 1810 ------------------------
Fredsfördrag mellan Sverige och kejsar Napoleon
Tillstånd till handsågade plankors och bräders
utförande från Värmlandsgränsen till Norge
Ny Riksdagsordning fastställd den 19 februari
1810
Tryckfrihetförordning fastställd den 9 mars 1810
Riddarhusordningen fastställd den 31 mars 1810
Angående äktenskap med kvinna, som blivit
lägrad under äktenskapslöfte
Angående mildring i straffet för lägrad kvinna
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Reflexioner kring ett
kommunstyrelsebeslut
Det gick fort när beslutet att riva godsmagasinet vid
Bro station skulle tas. Inte förrän
kommunstyrelseledamöterna fick kallelse med
föredragningslista blev det känt att godsmagasinet
skulle rivas för att ge plats åt behövliga nya
parkeringsplatser.

I tjänsteskrivelsen som biläggs kallelsen får man
veta att någon bestämt att magasinet måste bort för
att ett 40-tal parkeringsplatser skall kunna få rum.
Är det SL, som bekostar arbetet, eller är det
kommunens förhandlare som bestämt rivningen?
Oberoende av vilken instans det gäller bör
kommunens folk ha insett att ett ingrepp som sker
på den plats där en gammal bondby förvandlas till
stationssamhälle är en känslig sak för de Brobor
som värderar den historiska traditionen som en
viktig beståndsdel i dagens utbyggnad av deras
samhälle.

Kommunstyrelsen har inte ens hört sin egen
kulturförvaltning, än mindre vänt sig till
hembygdsföreningen för rådslag. Hur har
majoriteten i kommunstyrelsen tänkt? Både när det
gäller sakfrågan och det parlamentariska
förfaringssättet? Vår högsta beslutande myndighet,
kommunfullmäktige, ser ut att helt köras över i
detta fall, eftersom arbetet måste göras med årets
anslag.

Åter till frågan här ovan: vem har bestämt att man
inte kan bygga parkeringsplatserna, om man inte får
riva magasinet. Skulle verkligen ett magasin i
kanten av parkeringsplatsen vara störande i något
avseende? Tvärtom skulle jag vill säga. Magasinet
har fram tills nu använts som lagerlokal för
kommunen. Naturligtvis är det i behov av viss
upprustning. Vore inte ett bevarande en
kulturgärning av kommunen som skulle uppskattas i
framtiden?
     Jag behöver väl egentligen inte framhålla, att
huset som sådant inte är det värdefulla, utan  det är
dess centrala funktion i samhället under lång tid.

Ett mycket viktigt påpekande för alla som läser
detta är att Bro hembygdsförening faktiskt hann
med att till kommunstyrelsesammanträdet lämna en
skrivelse och den här invid återgivna  teckningen
som levandegör stationssamhällets innersta väsen.
Bägge fanns på bordet när majoriteten beslöt att
riva magasinet. Att frågan togs upp av

kommunstyrelsen är helt OK, men att den sedan
både behandlades och beslutades internt i en mycket
liten grupp är ett märkligt förfarande i vår
demokratiska tid.

När detta läses kan magasinet vara rivet.
I ett sådant läge blir talet ofta: Vi kan dra lärdom av
det skedda så att procedurer av detta slag inte
upprepas! Tillåt mig erinra om att samma sak hände
när utbyggnaden vid Högnäs skulle äga rum. I
byggområdet fanns bara en enda byggnad och den
måste bort på grund av en parkeringsplats.
Byggnaden tillhörde den allra första generationen
handelsbodar, således en verkligt folklig institution,
som hade möjliggjorts när näringsfriheten i landet
infördes på 1860-talet och handelsbodar fick
uppföras, om det var minst 3 mil till närmaste stad.
3-milapålen stod några hundra meter åt
Kungsängenhållet. Det parlamentariska
förfaringssättet var dock då tillfredsställande vid
detta tillfälle. Beslutet togs i fullmäktige efter livlig
debatt. (som jag här lämnar åt sidan)

Det finns dock exempel på i vår kommun att
bevarandet av en gammal byggnad i ett i övrigt
synnerligen modernt bostadsområde kan bli
lyckosamt och inte alls störande. Jag tänker på
gamla sjukstugan sedermera pensionärsbostaden
Sandgrind, som ligger vid entrén till det nyaste
villaområdet i Sylta.

"Förvisso kan vi strunta i det förflutna.
Emellertid så struntar inte det förflutna i oss."
(citerat ur förordet till historikern Peter Englunds
senaste bok Tystnadens historia, 2003).
     Det förflutna slår tillbaka på olika sätt. Inte
minst när det gäller samhällsutbyggnaden. Vi har
sett runt om i landet hur man byggt moderna
samhällen utan hänsyn till bygdens rötter. En länk
tillbaka här och där ger närhet till det förflutna,
vilket skapar ansvar för den egna bygden, vilket i
sin tur gör att man trivs i sitt samhälle.
     Det förflutna slår tillbaka på ett än mer påtagligt
sätt. Samhällets kollektiva minnen i form av
protokoll och hembygdsberättelser dör aldrig.
Kanske står någon långt efter mig och pekar på en
parkeringsplats och säger som jag: här under
asfalten låg en gång vår första handelsbod; och på
den här parkeringsplatsen rullades i åratal
silltunnorna ut från magasinet fram till
handelsboden för vidare befordran till stugorna i
omnejden. Tänk om det åtminstone funnits kvar
rester av en husgrund att peka på!
Börje Sandén 2003-11-11
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under genomförande. Här avses byggas en golfbana i
världsklass, ett Whiskydestilleri och en kursgård. Det
stora problemet har varit nödvändigheten att göra
intrång på de strandskyddade området. Som
kompensation skapas både natur och kulturstigar.

UKF:s småskriftserie
På kommunens bibliotek säljs. (30:-   A5)
1. Ortnamnet Upplands-Bro. 24 s
2. Kommunvapnet. 36 s
3. Konsten att flyga. Framtidsvision 1909. 24 s
4. Negelstena gård. 30-tal foton 1910-talet. 24 s
5. Dalkarlsvägen. 16 s.

Kan beställas genom UKF.  Print on demand
Vi trycker upp dem alltefter behovet
Utförligare innehållsförteckningar på hemsidan
En arbetarkvinnas liv. Av Maj Hallberg 1990. 30:-
Håtuna Krönikebok. Edwin Hedin. ca 1952l 50:-
Runstenar och runristningar. 30:- A4. 28.s
Allmogens besvär 15-1700-tal 30:- A4 24.s
Krönikespel om Stäket. orig,vers. 1502-1520
   50:- A4. 46.s
Almarestäkets historia. Arkeologi-register.
   Hemsidans texter. 30:- A4 36.s
Dito. Sten Stures registratur. Hist handl. 157 s i
   faksimil, svensk/latinsk text. 50:- A4. 40 s.
Vägar I. Basmaterial. 50:- A4. 48.s
Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-institution
   faksimil efter Oscar Almgren. 30:- A5. 20 s.
Riksantikvarieämbetet genom 300 år. Högtidstal av
Henrik Schück 1930. faksimil 30:- A5. 24 s.
Posten i Järfälla 125 år. 30:- A4. 34 s.
Register till UKF:s skriftsamling I. 30:- A4. 48 s
Register till UKF:s skriftsamling II. 30:- A4.48 s
Fifty years with the Cult Site of Rösaring.
   faksimil ur Viking Heritage Magaszine 2002
   av Börje Sandén. 40:- A4 6 s.
Tidigare nummer av Kultur & Historia
1994.  tabloidformat.  Gratis.   16 s
2001.  40:- /st A4 2 nummer 12-16 s
2002.  40:- A4. 12 s
2003.  40:- A4. 12 s

I korthet
Håtuna Krönikebok finns nu i tryckt form och på
hemsidan. Edwin Hedin, Norränge efterlämnade en
handskriven bok med 123 foliosidor, där kyrkans
och bygdens historia passerar revy.

Maj Hallberg skrev 1990 för dåvarande
Kulturnämnds räkning en välskriven och mycket
informationsrik berättese om sin mor levnadsöde
under större delen av 1900-talet. Hon kallar den
En arbetarkvinnas liv. Den finns att låna på
biblioteket. UKF har nu tryckt en ny upplaga. Se
småskriftsförteckningen nedan. Den kommer också
att finnas på vår hemsida inom kort.

På hemsidan finns länkar till
Upplands-Bro kommun
Kulturnät Sverige: institutioner, föreningar,
hembygdsforskning
Utbildningsradion: aktuella program, Forntiden,
TV-universitetet, där du kan lyssna
populärvetenskapliga föredrag
Svensk Historia.nu: Arkiv, forskning, länkar
Nordisk Arkeologi: Institutioner, bl.a. två av UKF:s
sajter om Runor och Granhammarsmannen
Populär historia

Nyheter på hemsidan:
Dåtidens Rapport och Aktuellt
Håtuna Krönikebok

Det hände i Upplands-Bro med nya tillägg av
kommentarer till hembygdsboken

Börje Sandéns artikel om vikingafärder med
anknytning till Mälardalen ur tidskriften
Mälarstaden- Magasinet om livet i Mälardalen
Den kompletta artikeln med ett flertal bilder.

Sänkt pris på Hushållningsjournalen 500:-
Efter två år sänker vi nu priset för de tre volymerna.
768 sidor i stort format. ca 600 illustrationer inkl
faksimil av över 400 väderlekstabeller

Kraftig sänkning av priset på boken om Skolans
historia i Upplands-Bro. Nu 50:-
Försäljningen av Brogård till företaget Novus är

Upplysningar om UKF:s verksamhet
Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro
08-582 40 515;   fax 08-582 413 55  E-post:          ukforsk@algonet.se
Internetadress: www.algonet.se/~ukforsk
Book on Demand och Forskarakademien
Bengt Borkeby, 08-581 656 59; 0704-39 16 02, Hjortronv. 109, 196 35,
Kungsängen Medlemsavgiften 90:- sätts in på pg 27 58 94-4
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Medlemsinformation 1
- nyhetsbrev febr 2004

Föreningen för
Upplands-Bro

Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby,  0708-44 22 48
Sekr:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15       pg 27 58 94-4
Upplys. 08-582 405 15. Telesvar/fax 582 413 55.    UKF on Demand/Forskarakademin. Bengt
Borkeby, 581 656 59    E-post ukforsk@algonet.se.  Webbplats://www.algonet.se/~ukforsk

Sista avrättningen i Bro. Nya forskningsreslutat
Bro och Lossa hembygdsförening - Klint

Prästen och separatisten i Bro på 1700-talet
Första romanen på svenska - Upplands sydligaste järnmanufaktur

Bro och Lossa hembygdsförening - Klint

Besök på Tammsvik Herrgård och Konferens
Lär känna din bygd - historia - verksamhet -

forskningsprojekt - Bro d’River Boys

Kallelse till årsmöte onsd. 14 april, Villa Skoga
Föredrag och bilder från Island

Cykeltur i Lejondalsområdet
Järnmanufakturens vattendammar - jättegrytan

- “urskogen” - avrättningsplatsen
Bro och Lossa hembygdsförening - Klint

Årgång 18

Vi bekantar oss med stjärnhimlen
Repris av hösten fulltecknade studiebesök

Besök på Skällsta Säteri
Lär känna din bygd - Håtuna, en centralort i gammal tid

Fornsigtuna - Signhildsberg
Vårens “grand-tour” - nytillkommet moment: medeltiden
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Kulturarrangemang  2004         UKF och Hembygdsföreningar
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars
Vi tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-40:- för publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är den vår viktigaste inkomstkälla.

Tisd 10 februari kl 19.00   Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8. Bro
Sista avrättningen i Bro - Rånmordet vid nuvarande centrum 1840
Bröderna Ljung berättar om den fördjupade forskning de bedrivit kring mordet, rättegången, avrättningen och
ett tidningsreportage med den dömdes tal på Bro härads avrättningsplats. Tidens vardagsförhållanden visas i
ord och bild. Kaffe serveras. 30:-.
Vid cykelturen i Lejondalsområdet 8 juni besöker vi bl.a. avrättningsplatsen.
Arrangör: Bro och Lossa hembygdsförening

Onsd 10 mars kl 19. Tammsviks Herrgård och konferens, Låssa
Lär känna din bygd.
Besök på Tammsvik Herrgård och Konferens
Tammsvik bjuder till sig hembygdsintresserade i bygden. Vi får ta del av UKF:s forskningsprojekt,
Tammsviks historia och nuvarande verksamhet. Kaffe serveras. Bro d´River Boys sjunger. För att kunna välja
lämplig storlek på lokal behöver vi veta hur många som tänker deltaga. Förhandsanmälan till UKF en vecka
innan: tel 582 405 15, telefonsvarare 582 41 355, eller ukforsk@algonet.se
Arrangör: UKF / Tammsvik

Onsd 24 mars kl 19.  Skällsta Säteri Utställningshallen, nära Håtuna kyrka vid vägen mot Nyborg
Lär känna din bygd
Håtuna - en centralort i gammal tid.  Håtunaleken och Fornsigtuna.
Skällsta Säteri bjuder till sig hembygdsintresserade i bygden.
Var blev kung Birger tillfångatagen? Börje Sandén berättar om Håtunalekens roll i historien och om sina
aktuella studier kring det medeltida Fornsigtuna. Det är i år 20 år sedan amatörarkeologerna grävde fram den
forntida kungsgården. De två Fornsigtuna och Signhildsberg är målet för årets "grand-tour" 16 maj.
Den nya ägaren av Skällsta, Karl-Erik Karlsson, bjuder på kaffe i sin stora utställningshall. Förhandsanmälan
en vecka innan till UKF: tel. 582 40 515,  telefonsvarare 582 41 355 eller ukforsk@algonet.se
Arrangör. UKF och Håtuna / Håbo-Tibble hembygdsförening / Skällsta säteri

Onsd 7 april kl 19. Kvistabergs observatorium Bro.
Repris av höstens övertecknade arrangemang
Vi bekantar oss med stjärnhimlen
Amatörastronomerna Johnny och Conny Ljung berättar om stjärnhimlen som före vår alltför "upplysta tid" var
en del av människans vardag. Professor Oja ger några exempel på vad professionell astronomi handlar om.
Med hjälp av ett avancerat datorprogram studerar vi stjärnhimlens utseende vid olika tidpunkter. Vi får veta
hur ett privat observatorium kom att knytas till Uppsala universitet. Om vädret tillåter finns planeter att
beskåda i mindre kikare och teleskop. Om inte asteroidforskningen pågår just denna kväll får vi också besöka
stora kupolen med Schmidtteleskopet. Och till  slut frågan: Varför har fyra himlakroppar namn efter
Upplands-Bro-bor?
Deltagarantalet är begränsat. Förhandsanmälan till 582 405 15, telesvar 582 413 55  ukforsk@algonet.se
Arrangör: UKF/Kvistaberg

Tisd. 20 april kl 19.  Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8. Bro
Jakob Mörk och Jakob Gripenstedt - två Brobor som skrev in sig i svensk historia.
Börje Sandén berättar om prästen Mörk i Bro, som skrev vårt lands första roman och fick sin tids stora
utmärkelse  men dog i största fattigdom i Bro. Samtida med honom var hovjunkaren på Lejondal, separatisten
som vägrade att låta sina barn döpas av bl.a. Mörk. Gripenstedt skapade och drev i flera årtionden Upplands
sydligaste järnmanufaktur vid Lejondal, vars rester vi besöker vid sommarens cykelutfärd 8 juni. Kaffe
serveras. 30:-.
Arrangör: Bro och Lossa hembygdsförening
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Sönd. 25 april kl 13.  Skällsta Säteri, nära Håtuna kyrka, vid vägen mot Nyborg
Exkursion till platsen för “Håtuna-gruvan” vid Skällsta, där grafit bröts senast under 2:a världskriget. Ett
arrangemang tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble hembygdsförening. Guide på platsen är kvartärgeologen
docent Harald Agrell vid SGU i Uppsala, där han bl.a. arbetar med geovetenskapligt skyddsvärda objekt. Ev. får
vi tillfälle att se de bilder som togs strax innan minnena av gruvverksamheten "städades bort" av en tidigare
ägare för några år sedan. Visningen äger i så fall rum i nuvarande ägarens utställningshall. Om tiden tillåter
besöker vi också den intilliggande Ingvarstenen och hör historien om ett vikingatåg, som finns belagt i två
självständiga källskrifter. På hemsidan finns mycket skrivet om grafitgruvan och verksamheten.
Arrangör:  UKF / Håtuna och Håbo-Tibble hembygdsförening

Kallelse
Onsd 14 april  kl 19. 00 Villa Skoga, Gamla landsvägen 4 nära stationen bakom Systemet i Kungsängen
UKF:s årsmöte med verksamhetsberättelse och stadgeenliga val.
Efter förhandlingarna ca 19.30: Island, isländska sagor och bilder från en rundtur på ön.
Börje Sandén besöker historiskt och geologiskt intressanta platser.

Sönd. 16 maj kl 13. Samling vid Signhildsbergs parkering. Åk väg mot Aske kursgård i Håtuna, därifrån
tillfällig skyltning. Ingen förhandsanmälan.
Fornsigtuna/Signhildsberg - "grand-tour 2004"
Arkeologiska undersökningar - både de som verkställdes 1984 - 1988 och de som aldrig blev av på 1920-talet,
isländska sagor, folkvisor, kulturhistoria, 80-talets debatt om “vaggan”, gårdshistoria, gammal och ny historia,
bl.a. Börje Sandén ställer frågorna: Vad var det egentligen för anläggningar som Aschaneus beskrev så
detaljerat 1612? Kan det verkligen ha varit de forntida anläggningarna vi grävde ut?
     Dagen avslutas med besök på en intilliggande "illegal" handelsplats invid “Habors vret” och “Habors källa”.
Observera att kapitlet Fornsigtuna i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro skrevs före de första
arkeologiska utgrävningarna någonsin. Skildringen stöder sig således endast på historiska källor, bl.a. i form av
en karta från 1600-talet, jordeboksuppgifter och andra historiska handlingar.
     I väntan på en ny upplaga av hembygdsboken finns bokens text på UKF:s hemsida, liksom Saxo
Grammaticus’ berättelser från 1200-talet om Habor och Signhild och Aschaneus’ iakttagelser 1612 i såväl
originaltext som med modern svenska.  Läs här kapitlet Fornsigtuna ur hembygdsboken
Arrangör: UKF/Håtuna och Håbo-Tibble hembygdsförening/Signhildsberg

Tisd. 8 juni kl 18.00.   Samling vid Klint, Prästvägen 8, Bro
Cykelutflykt till Lejodalsområdet
Vi besöker de tre fördämningsvallar som finns kvar vid det vattenmagasin, vars vatten drev smideshamrarna vid
Gripenstedts manufakturverk i mitten av 1700-talet, tar oss en titt på Bros enda jättegryta, dröjer en stund för att
begrunda herrgårdens och slottets historia innan vi åker till landets minsta häradsallmänning med sin lilla
urskog och Bro härads avrättningsplats, som finns inritad på den äldsta bevarade kartan över Bro. Om vi orkar
och tiden tillåter tar vi oss till ruinerna av Lejondals sågkvarn mellan Hällkana och Roligheten. Vi gör en
kaffepaus på lämplig plats. Som längst ca 7 km. tur och retur
Arrangör:  Bro och Lossa hembygdsförening

Besök vår hemsida.   Där får du riklig information om vår lokala historia som ofta också
är rikshistoria.               Här följer ett urval ämnesområden

Rösaring Almarestäket Kommunikationer Kartor
Labyrinter Håtunaleken Ångbåtar Jordeböcker
Skålgropar Dalupproret 1743 Jungfrukrogen Ortnamn
Fornborgar Demokrati på 1700-talet Ortsbor berättar Låssa kyrkas arkiv
Runstenar Kravaller 1810 Grafitgruvan Sevärdheter i
Vikngar Hålvägar Håtuna krönikebok Upplands-Bro
Fornsigtuna Rövargrottan Hembygdsbok 1820 länkar till
Granhammarsmannen Ångbåtar Kommentar till hembygdsboken utförligare sidor
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Fornsigtunas medeltida lämningar ?
Bakgrund och diskussionsunderlag inför
föredrag på Skällsta Säteri och exkursionen till
Fornsigtuna-Signhildsberg
Av Börje Sandén, december 2003; rev 2004-01-24

Arkeologiska undersökningar 1984-88 påvisade en
forntida                anläggning vid Signhildsberg
I kölvattnet på den infekterade debatten om "Svearikes
vagga" blev det aktuellt med en mindre arkeologisk under-
sökning vid herrgården Signhildsberg i Håtuna socken inom
nuvarande Upplands-Bro kommun. Journalisten Dag Stålsjö
hade i en uppmärksammad historisk TV-serie gått i
bräschen för den s.k. Västgötaskolan som menade att bl.a.
Fornsig-tuna var att återfinna i Västergötland. Hans
agerande på det vetenskapliga fältet resulterade i en fällande
dom för osak-lighet i radionämnden. Debatten var inte slut i
och med den fällande domen år 1982. Den fortsatte ända
upp i riksdagen, där det till och med efterlystes ett
samarbete mellan yrkesforskare och amatörer.

Debatten om "vaggan" kom emellertid att spela en roll för
den fortsatta frågan om vårt Fornsigtuna. Mycket snart - i
en TV-sänd debatt mellan representanter för västgötaskolan
och den akademiska forskningen - förklarade den senare att
Fornsigtuna inte alls låg i Västergötland utan vid herrgården
Signhildsberg i Uppland. Detta måste nog sägas vara ett
alltför tvärsäkert uttalande vid denna tidpunkt. Dittills hade
nämligen aldrig någon arkeolog satt spaden i jorden för att
undersöka om det fanns jordnära bevis härför.
     Det var just vid denna tidpunkt som jag fick uppdraget
att skriva kommunens hembygdsbok och jag ansåg mig
kunna hävda att ett Fornsigtuna funnits här hos oss, detta
med hänvisning till historiska källor i form av s.k. jorde-
böcker och en aldrig publicerad handritad karta från mitten
av 1600-talet. Kapitlet om Fornsigtuna var för övrigt  det
första som skrevs i boken och användes i manuskript av
riksantikvarieämbetet vid den kartering som gjordes 1983,
liksom visst övrigt material som jag ombetts att bidraga
med. Hela detta kapitel finns på UKF:s hemsida.

Några få månader efter hembygdsbokens utgivning hösten
1984 publicerades i Populär Arkeologi (1985:1) resultaten
av undersökningarna vid Forsigtuna i såväl Västergötland
som Uppland. Västergötlands Fornsigtuna visade det sig
vara en ofullbordad ladugård från 1800-talet. Undersök-
ningarna vid Signhildsberg skulle komma att utvidgas de
följande åren och avslutades inte förrän 1988. Då hade
arkeologin berikats med sin första utgrävda tingshög och
två exempel på en dittills aldrig undersökt form av
hallbygg-nader uppbyggda på konstgjorda stenfundament
(platåhus).
     Här är inte platsen för en redogörelse av själva utgräv-
ningarna, som kom att omspänna ca fem månader under sex
grävperioder. En närmast komplett redogörelser finns i
boken  Fornsigtuna - en kungsgårds historia, utgiven av
Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning 1991.

Medeltida lämningar vid Fornsigtuna?.
Så är vi då framme vid frågan om det funnits medeltida
lämningar på platsen. Ett viktigt motiv för att välja

Signhildsberg för undersökningen 1984 var - förutom vissa
historiska fakta - att det finns en utförlig beskrivning av
platsen, sådan den såg ut 1612. Den är författad av Martin
Aschaneus, som formellt - om än ej som titeln antyder -
utsågs till riksantikvarie år 1630, samtidigt som de första
riktlinjerna för antikvarisk verksamhet publicerades. Han
var uppvuxen på granngården Aske. Hans redogörelse för
Fornsigtuna inleder en längre beskrivning av Sigtuna stad.
     Vi får veta att vid nuvarande Signhildsberg har legat ett
"slott" (= befäst byggnad). Han säger att man ännu kan se
den form  slottet haft, se dess murar och borggård med sin
ingång. Sträckmuren har fallit samman, och ner mot sjön
syns stora högar och stenrösen innehållande både gråsten
och tegelsten. Söderut finns en väldigt hög "stenresa som
till äventyrs kan ha varit ett stentorn". Platsen är nu bevuxen
med  smärre och större granar och enbuskar.
     Vid våra undersökningar gjordes ett försök att anpassa
Aschaneus beskrivning till den fysiska verkligheten i
Signhildsbergsparken. Eftersom det finns en rad osäkra
faktorer i form av Aschaneus' minnesbild och människans
ingrepp på platsen under tusen år, var det svårt att få puzzlet
att gå ihop ordentligt. Men sammantaget borde de två
möjligheterna till tolkning som gjordes vara tillfredsstäl-
lande. Du kan läsa denna bedömning, sådan den kom till
uttryck i Fornsigtunaboken. Hela den aktuella delen av
Aschaneus' skrift finns att läsa på hemsidan i dels modern
översättning, dels i originalstavning.

När jag nu talar för egen räkning måste jag erkänna, att allt
det fascinerande som kom fram genom undersökningarna av
Fornsigtuna blockerade tankarna för den verklighet, som vi
faktiskt kommit fram till.  Det vi funnit och undersökt var
utan tvekan forntida anläggningar, hallbyggnader med ler-
klinade väggar och de karakteristiska taken. Dessa huskrop-
par har inte innehållit gråsten - och tegel! - som kunnat
lämna sådana ruiner efter sig, som Aschaneus beskrivit.
Han talar dessutom om murar och stenrösen av olika slag.
Går vi till beskrivningarna i Rannsakningarna åren 1667
och 1672 så talas där t.o.m. om en borggård omgiven av en
hålmur, om källarvalv och synliga våningar. Hålmurar var
just den tidigaste formen av murar då teglet bildade ett skal
kring ett osorterat innehåll. Läs också vad som står om
Fornsigtuna i jordeböcker, i historiska handlingar och på
gamla kartor.
      Det Aschaneus beskrev måste ha varit en medeltida
anläggning av något slag - och då inte någon enklare bygg-
nad. Han uppfattar byggnationen som ett försvarsverk för
Sigtuna stad eller ett "hus" (benämning på befäst byggnad).
Före utgrävningarna läste jag ofta upp Aschaneus' text, när
jag guidade besökare. Närmast efter utgrävningarna var det
i stället resultat av dessa som var det intressanta. Så
småning-  om ebbade det allmänna intresset för Fornsigtuna
ut och jag kom att ägna mig åt andra fornminnesplatser.
     Mitt inlägg kan ses som ett försök att blåsa nytt liv i
obesvarade frågor kring en plats som fick följande
beskrivning av Riksantikvarieämbetet på 1920-talet när man
avslog en begäran om arkeologisk undersökning av
Signhildskulle bekostad av en privatperson: "Enligt uppdrag
får jag hemställa till Eder att godkänna detta uppskjutande
och inte uppfatta det som ett undervärderande av under-
sökningens betydelse, Det helt motsatta förhållandet är i
stället rådande. En undersökning vid Signhildsberg kan
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nämligen träffa mitt i en av de mest centrala punkterna av
svensk förhistoria."

Ärkebiskopssäte? eller ...
För fyra år sedan var det dags för Fornsigtuna i UKF:s
årliga större exkursion till fornminnesplatser. När jag då
citerade Aschaneus slog det mig att hans beskrivning
knappast kan gälla det vi grävde ut! Han beskrev ju rester
som inte var forntida utan medeltida. Vad kunde det ha
varit för bygg-nad? Jag tänkte på hur påven Alexander III
(munk vid Alvastra kloster - kanske därför särskilt
intresserad av Sverige ?) på 1170-talet begärde att kung
Knut Eriksson ("känd från TV", Jan Guillous serie och bok
om Arn) skulle återlämna Fornsigtuna och ytterligare ett
par gårdar i Upp-land till kyrkan. Det måste ha funnits en
särskild anledning härför. Kyrkan måste ha hyst ett mycket
starkt intresse för platsen.
      Var det ett räntebärande markinnehav man var intres-
serad av vid denna tid?  Senare vet vi att gårdar nyttjades på
detta sätt. Finns det forskning kring denna fråga? Det är
känt att kristendomen förde med sig många nyheter till
norden. En av dem var byggandet av större tegelhus. Kan
denna teknik ha praktiserats i liten skala när det första
biskops-ämbetet infördes? Kanske inför en av påven 1215
godkänd men aldrig verkställd återflytt av biskopssätet till
Sigtuna. Före 1200-talet uppfördes faktiskt Mariakyrkan i
Sigtuna med tegel och den mäktiga domkyrkan i Uppsala
påbörjades på 1270-talet av franska arbetare. Den ovan
nämnde kung Knut höll sig förskansad i en kraftig
stenbyggnad på Visingsö. Borde det inte ha byggts en säker
bostad för en biskop? Var det därför som kyrkan/påven
varit intresserad av Fornsigtuna? Den frågan finns inte
besvarad - den har väl inte ens blivit officiellt formulerad.
      Dessa funderingar var utgångspunkten för det reso-
nemang som följer.  Jag har funderat över om Aschaneus’
beskrivning av ruinerna på platsen ursprungligen kunde ha
varit det biskopssäte som borde ha funnits i Sigtuna, men
som man aldrig diskuterat platsen för. Kanske en påbörjad
byggnad, som aldrig blev färdig?
      Särskilt under den första kristningen har ju en biskop
varit utsatt för mycket stor fara, (år 1088 dödades en biskop,
i eller vid Sigtuna) och han borde, som vid Almarestäket, ha
haft en befäst bostad. Aschaneus’ tror att Fornsigtuna varit
en del av Sigtunas försvar eller ett “hus”, dvs befäst bygg-
nad. Ett försvarsverk nordväst om Sigtuna låter emellertid
mindre troligt. Ett sådant fanns ju i söder vid Almarestäket
redan omkring år 1000.
     Jag tillåter mig spekulera i dessa frågor eftersom knap-
past något går att bevisa med hjälp av inhemska skrifter.
Den äldsta daterade uppländska skrift jag känner till gäller
åren 1167-85 och den har inte med brevet till Knut Eriksson
att göra.

... en kungsgård?
Vare sig ursprunget till byggnationen vid Fornsigtuna varit
ett kyrkligt intresse eller inte, kvarstår faktum att här funnits
en kungens gård under medeltiden. Jag tror att de byggnads-
rester som beskrivs 1612, och senare i Rannsakningarna,
helt jämnades med marken när Åke Rålamb började anlägga
herrgården på 1670-talet. Det finns några intressanta fakta
att ta fasta på. Fornsigtuna var ett levande begrepp. Ännu på

1600-talet finns det kvar  på några kartor. Det finns också i
jordeböckerna. Och det fanns som vi sett tydliga rester av
ett "slott". Platsen Fornsigtuna är också omtalad i några
histo-riska verk från 1500-talet, som jag återkommer till i
en an-nan artikel. Hur kunde resterna så spårlöst försvinna,
såväl fysiskt som i forskningen?

Ingen medeltida större anläggning finns omnämnd
Nu till ett mycket intressant faktum. Varken en biskopsborg
eller en kungaborg på platsen hade mig veterligt diskuterats
ännu för kort tid sedan. Därför tog jag kontaktat en forskare
i Uppsala, som fått i uppdrag av Stiftshistoriska sällskapet
att skriva ärkestiftets historia. Denne är färdig med den tids-
period som jag aktualiserar. Jag frågade henne om  hon i
sina studier stött på något som skulle kunna antyda ett
biskopssäte vid Fornsigtuna. Svaret var att ett sådant  i form
av en borg aldrig diskuterats. Beträffande Fornsigtuna
kände hon väl till historiken som den framställs i boken om
Forn-sigtuna. Eftersom det inte finns någon annan
arkeologiskt grundad tolkning än den vi kommit fram till, så
är det den som gäller för våra historiker.
      En följdfråga blev då om en kungaborg hade diskuterats
av arkeologer och medeltidshistoriker. Svaret borde finnas i
Christian Lovéns stora doktorsavhandling från 1996
"Borgar och befästningar i det medeltida Sverige". På 550
sidor redogörs för alla typer av borgar, som på något sätt
blivit dokumenterade antingen i skrift eller genom
arkeologiska undersökningar. Även de allra minsta
antydningar till någon form av borg behandlas. Men inget
finns nämnt om Forn-sigtuna. Varför?  Svaret finns faktiskt
i avhandlingen. Där finns ingen hänvisning till Aschaneus'
skrift och inte heller till Rannsakningarna vad gäller Håtuna
socken. Det finns inte heller någon referens till Otto von
Friesen som 1923 utförligt diskuterar medeltida lämningar
med hänvisning till Aschaneus. En intressant kommentar av
Friesen är följande: "Däremot är Signhildsberg
jämförelsevis fattigt på minnen från forntiden." Han besökte
platsen 1921 och iakttog den ansenliga gravhögen som
brukar kallas Signhilds hög och några smärre högar på
berget nordväst om huvudbyggnaden.
      Friesen tror att Fornsigtuna kan ha kommit i biskops-
stolens ägo i samband med att en missionsbiskop instal-
lerades i Sigtuna.
      Lovén har muntligt förklarat utelämnandet av Fornsig-
tuna med att det endast kunde ses som en gård. Den ute-
lämnade referensen till Aschaneus förklarar han med att
dennes beskrivning av Sigtuna stad inte kunde anses
trovärdig. Jag håller verkligen med om att staden och dess
närmaste omgivning får en mycket vidlyftig beskrivning
med alltför stora drag av fantasi.
      Den för Fornsigtuna aktuella delen är emellertid inled-
ningen och den behandlar Håtunalandet och det är där vi
finner skildringen av de aktuella ruinresterna. Eftersom
förekomsten av dem bekräftas omkring 60 år senare i såväl
prästernas som befallningsmännens rapporter bör
Aschaneus vara trovärdig i denna sak. Lämningarna är så
påtagliga att hans samtida talar om ett slott. Själv tror han
att de ingått i Sigtunas stadsvärn eller varit ett hus, dvs
befäst byggnad.
      Det är för övrigt dessa ruiner som 1559 motiverar
Laurentius Petri att i sin "Svenska Krönikan" förlägga den
urgamla sagan om Habor och Signhild till Fornsigtuna
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eftersom en prinsessa ju borde ha bott på ett slott. Samma
bedömning gör Johannes Messenius i sitt drama som upp-
förs i Stockholm 1612. Att sagan om Habor och Signhild
kommit att förläggas hit är en fantasifull efterhandsrekon-
struktion som dock grundar sig på iakttagbara lämningar vid
Signhildsberg.

Några förutsättningar till en förklaring av hur
ruinerna vid Fornsigtuna kunnat försvinna
Att ta bort fornlämningar hade bara något årtionde före
herr-gårdens tillkomst blivit i lag förbjudet i Europas äldsta
forn-minneslag från 1666, där det enligt Kungl Maj:ts
påbud heter: ".. hava vi för gott och nödvändigt ansett att
bjuda och befalla alla våra trogna undersåtar, som detta i
någon mån angå kan, att ingen ehoo han är, skall efter
denna dag understå sig att på någorhanda sätt nederbryta
eller föröda de borgar, hus, fästen, skansar eller stenkummel
som ännu på en eller annan ort kunna vara tillfinnandes,
ehuru ringa ock dessa kvarlevor vara må ....".
     Om inte det här med stenmurar vid Fornsigtuna är en ren
skröna måste det finnas något kvar under jord. Var det
månne för att totalt dölja  sin förbrytelse som Åke Rålamb
tog bort samtliga synliga rester?  Rålamb själv döpte snart
om platsen (1678) till Signhildsberg, detta med tanke på att
sagans Signhild skulle ha varit en kungadotter och som
sådan borde ha bott på ett slott.
     Det faktum att kung Birger 1299 undertecknade en hand-
ling i Fornsigtuna bör tyda på det funnits en byggnad värdig
en kung (således inte bara en bondby som på 1600-talet).
Denna byggnad kan ursprungligen ha uppförts för kungen/
kronan i tidig medeltid, som en logisk fortsättning på den
forntida kungsgården på platsen, eller rent av som en
komplettering av den anläggning som kyrkan kan ha ägt och
velat ha tillbaka. Sigurd Rahmqvist vid forskningsprojektet
Det Medeltida Sverige har tillgång till flera daterade hand-
lingar kring denna tidpunkt och drar den slutsatsen att
kungen och ärkebiskopen var på inspektionsresa i denna del
av Uppland och det råkade vara vid uppehållet i
Fornsigtuna som handlingen undertecknades. Alternativet
att Håtuna-leken 1306 ägde rum någonstans vid kyrkan,
torde därmed kvarstå.
     Mina spekulationer - jag vill understryka att det är just
sådana - grundar sig på ett antal obeaktade skriftliga vittnes-
börd. Kan de möjligen bana väg för en mer djupgående dis-
kussion kring Fornsigtuna? Beträffande Aschaneus' be-
skrivning av platsen misstänker jag att den forntida kungs-
gård vi grävde ut mycket snart övertorvades och kanske inte
ens observerades av honom. Vid vår undersökning togs s.k.
fosfatprov i marken i den trädgårdsbetonade delen av
parken runt herrgården. Dessa visade på en förhöjd
mänsklig akti-vitet, som förutsattes härröra från den bondby
som fanns där innan herrgården byggdes.
     Nu finns det emellertid också ett antal skriftliga upplys-
ningar från tiden 1666 till 1693 som skulle kunna bringa
klarhet i frågan varför ruinerna inte lämnat några spår efter
sig vare sig synligt eller i den historiska  forskningen. Ett
försök till förklaring, hur det kan ha gått till när dessa bygg-
nadsrester, beskrivna i tre oberoende källor, försvunnit
såväl fysiskt som i forskningen, kommer jag att presentera
vid ett möte på Skällsta säteri nära Håtuna kyrka onsdagen
24 mars kl 19.00 och vid exkursionen till Fornsigtuna

söndagen den 16 maj. Du kan själv bilda dig en uppfattning
om saken ge-nom att studera de kronologiskt ordnade fakta
som jag sammanställt.

Platsen för den medeltida anläggningen
Om vi placerar en eventuell borg ungefär mitt på vägen som
leder rakt ner mot herrgården, så stämmer väderstrecket
“östernorr” in på platsen för herrgården, vilken plats av
Aschaneus beskrivs sålunda: nedanför mot sjön syns några
stora högar och stenrösor östernorr om förutnämnda borg-
gårdsplats, bestående av både gråsten och tegelsten.
     I Signhildsbergs källare finns bredvid pannrummet rester
av gamla valv. En noggrannare undersökning av dessa
borde kunna visa om de är medeltida eller från herrgårdens
anläg-gande i slutet av 1600-talet.
     År 1924 tog Sigtuna museum hand om rester av en mur
som påträffades när en källare invid inspektorsbostaden
skulle byggas. Man tog hand om tegelrester, glaserade
keremikskärvor och en  tegelsten. Det togs även prov på
kalkbruket i fogarna. Kanske kan valven i herrgårdens
källare och proven i museet dateras med moderna metoder.

Vad finns att göra för att bringa klarhet i de frågor
jag ställt?
För att komma vidare är det nödvändigt att på något sätt få
till stånd en arkeologisk undersökning i det aktuella
området. Med markradar borde det vara möjligt att enkelt
och snabbt finna underjordiska lämningar att närmare
undersöka, såvida inte Aschaneus' beskrivning och de två
Rannsakningarna efter fornminnen är rena påhitt.
     Men det är inte bara i jorden det behöver grävas. Det
finns arkiv också.  I riksarkivet finns ett stort Rålambsarkiv
och på KB en stor handskriftssamling tillhörande släkten
Rålamb. Kanske någon kan få forskningsanslag för att
närmare studera handlingar i Vatikanens arkiv/bibliotek.
Med den knapphändiga kunskap vi tycks ha om missions-
tiden borde ett sådant uppdrag vara av allmänt intresse för
svenska kyrkan.
     Kommer någon av facket att ta sig an de frågor jag
ställt? Eller är de fel ställda?

Är du intresserad av att se de handlingar jag har
hänvisat till här ovan och inte har tillgång till internet,
så finns inom kort ett häfte i A4-format framtaget med
allt material inklusive den ursprungliga artikeln om
Fornsigtuna i hembygdsboken Det hände i Upplands-
Bro (1984) och några kapitel ur boken om Fornsigtuna -
en vikingatida kungsgård.
     Detta häfte liksom en del andra skrifter har jag
förhoppningen om att kunna placera på biblioteken. Det
går också att låna dem från mig. Tyvärr är portot nu
drygt 20:-, men det går bra att hämta dem på
Målarvägen 19, Bro. tel 08-582 405 15.

Medlemskap genom insättning av 90:-  på pg 27 58
94-4.
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt
nyhetsbrev. Medlemsavgiften
är ett viktigt bidrag till
fortsatt utgivning.
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Arkeologidagen sönd 22 aug 2004
Fornsigtuna - en kungsgårds historia, Signhildsberg kl 13, UKF

Billby - en vandring Fornsigtunas skugga  kl 10, Sigtuna museum

Fornsigtuna som forskningsprojekt
Påståenden och frågor

Vi bekantar oss med stjärnhimlen - repris
Besök på Kvistabergs observatorium 8 sept kl 19

Bro d’River Boys and Girls
Julsånger på Klint - Julens dikter och sånger i Bro kyrka

Hemsidan - UKF:s viktigaste medel för publicering av forskningsresultat.
Byte till nytt webbhotell ger oss möjlighet att publicera mera.

Innehåller många artiklar som inte får rum i Nyhetsbrev och Kultur & Historia.
Ny internetadress:    www.ukforsk.se;    e-post ukf@ukforsk.se

Årgång 18

Högkulturer i USA före Columbus
 Tre föredrag i svit varannan onsdag med början 29 sept

Fest i byn - den årliga föreningsdagen i Bro Centrum
UKF visar sin verksamhet lörd 18 sept fr kl 11

Röde Orm på Sigtuna museum
Textilapplikation 90 m lång

Den gränslösa lokalhistorien
Pris för lokalhistorisk forskning

Ormen Friskes undergång
Ett drama i kalla krigets skugga

Något om UKF:s pågående projekt och arbetsuppgifter
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Favorit i repris - Röde Orm
Sigtuna museum,
Utställningshallen Stora Gatan 56 B
12 juni - 29 augusti
- en 90 meter lång textil applikation av konstnären
Jordi Arkö i samarbete med Handarbetets Vänner
(efter Frans G. Bengtssons romaner). Ett urval av
de 200 litografierna ingår.
Utställningen visades för tio år sedan i Sigtuna.
Sedan dess har den satts upp över hela världen.

Lörd 21 augusti, öppet hus 12.00 - 16.00
Bygdens dag i Tjusta (Håtuna och Håbo-Tibble)
Sång - musik - underhållning -
hantversksutställning - Tjusta handel m.m.
Utförligare annons i Bålsta-Upplands-Bro bladet
Arr: Hembygdsföreningen tillsammans med övriga
föreningar och försmlingarna.

Sönd 22 augusti, samling vid Signhildsberg i
Håtuna kl 13.00.  Billby kl 10.  Ingen kostnad
Arkeologidagen 2004
1) Billby - en vandring i Fornsigtunas skugga.
Samling P-platsen SÖ om Billby gård kl 10
Billby har länge legat i skuggan av två betydelse-
fulla platser, Sigtuna och Fornsigtuna. Vid en
arkeologisk utredning våren 2004 påträffades ett
stort antal nya fornlämningar, som har bidragit till
en förbättrad och delvis ny helhetsbild av Billby.
Arr. Sigtuna museum

2) Fornsigtuna - en kungsgårds historia
Samling på parkeringsplatsen vid Signhildsberg kl
13. Åk E18 mot Enköping. Tillfällig skyltning från
väg 269 mellan Bro - Sigtuna, via Aske kursgård.
Arkeologiska undersökningar 1984-88 avslöjade en
vikingatida kungsgård med tingshög, platåhus och
husgrundsterrasser vid Signhildsberg i trakten av
Håtuna kyrka i Upplands-Bro. Utgrävningarna gjor-
des av medlemmar i arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund under ledning
av Riksantikvarieämbetet. Vi redogör för utgräv-
ningarna och hur de kom till stånd samt berättar om
de förutsättningar som finns för återupptagande av
undersökningar av såväl forntida som påstådda
medeltida byggnadslämningar Mer om detta på
UKF:s hemsida. .
Arr. UKF och Signhildsberg

Onsd 8 sept kl 19.00. Kvistabergs observatorium,
Bro
Vi bekantar oss med stjärnhimlen. Repris av
vårens fulltecknade arrangemang. Professor Tarmo
Oja ger exempel på aktuell astronomisk forskning
om asteroiderna som cirkulerar kring jorden.
Amatörastronomerna Conny och Johnny Ljung
berättar om stjärnhimlen som före "vår alltför
upplysta tid" var en del av människans vardag. Du
får en snabbkurs i astronomins historia. Med hjälp
av ett avancerat datorprogram demonstreras på
filmduk himlakropparnas gång över himlen både nu
och i gångna tider. Historien om hur Uppsala
universitets observatorium kom till Bro.
OBS. Förhandsanmälan UKF: 08-582 40 515.
Kostnad 20:-
Arr. UKF och Kvistabergs observatorium

Sönd 12 sept.
Med buss till Fornsigtuna från Stockholm
Central/Klarabergsviadukten.
Arkeologiresor med Vera Torgilsson planerar ett
besök vid Signhildsberg-Fornisgtuna, där Börje
Sandén guidar. Anmälan till Vera 773 00 21 för
närmare upplysning om tid och pris.
Arr. Arkeologiresor  och UKF

Torsd 16 sept. Bro bibliotek kl 19.00
UPPLANDS-BRO FÖR NYFIKNA
Börje Sandén ger några glimtar ur Upplands-Bros
innehållsrika historia och svarar på publikens
frågor.
Arr. Upplands-Bro ibliotek

Lörd. 18 sept. Bro Centrum från ca kl 11.
Fest i byn Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut berättar om sin verksamhet vid
den årliga föreningsdagen. Sånggruppen Bro
d´River Boys med bl.a. Barbershop sånger.
Arr. Kultur & Fritid - Företagarföreningen -
Föreningslivet - Brohuset

Tre onsdagar: 29 sept, 13 okt, 27 okt, kl 19, Villa
Skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängen, nära
pendeltåget. Kostand 40:- per gång
Kulturmånad i kommunen
Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus 1)
Storhusbyggarna i Chaco Canyon. Om det
märkvärdiga Anasazifolket. 2) Bland matematiker

Kulturarrangemang  2004     UKF och andra kulturorganisationer
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-40:- för publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är deltagaravgifterna en viktig inkomstkälla.
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta
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och astronomer i Ohio. Den 2000-åriga
Hopewellkulturen. 3) Cahokia - en tusenårig
jättemetropol i Mississippidalen. Huvudstaden i ett
stort kulturrike. Två av kulturerna använde sig av
processionsvägar i likhet med vårt Rösaring. Tre
föredrag av prof. emeritus Jens Tellefsen, Tekniska
högskolan i Stockholm. Föredragshållarens fylliga
beskrivning av innehållet finns på www.ukforsk.se                           
Kostand 40:- per gång. För en del år sedan ledde han
en kurs hos oss om hur forntida teknik och
vetenskap kan utläsas genom arkeologiska
observationer.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd 29 sept. kl 19, Villa Skoga, Gamla landsvägen
4, Kungsängen
Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus - 1
1) Storhusbyggarna i Chaco Canyon.
Ett folk som bodde i nuvarande Arizona, New
Mexico och Colorado och uppförde väldiga
byggnader inne i enorma grottor. Mellan deras
bosättningar anlades processionsvägar, spikraka och
ibland många mil långa. Jens Tellefsens utförligare
presentation på UKF:s hemsid. Kostnad 40:-
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd 12 oktober, Hembygdsgården Klint, Prästvägen
8, Bro, kl 19.00
Kulturmånad i kommunen
"Bro på den gamla goda tiden", Erik Vinnars, son
till lanthandlare Viktor Jonsson, berättar om tiden
1930 - 1950. Servering: kaffe med dopp
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening

Onsd 13 okt. kl 19, Villa Skoga, Gamla landsvägen
4, Kungsängen
Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus - 2
2) Bland matematiker och astronomer i Ohio.
Den 2000-åriga Hopewellkulturen
Denna indiankultur är obekant för de flesta
amerikaner, trots att den verkat mitt i USA.
Kostnad 40:-Arr. UKF och Studieförbundet
Vuxenskolan

Onsd 27 okt. kl 19, Villa Skoga, Gamla landsvägen
4, Kungsängen
Högkulturer i Nord-Amerika före Columbus - 3
3) Cahokia - en tusenårig jättemetropol i
Mississippidalen. Huvudstaden i ett stort kulturrike.
Enligt arkeologiska utgrävningar kan det ha bott
nära 20000 människor i trakten av St Louis
Kostnad 40:-
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Lörd 30 okt. Villa Skoga, Kungsängen
Historisk dag - Upplands-Bro i forntid, nutid och
framtid.
Medverkande bl.a. kommunalrådet Håkan Heglert ,
Börje Sandén. Se utförligare program längre fram
Arr. ABF

Tisd 9 nov. Hembygdsgården Klint kl 19,
Prästvägen 8, Bro
"Brogård i hembygdsperspektiv"
Börje Sandén berättar och visar bilder från forntid
till nutid. Framlidne inspektoren Gunnar Erikssons
film om ett jordbruksår på 50-talet visas, liksom ett
urval av stillbilder som han donerat till hembygds-
föreningen. Dessutom årets skörd av bilder från ett
Brogård som väntar på sin nya framtid. Senaste nytt
om gårdens förvandling till golfbanor, kursgård och
Whiskeydestilleri.
Servering: Kaffe med dopp
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening

Onsd 17 nov. (preliminärt datum) Säbyholms
Naturbruksgymnasium, huvudbyggnaden, kl 19.
Från Magna Sunnerdahls hemskola på landet
1911 till dagens Naturbruksgymnasium.
Lär känna din bygd. Historik över en svunnen epok -
frågan om skolans framtid. Här myntades namnet
"Bro d'River Boys" vid 1950-talets slut. Dagens
medlemmar ger en återblick på repertoaren genom
tiderna. Fler upplysningar lämnas senare.                                                     
Arr. UKF och Naturbruksgymnasiet

Onsd 8 dec. Hembygdsgården Klint, kl 19,
Prästvägen 8, Bro
Julsånger m.m.
Traditionsenligt kommer Bro d´River Boys and
Girls att framföra de sköna julsångerna med några
tillskott i repertoaren.
Servering: Kaffe med dopp.
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening

Trettondagen 6 januari 2005. Bro kyrka kl 18.
Julens sånger och dikter med Bro d'River Boys
and Girls i Bro kyrka
Dikterna är hämtade ur Hjalmar Gullbergs Den
heliga natten och Familj på flykt och spänner över
tiden från Jesu födelse till familjens flykt till
Egypten. I den senare avdelning några mer
"världsliga" julsånger.
Svenska och utländska julsånger.
Arr. Bro församling
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Fornsigtuna som
forskningsprojekt?
Är tiden mogen för en fördjupad grundforskning kring
vissa obesvarade frågor vid tiden kring Sigtunas
uppkomst och kristendomens etablering i Sverige?

Några punktvis uppställda fakta och frågor kring
Fornsigtuna med anledning av den diskussion som
under senaste halvåret förts på UKF:s hemsida,
framförda offentligt vid exkursionen till Fornsigtuna
2004-05-16. Se Nyhetsbrev 2004:1 och hemsidan.                                                            

Det har funnits medeltida ruiner i Fornsigtuna
beskrivna av:
- Aschaneus 1612, Rannsakningarna 1667 och 1672
- medeltidsforskningen känner inte till dem.
- ingen hänvisning till Aschaneus eller Rannsak-
ningarna i en doktorsavhandling om Borgar och
befästningar i det medeltida Sverige
- Fornsigtuna avvisas eftersom en saga kopplats hit
(Habor och Signhild)
- men här blandas orsak och verkan samman;  bara för
att man inte kan lita på en gammal saga har ruinerna
nonchalerats
- man måste tänka tvärt om (som jag skrev i hem-
bygdsboken 1984); det faktum att här fanns ruiner är
orsaken till att sagan förlades hit (platser för sagan har
ju pekats ut på många ställen: på Västkusten och
Östkusten, Danmark och Norge)

Medeltida Fornsigtuna är av forskningen känt som
en obetydlig enhet
- som räntebärande inkomstkälla för kungen och tidvis
kyrkan
- det var därför som kyrkan ville ha tillbaka Forn-
sigtuna på 1170-talet menar man

Vem åstadkom ovan omtalade
byggnadslämningar?
Kung Birger undertecknade en handling i Fornsigtuna
1299 (då ännu ej myndig och krönt)
- på sin kungsgård i Håtuna blev han tillfångatagen
1306
- har hans far Magnus Ladulås byggt något här?
- har hans farfar Birger Jarl byggt något här?
- har Birgers bröder Erik och Valdemar byggt något
här?
- har den efterföljande Magnus Eriksson byggt något?
- har någon av de många följande utländska kungarna
byggt något?
Om så varit fallet borde bygget ha registrerats
någonstans i svenska annaler
- om så inte är fallet blir tanken svindlande - kan
lämningarna ha tillkommit i tidig medeltid?

Man byggde inte stenhus i Sverige förrän på 1200-
talet - enligt all erfarenhet
- tänk om det var den missionerande kyrkan som
byggde här,
- den dåtida europeiska gemenskapen hade resurser,
långt utöver den inhemska förmågan
- ute i Europa byggde man stenhus/tegelbyggnader
1000 år tidigare
- det var franska byggnadsarbetare som började bygga
domkyrkan på 1200-talet
- vad hindrar att kyrkan redan tidigare började uppföra
stenhus åt sig i Sverige?

Vad skulle kyrkan ha haft för anledning att bygga
något vid Fornsigtuna?
- det var ju farligt att vara biskop i det hedniska
Sverige
- det bör ha varit angeläget att skapa en säker plats för
Sigtunabiskopen
- 1088 dödades en biskop i - eller vid - Sigtuna
- 1215 gav påven tillstånd att flytta ärkebiskopssätet
tillbaka till Sigtuna
- senare på 1200-talet ville domkapitlet flytta kyrkan
till Sigtuna

Märkligt att religionshistorikerna aldrig "hittat"
något biskopssäte i Sigtuna
- ett biskopssäte bör ha funnits hävdar somliga
- har man bara letat i Sigtuna stad?
- Biskopsborg i Fornsigtuna?

Varför var påven Alexander så angelägen att få
tillbaka FornSigtuna som under de första
sigtunabiskoparna tillhört kyrkan?
- Forskningen framhåller att Fornsigtuna och två
andra namngivna orter i Uppland enbart varit en
inkomst-källa
- kan det ha funnits andra motiv till kyrkans intresse
av Fornsigtuna?

Åter till de först framställda problemen
- när skapades byggnadslämningarna vid Fornsigtuna?
Detaljerna i historien om kungsgården Fornsigtuna är
i många stycken en hypotes.
- det finns säkert flera förklaringsmodeller.

En brett upplagd grundforskning torde behövas.
Det medeltida byggnadsresterna tycks vara ett
problem
- går det att hävda att de aldrig funnits?
- om de funnits - går det att ta reda på under vilka
förhållanden de skapats?

Hur kom ruinerna bort i forskningen?
- finns inte i Christian Lovéns avhandling 1996 om
Borgar och befästningar i det medeltida Sverige
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Hur kom de bort i naturen?
- frågor och åtgärder efter tillkomsten av 1666 års
fornminneslagstiftning
- undersökning med georadar borde kunna ge en
indikation i någondera riktningen

Några förslag på källor att studera.
- i Vatikanens arkiv
- i Rålambska arkivet på KB
- i de la Gardieska arkivet
- i riksantikvarien Johan Hadorphs handlingar
  Börje Sandén   16 maj 2004

Pris för stads- och kommunhistoriska
insatser år 2004
tilldelat Börje Sandén vid Upplands-Bro
Kulturhistoriska Forskningsinst.

Den gränslösa lokalhistorien
UKF och dess forskningsverksamhet i Upplands-Bro
blev uppmärksammad när Börje Sandén den 19 april
2004 var inbjuden att vid Stockholms universitet
berätta om "Lokalhistorisk forskning à la Bro".
Ytterligare ett par lokalhistoriker från Sverige och
Norge talade om sin resp. verksamhet. Det övergri-
pande ämnet för dagen var "Den gränslösa
lokalhistorien".
     Med uttrycket "den gränslösa lokalhistorien" vill
man framhålla att den lokala forskaren inte begränsar
sina studier och forskning till ett visst fack utan
utnyttjar kunskaper från vitt skilda forskningsområden
för att belysa en bygds historia. För hembygdsforska-
ren har "ämnesområdet" en geografisk begränsning,
vilket medför att det kan bli nödvändigt att ägna sig åt
en hel rad av ämnesområden: historia, arkeologi,
geologi, geografi, folkliv och djur- och växtliv. Det är
när för bygden relevant kunskap från dessa områden
smälter samman som nya infallsvinklar till uppkomna
frågor kan få en lösning. Ledstjärnan för hembygds-
forskarens arbete blir ett tvärvetenskapligt betraktel-
sesätt. Det var ett antal konkreta exempel på detta
arbetssätt som Börje Sandén ombetts att berätta om.

År 2004 är det 85 år sedan Stadshistoriska institutet
bildades på initiativ från dåvarande Svenska Stads-
förbundet. Yngve Larsson var en drivande kraft i
sammanhanget. Han har också fått ge namn åt det pris
institutet började utdela 1994 i anslutning till 75-års-
jubileet. Detta år utdelades det för fjärde gången.

Citat ur kallelse / inbjudan
Temat för denna dag är Den gränslösa lokalhistorien.
Tre framstående lokalhistoriker kommer att reflektera
kring ämnet från sina skilda utgångspunkter. Var
börjar och var slutar lokalhistorien? Finns det skillna-
der mellan stadshistoria, kommunhistoria och lokal-

historia? Vad består i så fall olikheterna av? Om inga
skillnader finns, varför har vi så många namn på
samma sak? Är lokalhistoria obunden av nations-
gränser eller finns det till exempel en svensk och en
norsk variant? Vem bestämmer över lokalhistoriens
innehåll?

I samband med föredragen tilldelades Börje Sandén
Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska
insatser 2004.

“Yngve Larsson pris för stads- och kommun-
historiska insatser tilldelas år 2004 Börje Sandén
Han får priset för ett hängivet arbete i lokal-
historiens tjänst under en lång följd av år. Detta
arbete har bland annat bestått i att:
* utförligt dokumentera Bros historia genom tiderna,
* genom egna skrifter diskutera Bros roll i den
svenska historien,
* och inte minst har det handlat om att entusiasmera
och inspirera andra till lokalhistorisk verksamhet

Priset instiftades 1994 av Svenska Kommun-
förbundets styrelse och utdelas av Stadshistoriska
nämnden, som också fungerat som prisjury.
Prissumman för år 2004 är på 15.000 kronor.

Stockholm den 13 april 2004
Å Stadshistoriska nämndens vägnar
Lars Nilsson Professor, föreståndare”

Stads- och kommunhistoriska nämnden består av
följande ledamöter.
     Valda av Svenska Kommunför-bundet är: Mikael
Gustafsson (Tyresö), Bo Per Larsson (Stockholm),
Lennart Lööf (Stockholm) och Margareta Schwartz
(Stockholm).
     Vald av Stockholms universitet är professor Göran
Dahlbäck (Stockholm).
     Valda av Stads- och kommunhistoriska samfundet
är: professor Bengt Berglund (Göteborg)
och docent Thord Strömberg (Örebro).
     Ordförande i nämnden är Lennart Lööf, vice
ordförande Thord Strömberg och sekreterare
professor Lars Nilsson.
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Hänt sedan sist
Våra publika arrangemang under våren var
välbesökta. Vid samkvämen med föredrag och
musikinslag på Tammsvik i Låssa och Skällsta i
Håtuna infann sig ca 90 personer, fler kunde vi inte ta
emot. På bägge ställena blev vi bjudna på kaffe med
bröd och kakor. Vi tackar för den rikliga förplägna-
den. Varje deltagare på Tammsvik fick ett ex av
historieboken som togs fram inför företagets 25-
årsjubileum.
     Som brukligt vid denna typ av sammankomster
under rubriken Lär känna din bygd blev det lokal-
historia kombinerad med något aktuellt ämne inom
UKF:s forskningsverksamhet.
     På Tammsvik i form av korta inslag av
föreståndaren och från dem som arbetar med UKF:s
kommande hembygdsbok och en redogörelse för de
databaser med lokalhistoria som byggts upp sedan
mitten av 80-talet.
     På Skällsta var det premiär för ortsbefolkningen att
få se Karl-Erik Karlssons utställningshall med konst
och jakttroféer. Temat i övrigt var Håtuna i gammal
tid, då såväl Håtunaleken som Fornsigtuna behandla-
des. Händelserna vid tiden för Håtunaleken resulte-
rade i vårt lands första grundlag, enligt vilken ingen
får fängslas utan laga rättegång. Inte heller får extra
skatter utfärdas utan folkets godkännade.
     Vidare följde en bildvisning av de arkeologiska
undersökningnarna vid Fornsigtuna 1984-88, samt en
presentation av bakgrunden till de frågeställningar
som ligger bakom Börje Sandéns påståenden att
forskningen kring de medeltida byggnadslämningarna
vid Fornsigtuna-Signhildsberg försummats. De återges
kortfattat på annan plats i detta nummer.

Allmänhetens intresse för vårens exkursion till
Fornsigtuna var mycket större än väntat, nämare 100
personer, och det utan annan annonsering än i Nyhets-
brevet, hemsidan och kommunens annonsering i
lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro. Våra fornminnes-
platser lockar intresserade långt utanför kommunens
gränser. Se bara hur de tre exkursioner till Rösaring
för ett år sedan drog sammanlagt ca 170 deltagare.
     Under ett 10-tal år har UKF arrangerat visningar av
arkeologiskt undersökta platser i kommunen på den
“officiella” Arkeologidagen. I år väljer vi
Fornsigtuna, trots den välbesökta visningen i våras,
eftersom arrangemanget sker i Riksantikvarieämbetet
regi och därför når långt utanför UKF:s nätverk.

Besöken på Kvistabergs observatorium har också
blivit publik succé. Onsd 8 september blir det en 3:e
visning. Förhandsanmälan till UKF  08-582 405 15.

Exkursionen till det som är kvar av grafitgruvan vid
Skällsta i Håtuna och den näraliggande Ingvar-
stenen lockade 50-talet deltagare. Harald Agrell,
geolog vid SGU, trodde sig ha en förklaring till varför
experterna bland bergartsgeologerna var så tystlåtna
när det gäller Sveriges kanske största grafitfyndighet.
Han menade att de inte kan förklara varför det finns
grafit i Uppland, där sådan  inte borde finnas. Agrell
tror att malmkroppen skapats under helt andra förhål-
landen och i en långt mer avlägsen tid. Nu finns det
kanske visst hopp om att någon forskare tar sig an
fenomenet i Skällsta.

Aktuella arbetsuppgifter och projekt
De obesvarade frågorna kring Fornsigtuna tvingar
fram studier av handskriftsamlingar på bl.a. KB och
sökande i arkiv och litteratur. Vi har också gjort en
första undersökning av marken med georadar, som
ställts till förfogande av en medlem i UKF. Likaså har
en omfattande e-postkorrespondens ägt rum med
forskare av olika slag.
     En grundlig genomgång av båttrafikens betydelse
genom tiderna pågår. Till vår hjälp har vi fått Lennart
Rydberg, den idag främsta kännaren av ångbåtstrafi-
ken på Mälaren, som spelade en så utomordentligt stor
roll för folket i Upplands-Bro. Vi rekognoserar och
undersöker över 20-talet gamla ångbåtsbryggor och
försöker finna bilder av båtar och bryggor i
kommunen.

Ett upprop:
Har du gamla bilder av ångbåtar eller kan
du ge tips om personer som har sådana hör
av dig till Lennart Danielsson, 582 467 84.

Modern teknik underlättar forskningen
Lokalhistorisk forskning är mycket ofta förknippad
med gamla handskrivna handlingar. I Herman
Svenngårds arkiv finns 100-tals avfotograferade
handlingar på äkta fotopapper. Dyrt och tidsödande.
Nu tar vi vår digitalkamera med till landsarkivet, efter
några minuter har man hämtat fram den stora boken
med sockenstämmoprotokoll åt oss. Vi får låna ett
grupprum. Vi fotograferar sida efter sida, en håller i
kameran, två bläddrar bladen och skjuter boken i rätt
läge på det låga bordet. På 2 timmar har vi knäppt ca
350 textsidor i befintlig belysning. Naturligtvis tar vi
också några bilder i färg av boken. Vi åker hem och
ett dygn senare har vi alla sidorna på papper, beskurna
och anpassade i storlek till A4-format, färdiga att tas
om hand för renskriving i ordbehandlingsprogrammet.
Skulle vi beställt kopior från arkivet är priset 4:-
styck.
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Vandringsleder i Upplands-Bro
Kommunen och landstinget har för många år sedan
anlagt strövstigar och en kulturstig på den stora
Rösaringsåsen. Ingen av dem har råd med underhåll.
Vi är några som satt dit saknade markeringar och gjort
ny karta och kort beskrivning som finns på hemsidan
och lagt kopior i lådan vid parkeringsplatsen.

Jordbruksåret på Brogård i mitten av 1950-talet
Framlidne isnpektoren Gunnar Eriksson har lämnat
efter sig en stor samling färgdiabilder om arbetet på
gården. Dessa bilder blir nu digitaliserade och orga-
niseras i en datorpresentation för visning på filmduk
tillsammans med nytagna bilder av alla byggnaderna
på gården. En bilddokumentation innan golfbanorna
och Whiskeydestilleriet börjar byggas.

Vi skriver i Upplands-Bro
Många minns dåvarande kulturnämndens projekt som
fick Upplands-Brobor att skriva om sin vardag och
sina minnen från bygden. Det var i slutet av 70-talet
och några år framåt. Mer än 80 stencilerade häften
gavs ut, de flesta utgjorde minnen av livet i gångna
tider. Vi arbetar nu med att tillsammans med den
skriftliga sammanfattning av ca 200 längre och
kortare bandade intervjuer med ortsbor som UKF
sedan länge har i sin databas, göra denna värdefulla
Upplands-Bro-historia tillgänglig på hemsidan. Du
kanske redan har lyssnat på Erik Rexhammars
berättelse om hur den första teaterföreningen i Bro
kom till.

Kyrkan som informationsmedium för staten
I Kultur & Historia 2001:2 presenterade vi vårt
projekt om de kungörelser som lästes upp från
predikstolen, vid sockenstämmor och på häradstingen.
På hemsidan visas de under rubriken Dåtidens
Rapport och Aktuellt. Sedan något år ligger ca 500
A4-sidor med denna viktiga information till svenska
folket på vår hemsida.
     När vi nu har större utrymme till vårt förfogande
kommer ännu mer att läggas ut på nätet allteftersom
korrekturläsningen blir klar. Särskilt landshövdingens
kungörelser är intressanta för de berör ju vårt län. Det
är första hälften av 1800-talet som vi för närvarande
arbetar med.

UKF:s dokumentsamling.
Framtiden för den stora samling av böcker, kartor och
bilder på såväl papper som film och datormedia
liksom bandintervjuer, databaser med fakta och
pärmar med skriftliga sammanfattningar och
insamlade fakta är i högsta grad osäker. När UKF
bildades var tanken att materialet på sikt skulle
bli ett komplement till kommunens hembygdssamling.
Men det finns ingen kulturnämnd!

Datorns betydelse i den
lokalhistoriska forskning

Det interna forskningsarbetet tar sig flera uttryck.
När UKF-bildades 1987 var det en uttalad målsättning
att en humanistk verksmhet också borde kunna
utnyttja modern datorteknik. Så har också blivit fallet
i hög grad. Vi använder inte bara datorn för
skrivända-mål. Redan i början av 90-talet hade vi äran
att få visa våra databaser för historiska institutionen
vid Stock-holms universietet.
     Vi lagrar stora mängder data i databaser, som med
gemensam sökfunktion på några sekunder finner
önskat sökord i ca 30 000 dataposter och ordbehand-
lingsfiler. I denna form finns materialet endast internt.
På hemsidan finns en kortfattad beskrivning i “Datorn
i hembygdsforskningens tjänst”.
     Som bekant har vi också ett system för utskrift av
häften och böcker i begränsade upplagor. Numera
kan även tryckerier skriva ut böcker i 100-tal i stället
för 1000-tal, vilket ända tills helt nyligen varit deras
standard.  Därför rekommenderar vi nu föreningar och
privatpersoner att i första hand själva göra sina ut-
skrifter i ordbehandlingsprogram som sedan trycke-
rierna kan ta hand om.
     Hemsidan har blivit det viktigaste medlet för att
göra forskningsresultaten tillgängliga.
Annonseringen av våra publika arrangemang är i
själva verket en mycket liten del av den datamängd
som finns på hemsidan. I våras bytte vi till ett webb-
hotell som kan ta emot den ständigt ökande mängden
fakta.
     Allteftersom den billigare formen av bredband
direkt på telefonledningen sprids bland allmänheten
kan våra texter, kartor och bilder mycket snabbare tas
emot. Den som inte har fast avgift för sin internet-
anslutning kan tillfälligt lagra intressanta filer och/
eller skriva ut dem på papper.
     I förra nyhetsbrevet visades en lista över ämnes-
områden. En nu aktuell artikel som inte får rum i
nyhetsbrevet är den om Olav den Heliges seglats i
Mälaren för 1000 år sedan. Berättelsen är en av de
allra äldsta som beskriver några platser i Sverige,
däribland Fornsigtuna, Stäksund med sin borg och
mälarviken Skarven mellan Stäket och Sigtuna.
     På hemsidan finns också den fullständiga artikeln
om vikingafärder med anknytning till vår bygd, som
Börje Sandén skrev för tidningen Mälarstaden.
     På internet kan du också se hur den reviderade
upplagan av hembygdsboken från 1984 växer fram.
Där finns sedan länge artiklar som är tänkta för en
CD/DVD med kommentarer till artiklarna i hem-
bygdsboken. I väntan på den stora revideringen
publiceras nu successivt en lätt korrigering av
artiklarna från 1984. Boken är ju slutsåld sedan 15 år
tillbaka.
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Bli medlem genom insättning av 100:-  på pg 27 58 94-4, gäller
2004-2005.
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt nyhetsbrev. Medlemsavgiften
är ett viktigt bidrag för fortsatt utgivning av Nyhetsbrevet.

Vikingaskeppet Ormen Friskes
undergång

Ett drama i det kalla krigets skugga

Vi som är äldre minns nog det olycksaliga vikinga-
skeppet som gick under i en storm på Nordsjön några
år efter Andra världskriget. Det var en kopia av det
berömda norska Gokstadsskeppet. Orsaken sades vara
att det föll i bitar när det utsattes för stormvågorna i
samband med att det sökte nödhamn på den tyska ön
Helgoland. I svensk press undanhölls, troligen av
utrikespolitska skäl, viktiga fakta om förlisningens
förlopp. 15 unga svenskar omkom, några döda
kroppar och vrakspilror spolades upp på stränder i
Tyskland och Danmark. Det ryktades om att skeppet
skulle ha hamnat i ett regn av amerikanska bomber.
Trots påstötningar från Tyskland och anhöriga
utreddes aldrig olyckan av svenska myndigheter.
     Läs Rune Edbergs grundliga dokumentation på 290
sidor, rikligt försedd med fotografier både före och
efter olyckan.
Södertörn Archeological studies 2. ISBN 91-628-5977-3.
295:- Kan beställas på pg 65 90 03-8. rune-
edberg@telia.com. 08/89 06 39

Årsmöte och verksamhetsberättelse

Efter omval och nyval:
Styrelsen
Curt Dahlgren, ordf
Börje Sandén, sekreterare och kassör
Bengt Borkeby, forskarakademin
Sophie Hedin
Bo Palmehorn
Thore Isaksson
Håkan Norelius
Conny Ljung
Ulla Zertterberg, suppl.
Johnny Ljung, suppl

Revisorer
Lennart Stigle
Lennart Danielsson

Årsavgiften höjs till 100:-
Främst betingad av ökade kostnader för Nyhetsbrevet.
Tidigare har kommunen bidraget med
tryckkostnaderna. Portot har också ökat.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidan
under Mer om UKF och i UKF:s pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen.  Vissa delar av den
är ganska lika år för år, såsom Allmän förenings-
verksamhet, projekt, sammarbete med andra
organisationer, årsabonnemang på tidksrifter,
årsböcker, medlemskap i andra likartade föreningar.
Jämför med berättelsen i nyhetsbrev 2003:1

Extra information via e-post
Om du inte redan finns på listan för extra UKF-
information via e-post och vill ha sådan skicka ett
mail så läggs du till listan. Om du har råkat hamna på
listan men inte vill ha information den vägen ber vi
dig göra sammalunda.

Information om UKF:s Hemsida -
Webbplats

Sevärdheter i Upplands-Bro - turistisk information
Ämnesområden - huvudrubriker för artiklar
Aktuellt för UKF
- aktuella publika aktiviteter
- aktuella artiklar

Sökfunktionen - hittar sökord i textmassan
- Större textfiler visas i det s.k. PDF-formatet
- OBS. Om de läser dem via sökfunktion blir de
möjliga att också läsa i vanliga HTML-formatet, men
då kan inte sidans interna länkar till andra platser läsas

Nyheter/Faktaartiklar - kronologisk ordning med
senast inlagda/reviderade artiklar överst

Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
1) några helt reviderade kapitel
2) originalartiklar från 1984 i lätt redigering ofta med
nya bilder
3) utförliga kommentar till artiklarna läggs in
fortlöpande

Ortsbor berättar - fylls ständigt på
Länkar till antikvariska institutioner
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På ångbåtarnas tid
Ångbåtskännaren Lennart Rydberg berättar om ångbåtarnas centrala roll i vår bygd

UKF:s inventering av ångbåtsbryggor - ons 24 februari i Dagcentralen i Bro

Almarestäket - årets “grand-tour”
Vikingatida kastal, kunglig borg, ärkebiskosborg S:t Eriks slott, Stockholms blodbad

söndagen 22 maj

Kungsängen i gammal tid
Äldre kartor och bilder

Onsd 9 mars

Årsmöte ons 6 april hembygdsgården Klint kl 18.30              

Kulturnämnd avskaffad
Kommunal kulturpolitik - finns den?

Årgång 19

Natur och kultur vid Ådö
Vandring i slottsparken och den stora hassellunden i Lagnö naturreservat

söndagen 8 maj

Bro Häradsallmänning - Sveriges minsta. Tillkomst och historia
Skogvaktaren Joachim Tiefensee - skogens skötsel aktuell i dessa dagar   6 april

Håtunaleken 700 år
Skall den högtidlighållas?

Säbyholmsskolan - odlade växter i gammal miljö
Historien om Magna Sunnerdahls hemskola på landet

onsdagen 15 juni

UKF:s pågående projekt och arbetsuppgifter

Bro och Låssa i gammal tid
Äldre kartor och bilder

Tisd 12 april
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Ons 23 februari kl 19.00  Dagcentralen i Bro centrum
nära centrumparkeringen
På ångbåtarnas tid
Lennart Rydberg, ordförande i Stiftelsen
Skärgårdsbåten, berättar hur ångbåtarna var en del av
vardagen i Upplands-Bro under hundra år.  Han
arbetar med en bok om de många mindre
ångbåtsrederierna i Mälaren och är medförfattare i
UKF:s kommande hembygdsbok. I ingen annan
kommun vid Mälaren torde man kunna finna så
många rester av ångbåtsbryggor som här.
Halvdussinet ångbåtslinjer trafiikerade 20-talet
bryggor längs de ca 13 mil långa stränder, de många
öarna oräknade. Stockholmarna behövde Mälardalens
jordbruksprodukter och inte minst grönsakerna från
våra många herrgårdsträdgårdar.
     Lokala ångbåtslinjer utgick från Säbyholm i Låssa
och Fiskartorpet vid Brogård. På bägge ställena
disponerade ångbåtskaptenerna särskilda
övernattningsbostäder. Stugan vid Säbyholm har
fortfarande namn efter den legendariske kaptenen
Hjort som vid sekelskiftet 1900 förde båten
Svartsjölandet.
     Två familjer med bostad i Låssa var ledare/
delägare i ångbåtsbolag. Om detta kommer Lennart
Rydberg att närmare redogöra för.

Ons 9 mars kl 19. Villa Skoga, Gamla Landsvägen 4,
bakom Systembolaget, nära pendeltåget
Kungsängen i gammal tid
Gamla kartor och äldre och nyare bilder visas och
kommenteras av Börje Sandén. UKF har i sitt arkiv ett
stort antal lantmäterikartor i färgdia, de äldsta från
1600-talet. De håller på att digitaliseras för att kunna
presenteras både på papper och video. Kartor av
särksilt intresse för Upplands-Bro är de s.k.
Häradskartorna från 1860. De är de första i serien av
ekonomiska kartor som gjordes i vårt land. De visar
jordbruksbygdens utformning innan järnvägen
byggdes.
     Genom åren har också  dokumentära bilder av
samhällets utveckling sparats. Sedan en tid disponerar
vi också  länsmuseets/länsstyrelsens
byggnadsinventering i bild från 1973.  Kommunen har
nyligen avsatt pengar för en rekonstruktion av det
kommunala bildarkivet.

     Bilder av Bengt Carlssons vackra modell av
Kungsängen under 1940-talet kommer att visas och
kommenteras.
Onsd 6 april  kl 19.00 Hembygdsgården Klint,
Prästvägen 8 Bro, nära pendeltåg
Bro Häradsallmänning, Sveriges minsta.
Häradsallmänningarnas tillkomst och historia.
Genomgång av en skogsbruksplan gällande de
närmaste 10 resp. 100 åren. Ett aktuellt tema i dessa
dagar! Skogen en "långsiktig" historia.  Skogvaktaren
Joachim Tiefensee berättar ur sin rika erfarenhet om
skogarnas skötsel och naturens egenheter.
Föredraget föregås av UKF:s årsmöte kl 18.30

Tisd 12 april kl 19  Hembygdsgården  Klint,
Prästvägen 8 Bro, nära pendeltåget
Bro och Låssa i gammal tid
Gamla kartor och äldre och nyare bilder visas och
kommenteras av Börje Sandén.
(Se programpunkten Kungsängen i  gammal tid)
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening

Sönd 8 maj kl 13, Ådö, parkering mellan Ekotemplet
och slottet
Natur och kultur vid Ådö.
Vandring  ca 3 km i parken och hassellunden som
utgör en stor del av Lagnö naturreservat. I sällskap
med Joachim Tiefensee och Börje Sandén.
Hassellunden är en av de största och äldsta i länet.
Mistelbeståndet har vuxit betydligt under senare åren.

Sönd 22 maj kl 13.  Almarestäkets borgruin.
Årets "Grand tour - Almarestäket"
Vikingatida kastal, kunglig borg, ärkebiskopens fasta
hus S:t Eriks slott.
Den strategiskt mycket betydelsefulla platsens roll
genom tiderna.
Marinarkeologiska undersökningar och fjärrstyrd TV-
kamera i borgens innandöme.
Brobyggen, järnvägsdragningen 1876 och i vår tid och
den viktiga Stäkets färja.
Vandring i bokskogen med det märkliga
gjutjärnsmonumentet.
Börje Sandén berättar, ta med förtäring till pausen.
Onsd 15 juni kl 19.  Säbyholmsskolan invid Låssa
kyrka

Kulturarrangemang  2005    UKF och andra kulturorganisationer
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-40:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är deltagaravgifterna en viktig inkomstkälla.
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta

Medlemsavgiften för 2005 är 100:-   Inbetalningskort bifogas.
Några har redan betalt in för 2005 och för dem är kortet förhoppningsvis bortplockat.
Tidskriften Kultur & Historia som utkommer 1-2 ggr per år ingår i priset
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Säbyholmsskolan - modernt naturbruksgymnasium
i gammal miljö
Odlade växter på friland och i växthus bland vackra
byggnader från 1900-talets början.
Hemskolan på landet i naturskön miljö med ca hundra
elever boende i internat blev naturbruksgymnasium
med ca tre hundra elever. Vandring genom området
och något om skolans historia. Uppföljning av höstens
utförliga presentation av Magna Sunnerdahls skola.

Sönd 21 augusti.kl 13- ca 16. Samling med bilar vid
Kalmarsand
Arkeologidagen 2005
Gamla färdvägar och kultplatsen vid Draget
Vid Draget, på gränsen mellan Upplands-Bro och
Håbo, kan nya och gamla färdvägar till lands och sjöss
åskådligt berätta för oss hur man genom tiderna löst
framkomstmöjligheterna i en mycket besvärlig terräng.
Landvägen mellan Bergslagen och Stockholm var
viktig och den måste fram just här. Inte förrän i mitten
av 1800-talet fick man en bekväm väg över det smala
näset mellan Ullevifjärden och Kalmarviken.
     Hur gjorde landshövdingen Kraemer och hur såg
det ut tidigare? Fyra generationer vägar skall vi
studera. Vi skall vandra i de äldsta hålvägarna och
1600-talsvägen om inte det pågående bygget av villor
och radhus lägger hinder i vägen. 1700-talsvägen skall
vi både gå och åka bil på.
     Järnvägsbyggarna hade det inte heller lätt på 1870-

talet. Då sprängde man ut en smal hylla på kanten av
berget. När man byggde tunneln genom berget missade
man lyckligtvis Rövargrottan med 50 meters mariginal.
    Vi får anledning att utreda sträckningen av
vintervägen, som var så viktig för de tunga
järntransporterna till Stockholm före järnvägens
tillkomst. Tack vare landhöjningen blev det inget
strömmande vatten som hindrade tillfrysningen.
     Sjövägarna var forntidens riksvägar. Landhöjningen
stoppade inte sjötrafiken. Man drog båtarna i en
dragränna, troligen med organiserad draghjälp. Därom
vittnar flera ortnamn med ordledet “drag”.
     Platsen låg centralt i den stora skärgården som
sträckte sig ända upp till Uppsala och blev en viktig
samlingsplats för folket i denna del av Mälardalen.
Därom vittnar den stora vallanläggningen på platsen
för det som på kartorna kallas fornborg. Det torde vara
mellansveriges största och tillika äldsta av människor
skapade anläggning.  Vallen är över 500 m lång.
    Vi tar bilarna och åker till parkeringen nedanför det
stora fornsborgsberget. Däruppe blir det en
redogörelse för utgrävningarna i mitten på 90-talet,
vilka visade att vallen var 4000 år gammal. Således en
kultplats nästan 3000 år äldre än Rösaring!

Några tips för den som botaniserar på
UKF:s hemsida.
Vi använder allt oftare formatet Acrobat när vi
presenterar större mängder text och bilder. Det är ett
s.k. Portabelt Dokument Format (PDF), som fungerar
oberoende av vilken dator eller datorspråk som ligger
till grund för dokumentet. Dessutom blir filerna i
Acrobat “lättare” än de ursprungliga och öppnas
därför snabbare, betydelsefullt för dem som inte har
tillgång till bredband. (Du vet väl att Telia erbjuder
enkel form av bredband genom ett särskilt modem
som gör det möjligt att samtidigt tala i telefon).
    Många filer kan med hjälp av programmet föras
samman till större enheter med möjlighet att söka på
valfria ord i hela samlingen.
    Du kan skriva ut de sidor du är intresserad av.
    Du kan markera sidor och tillfälligt eller permanent
spara dem på din hårddisk.
    För att göra detta måste du ha hämtat hem
gratisprogrammet Acrobat Reader. Om du har en äldre
version bör du byta till 6 eller högre.
    Då har du nytta av färgerna i det fönster som visar
strukturen på PDF-filen.

Bokmärken = länkar till annan information
Om en PDF-fil används för att illustrera en enskild
företeelse (bild/tabell) behöver du inte öppna fliken
Bokmärken.
    Bokmärken bör användas när det finns hundratals
sidor i filen. Fliken Bokmärken ligger i vänstra kanten
på skärmen. (Om den inte redan syns gå till Visa-
menyn | Navigeringsflikar)
Bokmärken visar strukturen på informationen
“+ tecken” framför bokmärket går till underavdelning
Grönt = information, klicka inte, leder ingenstans
Svart = länkar till information i den aktuella filen
Blått = länkar till information i annan fil
Det kan vara lätt att komma vilse om du öppnat en
annan fil.
Gröna pilar                    för att bläddra mellan redan öppnade sidor
Svarta pilar                    för att gå till nästa sida i dokumentet
Ctrl+Shift                   för att gå till viss sida. Skriv ex 378
Om länkarna har fört dig till vanliga internetfiler
(HTML) måste du använd Webbläsarens pilar                                längst
upp till vänster på skärmen.
Det finns ofta länkar till tips och råd för hanteringen
av PDF-filerna på hemsidan.
     Några exempel på PDF-filer med mycket
information finns på annan plats i Nyhetbrevet.
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700 år sedan Håtunaleken ägde rum
någonstans i Håtuna.
Med viss regelbundenhet högtidlighåller vi det som
brukar kallas Håtunaleken, ja, under flera år på 1990-
talet uppförde teatersällskapet ett uppskattat krönike-
spel om det som hände en ödesdiger dag i Håtuna för
snart 700 år sedan. I själva verket var Håtunaleken ett
rättsövergrepp av grövsta slag, ett i raden av många.
Fredagen den 29 september år 2006 är det 700 år
sedan det hände och det bör vi högtidlighålla.

Kan det verkligen finnas anledning att fira en
sådan händelse?
Svaret är ja, men det är inte själva Håtunaleken som vi
skall minnas efter alla dessa år utan den roll i historien
som följderna av den långa raden av rättsövergrepp
medförde. De pågick under mer än tio års tid. De som
för tillfället hade makten fängslade sina motståndare
utan dom och rannsakan. Men det skulle till slut växa
fram något gott ur den kris som land och folk genom-
gick under denna tid; något gott som fått bestående
värde fram till vår tid och förhoppningsvis för all
framtid.
     Den första allvarliga händelsen inträffade när kung
Birger med drottning, ärkebiskop och många andra
herremän blev tagna till fånga här i Håtuna av
kungens bröder som med svekliga metoder
tillskansade sig makten i riket. Inbördeskrig utbröt
med inblandning från Danmark och Norge. Birger
återfick visserligen friheten men satt i det närmaste
maktlös på sitt slott i Nyköping. Han ruvade på hämnd
i elva år; en hämnd som han verkställde genom att
bjuda in sina bröder till försoningsgästabud och på
natten fängsla dem och sedan låta dem dö av svält i
slottets källare.

Vad var det för lek?
Det var först då, 1317, som vi fick veta att tillfånga-
tagandet i Håtuna var en "lek". Ordets dåvarande
betydelse finns ännu kvar i talesättet "den, som sig i
leken ger, får leken tåla".  Det handlar med andra ord
om något allvarligt som man ger sig in på, något som
kan få helt andra konsekvenser än man tänkt sig. Av
gamla ordböcker framgår att betydelsen också var
"gyckel" och "spe". Den som gav sig in i leken kunde
således riskera att få utstå både "spott och spe".
Kanske Birger just spottade sina antagonister i
ansiktet när han i sitt våldsamma hämndbegär trängde
in i deras nattläger och utropade "Minns ni något av
Håtuna lek, den står tydligt för mitt minne. Den här
skall inte bli bättre den".

Magnus Eriksson väljs till kung
Stridigheterna i landet hade medfört att nästan hela
Birger Jarls/Magnus Ladulås' släkt hade utplånats. När
kung Birgers 18-åriga son avrättats på grund av fa-

derns illgärningar återstod bara den 3-åriga kusinen
Magnus, vars fader Erik hade dött i Nyköpings
fängelsehåla. Denne Magnus Eriksson kom att spela
en uppmärksammad roll i historien på flera sätt.
     Först var det sättet på vilket han som 3-åring
valdes till kung, sedan skulle hans namn för evigt
förbindas med den första för hela landet gällande
lagboken, han skulle också bli den kung som längst
regerat detta land, han råkade också ut för den heliga
Birgittas beskyllning att vara homosexuell. Hon
kallade honom "kung Smek", och Magnus leverne
skulle enligt de uppenbarelser Gud gett henne ha varit
anledningen till att Gud straffade landet med
Digerdöden.
     Slutligen var Magnus Eriksson den kung av svensk
börd som närmast föregick Gustav Vasa, när denne
mer än 150 år efter Magnus Erikssons död blev vald
1523. Jag nämner detta eftersom praktiskt taget alla de
utländska kungarna i Sverige spelar en roll i historien
kring Almarestäket, en i rikshistorien synnerligen
framträdande plats inom Upplands-Bros gränser. Det
faktum att utlänningar så totalt styrde över Sverige
under så lång tid har de flesta svenskar inte tagit till
sig. En närmare utredning om denna tid går emellertid
utanför ramen för denna lilla essä.

Sverige får sin första grundlag
Nu tillbaka till den av Magnus Erikssons historiska
insatser, som på lång sikt varit mest betydelsefull. Han
var naturligtvis helt omedveten om, att de löften han
tvingades avge när han som 3-åring lyftes fram inför
folket vid Mora Sten utanför Uppsala och utropades
till kung, skulle få så vittgående konsekvenser. Han
lovade, sittande på sin förmyndares arm
1) att när han blev myndig skulle han inte fängsla

någon, fattig eller rik, utan att denne befunnits
skyldig enligt lagen.

2) Han lovade också att inte kräva extra skatt av
befolkning utan att orsaken till behovet av den
hade framlagts för menigheten i var och en av
rikets delar. Inga andra fick mottaga eller uppbära
denna skatt än de som blivit särskilt utvalda till
detta, "samt två bönder, förordnade av bönderna
själva i vart och ett av biskopsdömena."

Dessa två löften skulle komma att vara vårt lands
första och enda grundlag i 400 år. Inte förrän 1719,
efter Karl XII:s förlustbringande krig, fick vi en ny
grundlag. Men med bibehållande av de löften som 3-
åringen godkänt.

Vad hände vid Mora Sten?
Hur det gick till när de två viktiga punkterna presen-
terades för folkförsamlingen vid Mora Sten har kunnat
rekonstrueras med hjälp av bevarade skrifter?
    Upplands lagman Birger Persson (Petersson enligt
senaste forskningsresultat) höll ett välkomsttal där han
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framhöll att de närmast föregående kungavalen skett
på olaga plats och som följd därav med olyckligt
resultat. Nu borde allt gå bra.
     Rikets drots, motsvarigheten till dagens justitie-
minister och på vilkens arm Magnus Eriksson satt,
framhöll Birgers falskhet och grymhet, i skrift befäst i
bl.a. "protokollet" från mötet, de s.k. Frihetsbrevet
återgivet på UKF:s hemsida. Där finns också mer att
läsa om vad som sades och gjordes vid det beramade
mötet den 8 juli 1319 på Mora äng i Lagga socken en
mil SO om Uppsala.

Folkmötets roll i historien
Folkförsamlingen har ansetts vara så representativ för
hela svenska folket att historiker på allvar velat kalla
detta möte en svensk riksdag. Men eftersom man
endast har den mindre säkra Erikskrönikan att stödja
sig på när det gäller vilka folkgrupper som var när-
varande har man nöjt sig med att framhålla år 1319
som en mycket viktig vändpunkt i vår historia, den då
vårt land fick sin första grundlag.
     I våra historikers diskussioner om vilket möte som
skulle kunna kallas vår första riksdag stannade  man
för mötet på Näs äng 1502. Från detta möte vid nu-
varande Kungsängens kyrka finns ett mer trovärdigt
"protokoll" bevarat, vilket anger vilka befolknings-
grupper som representerade den svenska allmogen.
Mer om detta möte finns på vår hemsida.

Håtunaleken - början till något stort
Av min framställning här ovan torde det framgå att
Upplands-Bro har anledning att på lokal nivå lyfta
fram det värdefulla som växte fram ur Håtunaleken,
vår första grundlag. När vi väl är framme vid år 2019
är jag övertygad om att 700-årsminnet av grundlagens
tillkomst kommer att firas på riksnivå. För att inte tala
om vad den lokala hembygdsföreningen i Lagga
socken kan få ut av denna betydande händelse i vår
gemensamma historia.

Platsen för Håtunaleken
Inledningsvis använde jag ordvalet "någonstans i
Håtuna" om platsen för Håtunaleken. Det finns

nämligen inte någon klart definierad plats. Tre ställen
i anknytning till Håtuna kyrka har pekats ut. Jag har
genom åren i olika sammanhang kommenterat de
iakttagelser som talat för och emot dem. Arkeologiska
undersökningar är inte möjliga att få till stånd med
hittills kända argument. Vi måste hitta skriftliga
belägg tillräckligt intressanta för att locka forskare till
aktivitet. Och det finns ett sådant, där jag tycker att
man har kört fast i en återvändsgränd.
Nyckeln till gåtans lösning heter Fornsigtuna
Jag tror att nyckeln heter Fornsigtuna. I förra numret
av Nyhetsbrevet utvecklade jag min syn på de olösta
frågorna kring Fornsigtuna. En av dem är just det
ovedersägliga faktum att kung Birger några år innan
han tillfångatogs i Håtuna undertecknat ett dokument
då han befunnit sig i Fornsigtuna, en kungsgård i
Håtuna. I början av 1600-talet var den en bondby med
namnet Fornsigtuna i vilken det 300 år efter Birgers
vistelse ännu fanns väl dokumenterade ruiner i sten
och tegel i form av murar, torn och t.o.m. en skönjbar
borggårdsplats.
     Tre olika beskrivningar utpridda mellan åren 1612
- 1672 berättar om byggnadsanläggningar. År 1680
fick riksantikvarien i uppdrag av riksdagen att under-
söka vilka gamla kungsgårdar som skulle kunna
återföras till kronan eftersom de blivit förlänade till
privatpersoner. Hans egenhändiga rapport berättar att
en av dem är "Håtuna Kongsgård … som förmenas
varit byggd öster om kyrkan" och "varit byggd för
Sigtunas skull".
     Fornsigtuna ligger öster om kyrkan - 2 km!  Man
kan tycka det märkligt att den främsta experten på
fornminnen, initiativtagare till den stora inventeringen
av fornminnen på denna tid och med två rapporter om
ruiner på platsen uttrycker sig så pass vagt. Vår tids
forskare har tolkat hans upplysning så att kungsgården
har legat omedelbart öster om kyrkogårdsmuren. Men
borde inte en byggnad med koppling till Sigtuna fun-
nits i Fornsigtuna?
Min önskan är att problematiken tas upp till
sakkunnig behandling.

UKF:s Nyhetsbrev
Alla våra nyhetsbrev - nu inne på 19 årgången - finns i lättläst format på vår hemsida. Där finner du
många artiklar och projekt som speglar historien i vår bygd. Vi tror att informationen är värdefull för
dem som flyttat hit under senare år. Särskilt med tanke på att hembygdsboken inte funnits att köpa på
många år. Nyhetsbreven finns också i pärmar på biblioteken.

Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro från 1984
Med tanke på att det är ytterst osäkert - när och om - en ny reviderad upplaga kommer att bli
tillgänglig, så lägger vi nu successivt ut viktigare kapitel på hemsidan - med aktuella kommentarer.
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Kommunal kulturpolitik
- finns den?
Under många år fanns det ett forum för lokala
kulturaktiviteter i vår kommun där kommunen
representerades genom sin kulturnämnds tjänstemän
och en förtroendevald ledamot. När kulturnämnden
avskaffades i slutet av 90-talet fortsatte kultur-
föreningarna sin verksamhet med regelbundna
sammanträden i en samrådsgrupp bestående av våra
tre Hembygdsföreningar, UKF, Kulturbojen och
Stiftelsen Tärnsund.
      Efter omorganisationen av den kommunala
verksamheten insåg vi snart att vi måste agera aktivt
för att kunna behålla en kommunikationskanal med
kommunens många nya tjänstemän och förtroende-
valda. Vi fick till stånd ett möte med Bildningsnämn-
den som nu skulle hålla i kommunens kulturfrågor. Vi
berättade för nämnden om den aktiva kulturpolitik
som drivits av kulturnämnden under 70-80-talen,
framförallt manifesterad i det 3-åriga hembygds-
projektet, tillkomsten av en kulturhistorisk karta 1982
och en hembygdsbok 1984. Men vi berättade också
om pågående kulturaktiviteter, och att Forsknings-
institutet arbetar på ett annat sätt än hembygds-
föreningarna med fokusering på hembygdsstudier och
publicering av resultaten i bokform, hemsida,
exkursioner och föredrag.
     Vi lyfte särskilt fram den Svenngårdska
hembygdssamlingen, en mycket stor kulturskatt som
donerades till kommunen 1970. Den fyller det
Svenngårdska rummet på biblioteket i Kungsängen
med 70-80 hyllmeter av för bygden relevanta böcker
från 1500-talet och vidare genom århundradena samt
historiska dokumenthandlingar i tusental.
     Några år har nu gått och nya kommunala tjänste-
män och folkvalda har tillkommit. Någon aktiv
kommunal kulturpolitik har vi inte märkt. Kultur &
Fritid, en underavdelning till Bildningsnämnden, har
inga mandat att driva kulturpolitik, dess enda doku-
menterade uppgift tycks vara att fördela pengar till de

organisationer som begär anslag. Men kulturpolitik är
faktiskt mer än ekonomiska bidrag till olika projekt.
     Samrådsgruppens diskussioner och frågor om
kommunal kulturpolitik, som vuxit fram under det
sista årets diskussioner, har nu framförts vid möten
med kommunalråd och bildningsnämndens ord-
förande. Såväl UKF:s verksamhet under 18 år som
existensen av den utomordentligt innehållsrika
hembygdssamlingen i Svenngårdska rummet på
Kungsängens bibliotek torde nu vara bekanta för våra
nya beslutsfattare.
När staten engagerade sig i lokal kulturpolitik
För att mera konkret upplysa nya kommuninnevånare
och kommunalpolitiker om det storslagna hembygds-
projektet 1977-81, som syftade till att ge de många
nya Upplands-Broborna en ny hembygd, lägger nu
UKF ut på sin hemsida det avslutande delprojektet "Vi
skriver i Upplands-Bro". Denna del ansågs så
värdefull att Socialstyrelsen, en av de statliga med-
arrangörerna, publicerade en 188-sidig skrift som
sändes till alla kommuner i landet.
     Den andra statliga medarrangören var Historiska
museet, som tog fram ett nummer av sin skriftserie
Historiska Nyheter i 2 x 10000 exemplar. De delades
ut till alla innevånare och i fortsättningen till alla
nyinflyttade tills upplagan var slut. Innehållet var helt
lokalt och framställt av skribenter i kommunen.
     Under vårens lopp blir alla bidragen i Vi skriver
tillgängliga på hemsidan. För närvarande finns ett
representativt urval medtaget kompletterat med
rapporter och beskrivningar av huvudprojektet inkl.
prov på artiklar ur Historiska Nyheter och en
redogörelse för Upplands-Brodagen på Historiska
museet.
     Sedan en tid finns också en del av UKF:s
mångåriga arbete med Svenngårdska samlingen på
hemsidan, över 600 renskrivna sidor. Där hittar du
främst historia kring vägar och gårdar i
Kungsängenområdet.

Näs - Stockholms-Näs - Kungsängen
När den första hembygdsboken skrevs i början av 1800-talet hette socknen Näs. När den andra
hembygdsboken kom ut 1925 kallades den Stockholms-Näs. Vid tredje hembygdsbokens tillkomst
var namnet Kungsängen. Det var järnvägsbolaget som hittade på namnet Kungsängen för den
station man anlade i Stockholms-Näs. Nuvarande idrottsplatsen hade sedan slutet av 1500-talet varit
en “kungsäng” eller Kungl.Maj:ts äng, som det står i jordeboken.
     På 1800-talet blev det i vår del av Mälardalen nödvändigt att skilja tre socknar med namnet Näs
från varandra, så det blev Enköpings-Näs, Uppsala-Näs och Stockholms-Näs. Men var ligger näset i
Kungsängen? Det är den landförbindelse som i dag kallas Ryssgraven. Men nu finns det också
någonting som kallas “ed”. Topografiskt ser de likadana ut. Skillnaden i betydelse är intressant att
reda ut. Det är fråga om ett näs om det skapar en landväg mellan exempelvis fastland och en ö, som
vid Ryssgraven. Om det i stället nyttjas som en transport väg mellan två vatten, såsom mellan
Edsviken och Sigtunafjärden, är det ett ed.
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Aktuella arbetsuppgifter och projekt
Agrarboken -  ett arbetsnamn på vårt stora
bokprojekt om huvudnäringen jordbruket. Vi vill
med den visa “jordens användning i Upplands-Bro
under 1900-talet”.
     Förfrågan om pengar för tryckning har lämnats till
kommunen. Eftersom det inte finns någon kultur-
nämnd går ansökan direkt till kommunstyrelsen. Vi
hoppas också på bidrag genom fonder och sponsorer.
Boken beräknas omfatta 200-250 sidor rikligt för-
sedda med bilder.
     Arbetsgrupper har tagit sig an olika delprojekt
såsom intervjuer med jordbrukare liksom studier i
vårt eget arkivmaterial och på olika institutioner och
bibliotek.
     Rekognoseringar med bilddokumentering runt om
i kommunen har gjorts. Som nämndes i förra
nyhetsbrevet har ångbåtstrafiken spelat en mycket
stor roll för jordbruket i Upplands-Bro. Nu har alla
gamla ångbåtsbryggor lokaliserats, ångbåtshistoria
skrivs och medhjälpare är en expert på området.
      En försmak av arbetet just med ångbåtarna får du
om du kommer på UKF:s första föredrag 23 februari i
Dagcentralen i Bro, då Lennart Rydberg låter oss ta
del av den senaste forskning i ämnet. Jag skulle tro
att han för historien ner till 1860-talet då ett av de
verkligt långlivade ångbåtsbolagen fick både namn
och båt döpt efter en ort inom dåvarande Låssas
gränser. Grundaren av bolaget har eget gravkor på
Låssa kyrkogård.

Bildarkiv
Det ser nu ut som om vi på nytt kan få tillgång till
kommunens bildarkiv. Pengar har beviljats för att
rekonstruera förteckningen och även lägga in nya
bilder.

Nyheter på hemsidan sedan förra
nyhetsbrevet
Ett mångårigt forskningsprojekt kring soldater och
soldattorp i Håtuna och Håbo-Tibble finns nu
tillgängligt på hemsidan. Bara någon vecka efter
publiceringen kom intressanta reaktioner från dem
som ville veta mer eller hade frågor till Gun Björk-
man.
     Nu finns sammanlagt över 1500 sidor med kun-
görelser ur Låssa kyrkas arkiv. Har budskapet
allmänt intresse återges de fullständigt. Övriga är
ibland kraftigt avkortade. Här finns Kungl Maj:ts
påbud mellan åren 1800-1825, en tid då en kung blir
avsatt och landet deltar i kriget mot Napoleon.
    Här finns exempelvis Gustav IV Adolfs förordning
riktad mot de unga adelsmän som i protest mot
regimen avsagt sig sitt adelskapet. Några av dem blev

sedan både mäktiga och rika män i staten. Hans Järta
(Hierta) grundade Aftonbladet, Per Gustav Tamm
(Tham) blev en synnerligen mäktig - och rik -
industriman. Han adlades på nytt av Carl XIV Johan.
Några generationer senare flyttade familjen till Låssa
och namnet är bevarat i den stora kursgården
Tammsvik. En annan i den radikala protestgruppen
blev t.o.m. religerad från universitet för sina uttalan-
den. Trots detta blev han biskop. Hans namn var
Marcus Wallenberg.
     Kanske ännu intressantare är Landshövdingens
kungörelser eftersom de berör vår del av Uppland.
Du kanske blir lika intresserad av dåtidens stora och
små frågor som vi, så att du sätter dig och bläddrar
igenom dem från början. F.n. tiden 1816-1833.
     På hemsidan har vi nu inte bara de skriftliga
berättelserna i skriftserien Vi skriver i Upplands-
Bro från slutet av 70-talet. Vi har också en komplett
redogörelse (naturligtvis i sammandrag och modern
stavning) av bandade intervjuer under beteckningen
Ortsbor berättar. De är gjorda under 50 års tid. Den
äldsta intervjuade föddes på 1880-talet.
     I dagens nyhetsbrev har du kanske redan läst
artikeln om Håtunalekens betydelse. På hemsidan kan
du läsa Erikskrönikans text från 1300-talet i
modern språkdräkt. Där finns också i något avkortad
form det kända “frihetsbrevet” från 1319, det som
kallats Sveriges magna charta och som kom att vara
vår enda grundlag i 400 år.
     En av de verkligt stora nyheterna på hemsidan är
redogörelsen för innehållet i 5 stora pärmar med
lokalhistoria från Kungsängen. De utgör en liten del
av den Svenngårdska hembygdssamlingen. Det nu
presenterade materialet innehåller gårdshistoria inkl.
utdrag ur häradsrättens protokoll för gårdar i
Kungsängen.

I mitten av januari kom en förfrågan om historien
kring Granhammar. Eftersom det var en myndighet
som frågade fann jag det bäst att inte ge min egen
personliga uppfattning om vad som hände efter
regeringens beslut sommaren 1980 att
Granhammar skulle rivas eftersom det var så
förfallet och militären inte hade någon användning
för det. För saken relevanta remissinstanser hade
blivit överkörda och ingen räddning stod att finna.
     Kort tid efter beslutet såg det ut som om saken
hade kommit i ett nytt ljus. I hembygdsföreningen
tog vi fasta på vår idé. Inom kort hade en folkligt
förankrad grupp människor aktiverat sig. Först ställde
sig kulturnämnden bakom vårt förslag, sedan fick vi
riksdagsmän från bägge blocken att engagera sig. Det
blev mycket stor turbulens kring frågan och saken
fick så småningom en närmast obetalbar upplösning
utifrån vårt lokala perspektiv.
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Bli medlem i UKF
genom insättning av 100:-  på pg 27 58 94-4,
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt nyhetsbrev. Medlemsavgiften
är ett viktigt bidrag för fortsatt utgivning av Nyhetsbrevet.

     Hembygdsfolket var som du anar i allra högsta
grad part i målet. Därför skickade jag i stället en
utförlig berättelse skriven av en utomstående person,
en berättelse som aldrig publicerats förut. Stockholms
universitet hade gjort ett dussintal studier kring Gran-
hammar ur alla tänkbara aspekter. Det var meningen
att det skulle bli en lättillgänglig bok av materialet.
Manus gjordes och skickades till kulturnämnden för
kollationering och korrektur. Men bokprojektet full-
följdes aldrig.
     Nu är kulturnämnden borta och nuvarande
tjänstemän på kommunen har inte kunnat återfinna
manuset. Det som mest intresserade mig var de många
turerna kring Granhammar i form av skrivelser och
protokoll. Jag fick emellertid möjlighet att se det stora
manuset och tog lyckligtvis en kopia av inlednings-
kapitlet som redogör för hela händelseförloppet från
1962 till 1983.
     Här i nyhetsbrevet finns inte plats för vare sig den
opartiska skildringen eller en motsvarade ganska lång
berättelse som jag nyss skrivit utifrån de av mig kända
omständigheterna. Kanske vi publicerar någon av dem
i vår tidkskrift Kultur & Historia. Bägge finns emel-
lertid redan på vår hemsida.
     Jag bör väl ändå försöka få plats med en förklaring
till det jag nyss beskrev som “en närmast obetalbar
upplösning” på den infekterade frågan utifrån mitt
perspektiv.
     Någon gång i mitten av 70-talet hade jag i
egenskap av ordf. i Upplands-Bro Musiksällskap
försökt få till stånd en friluftskonsert i vår serie Musik
i det Gröna, en serie som vi genomförde på våra
många fornminnesplatser. Historien om slottet skulle
berättas och jag frågade om vi inte kunde få titta in i
det. Slottet var ju sannerligen ingen ruin. Jag fick
svaret att det var livsfarligt att gå in i byggnaden. Det
växte till och med träd inne i den. Vi fick snällt hålla
vår konsert i regementets samlingssal.
     Det skulle dock till slut bli en konsert - vid och
t.o.m. inne i slottet - en vacker junidag 1983 med mer
än 500 åhörare. Vår aktion hade medfört att regering
erkände att den förts bakom ljuset om den förfallna
byggnaden.
    Försvarsministerns uttalande i riksdagen några
veckor före konserten hade lagt orden i min mun, när
jag som avslutning på historiken kunde säga till
åhörare och musikanter:
“Genom ett uttalande i riksdagen är det inte längre
livsfarligt att gå in i slottet. Var så goda och stig på.”
PS
På hemsidan finner du, förutom de två berättelserna

om händelsförloppet, också hembygdsföreningens och
kulturnämndens gemensamma skrivelse till försvars-
ministern, hela riksdagsprotokollet om diskussionerna,
min arkivstudie om processens gång och programmet
vid den beramade friluftskonserten.
     Jag tackar den frågande myndigheten för att jag
mer än 20 år efteråt “osökt” fått anledning av ta upp
saken.

Kort resumé av förra terminens aktiviteter
Arkeologidagen.
Någon kanske frågade sig varför även Arkeologidagen
ägnades Fornsigtuna - Signhildsberg, när så många
deltog vid årets “grand-tour” i maj. Men det blev som
vi anade. Denna visning annonserades i dagpressen av
riksantikvarieämbetet, och de flesta av 40-tal  del-
tagare var “utsocknes”. Dessutom blev det ett repor-
tage i UNT.
Vi bekantar oss med stjärnhimlen
Tredje gången var det fler än de två föregående
gångerna som vi inte kunde ta emot.
Högkulturer i USA före Columbus.
Det kom få besökare till de tre förelsäsningarna av
Jens Tellefsen, trots ett mycket intressant ämne. Man
förvånas över att så stora fornminnesplatser är så lite
kända. Man tänkte många gånger på  “USA - biggest
in the world”. Kultplatser och byggnader var i paritet
med Mexico och Egypten. Efter vad vi förstod var
emellertid dessa platser mycket lite kända av
amerikaner i gemen. Högkulturer före européernas
ankomst! Kan det vara möjligt?
Från Magna Sunnerdahls hemskola på landet 1911
till dagens naturbruksgymnasium Säbyholm
I ca 50 år drevs en unik skolverksamhet i kommunen
som syftade till att bereda storstadsungdom stärkande
vistelse på landet. För donerade pengar byggdes och
drevs skolan ända till efter andra världskriget av
räntorna på kapitalet. Eleverna fick praktisk och
allmän utbildning med gratis uppehälle i upp till fyra
år. Donatorn Magna lät också bygga ett barnrike-
kvarter på Söder i Stockholm, bekostade flyttningen
av Seglora kyrka till Skansen och gjorde det möjligt
för Svenska Akademien att för all framtid disponera
andra våningen i Börshuset för sin verksamhet.
     En vänförening för den gamla skolans elever
framställer en minnesskrift om verksamheten.
Intervjuer med gamla elever finns redan på hemsidan.
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På ångbåtarnas tid 
Ångbåtskännaren Lennart Rydberg berättar om ångbåtarnas centrala roll i vår bygd 

Arr. Bro hembygdsförening -   tisdag 4 oktober, hembygdsgården Klint 

Finska krigsbarn i Sverige      
Timo Ekholm berättar om sina upplevelser i Finland och Sverige. 

Villa Skoga onsd 26 okt  kl 19.  20:-      Porträtt av Oskar Sjölander överlämnas 

Byggnad under domkyrkan i Uppsala - kyrka eller hednatempel? 

Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia 
Börje Sandén sammanfattar sina synpunkter från några program i  

Utbildningsradion år 2001. Preliminärt i Dagcentralen i Bro 23 nov.  20:- 

Årgång 19 

Konsert i Båtsällskapets hus vid Kungsängens brygga  
Pianisten Johan Westre spelar klassiskt.  -  Sönd 16 okt kl 15.  50:- 

Sånggrupperna Bro d’River Boys and Girls och Sorelle. Klassiskt och populärt 

 Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven - vikingatid till nutid  
Vikingen som rövare och kulturbärare. Båtklubbens hus vid Kungsängens brygga 

Börje Sandén berättar om vikingatåg från och till Mälaren. Onsd 7 september. 20:- 

Arkeologidagen  sönd. 2005-08-21, kl 13 - ca 16 
Draget - väghistoria - fornborg - kultplats 

Fem generationer landsvägar - 4000 årig kultplats 

Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens brevväxling 
Chefen för kustflottan berättar för hustrun på Öråker vad han som privatperson 

iakttog under en kris som var allvarligare än man vanligen föreställer sig 
Evabritta Wallberg vid Krigsarkivet berättar om arbetet med deras korrespondens 

Onsdagen 9 november på Öråker. 20:-  Förhandsanmälan 08-582 40 515 
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Sönd 21 aug kl 13 - ca 16. Samling vid Kalmarsand, 
där Gamla E18 möter Mälaren mellan Bro och Bålsta 
Arkeologidagen.   Gamla färdvägar och kultplat-
sen/fornborgen vid Draget i Upplands-Bro 
Färdvägar till lands och sjöss berättar åskådligt hur 
man löst framkomstmöjligheterna i svår terräng. Vi 
studerar fem vägsträckningar, alltifrån de många dju-
pa hålvägarna till motorvägen Här finns också forn-
borgen som i mitten på 90-talet blev 3000 år äldre när 
nya upptäckter visade att här fanns en tidigare okänd 
jord- och stenvall av 500 meters längd. Amatörarkeo-
loger och arkeologistuderande grävde här under led-
ning av arkeologen Michael Olausson.  
————————————————————————- 
Onsd. 7 sept  Kl 19. Kungsängens båtklubb. Hamnen 
nedanför pendeltågsstationen. Kostnad 20:- 
Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven. Vikingaskepp, 
roddbåtar, segelskutor och ångbåtar.  
Några historiskt kända vikingatåg. 
Olov Haraldsson (den helige!) seglar in i Skarven, 
fjärden mellan Stäket och Sigtuna, och plundrar landet 
grundligt enligt den äldsta Olovssagan. Miraklet vid 
Ryssgraven vilket bidrog till hans heligförklaring dis-
kuteras, liksom uppkomsten av namnet Näs. Anund 
från Håtuna ansluter sig till Ingvar den vittfarnes färd 
på ryska floder. De kommer ända till Kaspiska havet. 
Föredraget  illustreras med bilder från Ryssland och 
tolkningen av 14-1500-tals kartor diskuteras. Ryska 
vikingar plundrar Sigtuna vid det sista dokumenterade 
vikingatåget. Renässans i Ryssland för Nestorkrönikan 
Rudbecks segeljakter mellan Uppsala och Stockholm. 
Sjökrogar, Almarestäket hjulångare i mitten av 1800-
talet. Stäkets färja och brobyggen. Börje Sandén. 
————————————————————— 
Tisd 4 oktober kl 19.00  Hembygdsgården Klint i 
Gamla Bro. Arr. Bro hembygdsförening 
På ångbåtarnas tid 
Lennart Rydberg, berättar hur ångbåtarna var en del av 
vardagen i Upplands-Bro under hundra år.  Han arbe-
tar med en bok om de många mindre ångbåtsrederier-
na i Mälaren.  
    Lokala ångbåtslinjer utgick från Säbyholm i Låssa 
och Fiskartorpet vid Brogård. På bägge ställena dispo-
nerade ångbåtskaptenerna särskilda övernattnings-
bostäder. Stugan vid Säbyholm har fortfarande namn 
efter den legendariske kaptenen Hjort som vid sekel-
skiftet 1900 förde båten Svartsjölandet. 
     Två familjer med bostad i Låssa var ledare/delägare 
i ångbåtsbolag. Om detta kommer Lennart Rydberg att 

närmare redogöra för. 
    Se utförligare redogörelse i föregående nyhetsbrev 
och på hemsidan 
————————————————————————- 
Sönd. 16 okt kl 15 - ca 17. Kungsängens båtklubb. 
Hamnen nedanför pendeltågsstationen. Kostnad 50:- 
Konsert — klassiska klanger  
med sånggrupperna Bro d'River Boys and Girls, Sorel-
le och pianisten Johan Westre. Johan spelar känd klas-
sisk pianomusik av Chopin och Mozart m.fl. och på 
begäran hans instudering av Mozarts variationer över 
Blinka lilla stjärna. 
     Bro d'River Boys framträder med sina godbitar se-
dan 30 år tillbaka, ensamma och tillsammans med sina 
Girls. 
     Sångarna framträder i ett flertal röstkombinationer. 
Mans- och kvinnoröster, såväl var för sig som tillsam-
mans. 
Ur repertoaren. 
Några ballader och mer jazzbetonade Barbershop-
arrangemang, bl.a. Basin street Blues och Whispering, 
Bellmansånger i klassisk tappning. Kören i sin helhet 
sjunger Air av Bach i Swingle Singers berömda arran-
gemang, parafrasen över Schuberts Rosamundamusik 
"Längtans blomma" i det arrangemang som användes i 
musikalen "Schubert får spader, Madame" och den un-
dersköna slutscenen ur Purcells opera Dido och Aene-
as. Vi får höra de berömda tersetterna ur Mozarts 
Trollflöjten. Systrarna Svennberg, under namnet So-
relle gör ett eget program. Den blandade kvartetten 
sjunger Yesterday och Så skimrande var aldrig havet. 
Det blir också några rena solosånger med och utan pia-
noackompanjemang. 
—————————————————————— 
Onsd 26 okt kl 19. Villa Skoga, G:la landsvägen 4. 
Kungsängen, nära pendeltåget. 
Finska krigsbarn i Sverige      
Timo Ekholm berättar om sina barndomsupplevelser i 
Finland och Sverige. Som ett av ca 70 000 krigsbarn 
har Timo känt det som sin plikt att berätta om hur det 
var i Finland under de två ryska anfallen och hur bar-
nen mottogs i Sverige. 
     Han berättar också hur det gick till när han räddade 
ett porträtt i färg av Oscar Sjölander från att skrotas. 
Sjölander var läraren och kantorn i Kungsängens kyr-
ka som engagerade sig politiskt för lantarbetarnas sak. 
Som riksdagsman lyckades han avskaffa legohjonss-
tadgan och bana väg för avvecklandet av statsystemet.   
Det var Sjölander som byggde Villa Skoga åt sig på 

Kulturarrangemang  2005    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är deltagaravgifterna en viktig inkomstkälla. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.       www.ukforsk.se  
Ibland kan det krävas förhandsanmälan. Kontrollera tid och plats i annonser och på hemsidan för ev ändring-
ar eller ring UKF:s telfonsvarare 08-582 413 55.  
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1920-talet. Porträttet av honom kommer att placeras i 
föreläsningssalen i samband med en kort presentation 
av Sjölanders verksamhet. 
—————————————————————- 
Onsd 9 nov. kl 19.  På Öråker hemma hos Ebba Horn 
på Lennartsnäshalvön söder om Kungsängen. 30:- 
Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens  
Brevväxling     (obs förhandsbokning 582 405 15) 
Chefen för kustflottan berättar för hustrun på Öråker 
vad han som privatperson iakttog under en kris som 
var allvarligare än man vanligen föreställer sig 
Evabritta Wallberg vid Krigsarkivet berättar om arbe-
tet med deras korrespondens. Se artikel. 
 

Onsd 23 nov. kl 19. Dagcentralen i Bro centrum. 20:- 
Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande poli-
tisk historia   (Preliminär plats - se annons/hemsida) 
1) Håtunaleken - Sveriges första författning 1319 
2) Näs äng 1502 
   - första dokumenterade  folkrepresentationen 
3) Ärkebiskopsborgen 1517 
  - äldsta bevarade riksdagsbeslutet 
4)Tibble gästgivargård 1743 
 - offentlighetsprincipen och den  
    representativa demokratin  
Börje Sandén sammanfattar sina synpunkter framförda 
några program i Utbildningsradion år 2001.   

Unionskrisen 1905 speglad i makarna 
Dyrssens brevväxling 
 

I Upplands-Bro har vi som sysslar med lokalhistoria 
många gånger funnit att vi inte bara snuddar vid histo-
ria av rikskaraktär. Ibland har vi en fot – för att inte 
säga hela benet – inne i större historiska skeenden an-
tingen genom att något riksviktigt har hänt här i byg-
den eller att en person härifrån har framträtt i något 
uppmärksammat sammanhang. Sådant har jag berättat 
om många gånger under Nyhetsbrevets 18-åriga histo-
ria. Men det fanns ju lokalhistoria långt före forsk-
ningsinstitutets tillkomst. Både jag och mina föregång-
are har haft anledning att närmare studera vad ägarna 
av våra herrgårdar har spelat för roll i samhället. På 
grund av närheten till Stockholm har genom tiderna 
åtskilliga höga ämbetsmän i statens tjänst funnit att 
Upplands-Bro låg på lämpligt avstånd och hade bekvä-
ma sjöförbindelser med huvudstaden. Nu har Öråker 
på Lennartsnäshalvön blivit aktuell och jag finner att 
gårdens historia inte förekommit tidigare i nyhetsbre-
ven. 
 
Dramatiken kring unionsupplösningen 1905, som var 
större än vad vi vanligen föreställer oss, kom att berö-
ra Öråker på ett för eftervärlden betydelsefullt sätt. 
Här satt nämligen hustrun till högste befälhavaren för 
flottan under de spännande sommarmånaderna och 
mottog mängder av brev med underrättelser om ma-
kens förehavanden. I deras korrespondens som enbart 
året 1905 omfattade 252 brev blandas politik och var-
dagsfrågor. De senare av lokalhistoriskt intresse och 
de förra av så stort historiskt värde att hela korrespon-
dens nyligen utgivits i tryck av Samfundet för  utgi-
vande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. 
Ett tidigare okänt material har därmed ställts i forsk-
ningens tjänst. 
 
Den intresserade har nu möjlighet att både ta del av 
det som hände i stort mellan Sverige och Norge och få 
en inblick i detaljer i den politik och taktik som prakti-

serades. Det kan ske dels genom att lyssna när Eva-
britta Wallberg från Krigsarkivet berättar om familjen 
Dyrssen och året  1905 vid föredraget 9 november, 
dels genom förvärva boken. För mina lokalhistoriska 
studier har jag  hittat två mycket värdefulla pusselbitar 
som förklarar saker som egentligen inte alls har med 
själva familjen Dyrssen att göra, men som råkar stå i 
breven. Mer vill jag för tillfället inte avslöja. Läs det 
kortfattade sammandraget i den bifogade foldern. 
 
Unionsåret 1905 – dramatik och vardag. Två brev-
växlingar. Utgivna av Evabritta Wallberg. 
Samfundet för utgivande av handskrifter.  ISBN 91-
85104-32-9. Distributör: Swedish Science Press. 
www.ssp.nu/nyheter/skandhist/union.htm.  
250:- + porto 
Föredraget hålls på Öråker hemma hos Ebba Horn, 
släkting till Wilhelm och Lizinka Dyrssen.  
Förhandsanmälan - begränsat deltagarantal 
 
Vi skriver i Upplands-Bro 
Bl.a. Lizinka Dyrssens berättelse om livet på Öråker. 
Inom kort kommer UKF att på sin hemsida publicera 
en verklig familje- och hembygdshistoria om livet på 
Öråker. Lizinka Dyrssen skrev nämligen på 1940-talet 
hur det dagliga livet gestaltade sig på herrgården.. 
Uppsatsen ställdes till förfogande för Kulturnämndens 
mycket uppmärksammade skriftserie ”Vi skriver i 
Upplands-Bro” från slutet av 70-talet. De över 80 sten-
cilerade häftena har nu digitaliserats av Inger Eng-
ström vid UKF och samtidigt har en del smärre fel rät-
tats till. Hela serien kommer att bli publicerad på hem-
sidan, där hälften redan finns tillgängligt. Enskildheter 
i materialet är åtkomligt genom s.k. fritextsökning. 
Skriftserien var en del av det unika hembygdsprojektet 
från 1970-talet då Riksantikvarieämbetet och Historis-
ka museet bidrog med fakta och Socialstyrelsen skaf-
fade fram pengar för att avlöna kulturarbetare i tre år. 
Kortfattad beskrivning och ett antal konkreta exempel 
finns också på hemsidan. 
     Som ett apropå till att höga ämbetsmän genom ti-
derna förvärvat egendomar i kommunen vill jag erinra 
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Tolkningen av sockennamnet Näs. 
Uppföljning från förra nyhetsbrevet 
 
Artikeln i förra numret syftade i första hand till att för-
klara utvecklingen av namnet från Näs via Stock-
holms-Näs till Kungsängen. Jag förde också in fråge-
ställningen näs kontra ed. Två ord som lätt blandas 
ihop. 
     Vid tolkningen av ordet/namnet näs måste man ta 
hänsyn - dels till att ordet har två olika betydelser i vår 
tid - dels till att ordet använts under mycket lång tid – 
dels om man kan finna vilken av de två betydelserna 
som var bruklig när namnet tillkom. 
 
Det finns ett svar på frågan när sockennamnet första 
gången finns i skrift. De två äldsta sockennamnen i 
den här delen av Mälarområdet är Näs och Bro i Upp-
lands-Bro. De finns bägge med i Vårfrubergaklostrets 
jordebok  på 1100-talet. Av övriga 13 socknar i Mälar-
delen av Attundaland, dvs häraderna Bro, Färingsö 
och Sollentuna är 6 från 1200-talet och 7 från 1300-
talet. (att Bro finns uppskrivet som församling redan 
på 1100-talet torde bekräfta sambandet med Assurste-
nens brobygge) 
 
Sedan är frågan vilken typ av näs det kan vara frågan 
om.  
     Det är här som uppslagsböcker och ordböcker svä-
var på målet. Alla jag sett nämner bägge typerna bak-
om siffrorna 1) eller 2), ibland den första betydelsen  
näs = halvö/udde, ibland näs = landremsa mellan två 
större landområden 
 
Svenska Akademiens ordbok (aktuellt avsnitt senaste 
reviderat 1948!) nämner åren: 
näs 1612, näss 1578, nääss 1538.  Intressant är att 
SAOB från 1948 har ordningen 
1) halvö, 2) landtunga mellan landområden. 
Nationalencyklopedins särskilda ordbok (tre band 
1996) använder definitionen “landremsa som förbinder 
två landmassor” “Betydelsenyans: ibl även halvö.” 
Nusvensk ordbok (1915-1972!!) sätter “udde” som 
nummer 2 
Det verkar som om man numera särskilt framhåller 
definitionen landremsa. 
 
Men det viktiga är ju vad ordet hade för betydelse på 
1100-talet när namnet myntades. 
     Det bör vid den tidpunkten ha funnits ett markant 
näs av det ena eller andra slaget någonstans i Kung-

sängenområdet som fångat resandes uppmärksamhet. 
Vi har att välja mellan halvön Lennartsnäs och land-
remsan mellan Kungsängen och Stäketön. 
 
Eller har det kanske funnits ett tredje näs.  Herman 
Svenngård konstaterade en gång i sina skrifter att Len-
nartsnäshalvön, som en gång varit en ö, så småningom 
växte ihop med fastlandet på grund av landhöjningen 
och att det då i ett visst läge uppstått ett näs norrut. 
När vattenlinjen gick 15 m högre än nu fanns ett näs. 
Men på 1100-talet, när vattennivån bara var 5 m hög-
re, var detta näs hela 2,5 km brett och kan inte ha upp-
fattats som ett näs. 
 
Men det finns en gammal text som jag tycker är avgö-
rande för hur man tolkade ordet näs på 11 -1200-talen: 
I den isländska sagan om Olav Haraldsson (senare 
kallad ”den helige”) används ordet näs i betydelsen 
landremsa två gånger. Det är när Olav med sina skepp 
skall försöka ta sig förbi Olov Svenske (i Sverige be-
nämnd Skötkonung) som behärskar det som i texten 
kallas Stocksund. Han väljer i stället att gå på andra 
sidan ön där sundet är avstängt av en lågt liggande 
landtunga, Agnefit. Det är nu Gud ingriper och låter 
ett under ske. Efter att Olav fallit på knä och bett till 
Gud låter han hissa seglen och sätter full fart mot den 
smala landremsan och 
“då tilldrog sig på ett underbart sätt, att näset sprack 
sönder framför Olav Haraldsson och han seglade 
med tre skepp igenom näset och ut till havs.” 
 
Det citerade avsnittet har jag hämtat ur en översättning 
publicerad i Historisk Tidskrift 1893. När jag tittar i 
den ordagranna isländska stavning står det ‘neset’ på 
bägge ställena. Jag kan inte isländska men det är 
många ord som är desamma i svenskan och det är ing-
en svårighet att hitta den ovan återgivna meningen. 
 
Det är förresten också i den texten det står att händel-
sen ägde rum vid Skarvens utlopp, således vid det vi 
nu kallar Ryssgraven. Texten, som är Snorre Sturlas-
sons ursprungliga version av sagan, används praktiskt 
taget aldrig. “Lokalpatriotiska stockholmsforskare” 
väljer Snorres senare version, vilken han förkortade 
avsevärt för att ”den stora” sagan skulle få rum i det 
berömda samlingsverket Heimskringla, i vilken inte 
heller platsen Skarven finns med. Som “lokalpatriotisk 
Upplands-Broforskare” väljer jag den text som berät-
tar om vår bygd. 
 

om vår  bok ”Hundra adelssläkter med anknytning till 
Upplands-Bro”.  Den beskriver på 320 sidor vårt herr-
gårdsfolks göranden och låtanden i och utanför kom-
munen. Den är resultatet av ett mångårigt arbete av 
f.d. kommunarkivarien Kjell Stensson. Boken är ett 

exempel på hur vi på hemmaplan trycker vackra tråd-
bundna böcker med hårda pärmar i några hundratal i 
stället för tryckeriernas tusental. Vi lämnade bokens 
inlaga och omslag direkt till bokbinderiet. Vid föredra-
get säljer vi den för reducerat pris 200:-. 
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Nationaldag – nationalsång – allsång 
 
Inför firandet av nationaldagen som helgdag återupp-
väcktes den gamla frågan om varför man en gång valt 
just 6 juni. Dagens Nyheters huvudledare dagen innan 
konstaterar att ”den nystiftade nationella helgdagen 
saknar förankring i vår historia” och att göra den 6 
juni till helgdag ”är en hopplös konstruktion upp-
ifrån”. I debatten kring nationaldagen har det hävdats 
att den skall hylla vårt demokratiska arv men också 
göras till en allmän festdag. För det senare ändamålet 
skulle midsommar vara bättre lämpat menade DN.  
Skribenten nämner inte att midsommar i själva verket 
också har förankring i svensk historia, såväl beträffan-
de demokrati som svenska frihetssträvanden. 
 
Om nationaldagen förlagts till Midsommardagen 
hade den verkligen inte saknat historisk förank-
ring.  
Det var vid midsommar som Engelbrekt började sin 
folkliga kamp för större frihet gentemot en kungamakt 
som från 1360-talet representerades av en rad utlands-
födda innehavare. Engelbrekt fick plikta med livet för 
sitt tilltag, men hans namn blev förevigat genom den  
berömda frihetssången ”Frihet är det bästa ting, som 
sökas kan all världen kring, för den som frihet rätt kan 
bära”.  
 
En bättre historisk motivering för nationaldagen än 
den att Gustav Vasa valdes till kung 6 juni 1523 är 
hans intåg i Stockholm vid midsommar samma år. Det 
var ju först när han kom i besittning av Stockholm 
som hans befrielseverk verkligen befäste hans makt, 
något som för alltid kommer till uttryck i Carl Lars-
sons berömda stora fresk i Nationalmuseum. 
 
Det var också vid midsommar 1743 som ett mycket 
stort folkuppbåd vid ett protokollfört möte med rikets 
makthavare krävde att åter få tillgång till riksdagens 
protokoll, något som utlovades men som inte skulle 
verkställas förrän ett 20-tal år senare, eftersom svensk 
militär ingrep och med vapen slog ned det man kallade 
uppror (fler döda än vid Stockholms Blodbad 1520!). 
År 1743 krävde också folkuppbådet, bl.a. i skrivelsen 
som författades på gästgivargården Tibble i Kungs-
ängen, att deras valda riksdagsmän skulle vara ansva-
riga inför sina väljare. Ett för Europa vid denna tid-
punkt unikt krav från en genuin folkrepresentation, 

som alltså ville ha en fungerande representativ demo-
krati. Dessutom krävde den att offentliga handlingar 
skall var tillgängliga för alla. (offentlighetsprincipen). 
 
”Nationalsången” 
Om det nu är sant som DN påstod att Nationaldagen 
blivit helgdag till följd av ett politiskt beslut uppifrån 
– för att skapa en motvikt till att arbetarrörelsens 1 maj 
blivit en helgdag – så visar historiens gång att natio-
nalsången tillkommit nerifrån!  
”Uppifrån” har man ännu inte fastställt någon natio-
nalsång. 
 
Om man valt Midsommar som nationaldag hade vi på 
köpet fått en utomordentligt passande text för en natio-
nalsång nämligen ”Frihet är det bästa ting”. Riksda-
gens talman Björn von Sydow förklarade inför natio-
naldagen att den skall firas till minne av vår demokra-
ti, något som således passar bättre ihop med Midsom-
mar än med 6 juni. Han nämnde inte något om att en 
nationalsång är intimt förknippad  med nationaldagen. 
Rikskommittén Sveriges nationaldag har heller ingen 
som helst upplysning om någon nationalsång på sin 
webbsida. Ett samtal med vederbörande tjänsteman för 
ett par år sedan bekräftade att vi ännu inte har en offi-
ciellt fastställd nationalsång. 
 
Historien om såväl nationaldag som nationalsång har 
emellertid varit föremål för omfattande diskussioner 
ända sedan ett nationaldagsfirande på privat initiativ 
startades på Skansen 1893. En känd historiker ansåg 
omkring 1900 att midsommar vore den bästa dagen 
och angav Engelbrekts befrielsekrig och Gustav Vasas 
intåg i Stockholm som skäl härför. Han menade också 
att ”Frihet är det bästa ting” skulle bli världens äldsta 
nationalsång. 
 
År 1899 utlystes den första av tre tävlingar om en 
svensk nationalsång. 116 förslag lämnades in. Inget 
försök gjordes att upphöja det vinnande förslaget till 
Nationalsång.  
 
Inför Riksdagens minneshögtid av sin 1935 påstådda 
500-åriga tillvaro utspann sig på nytt en livlig diskus-
sion om en lämplig nationalsång. Varken i Stockholm 
eller på andra platser sjöng man Du gamla, du fria vid 
dessa högtidligheter. Man valde Frihet är det bästa 
ting. Debatten hade börjat redan 1933, säkerligen mot 

Med de argument jag ovan anfört vill jag mena att vårt 
sockennamn Näs har uppkommit efter det näs som 
Olav den helige på något sätt forcerade, när han år 
1008 tog sig ut på havet, dvs nuvarande Mälaren. Här 
finns inte utrymme för mer. Men på UKF:s hemsida 
finns ovanstående artikel med ett antal tillägg, bl.a. 
vad 1600-talets riksantikvarie Aschaneus har att säga 

om vårt Näs och dess ”Näsboar.” Han var ju uppväxt i 
Håtuna och har berättat mycket om vår bygd. Du kan 
också läsa hela det aktuella avsnittet ur den äldre 
Olovssagan liksom artikeln om ”Olav den Heliges 
seglats i Mälaren för 1000 år sedan”. Du kan också 
komma till det nu annonserade föredraget den 7 sept. 
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bakgrund av Hitlers makttillträde.  Biskop Aulén och 
ecklesiastikminister Arthur Engberg talade till förmån 
för Frihetssången: 
 ”av vilken ett par verser mer än väl försvarar sin plats 
som nationalsång, en nationalsång som de flesta länder 
i Europa skulle avundas oss på grund av att den med 
den höga ålderns patina tillika bure prägeln av ständig 
auktualitet”. 
”Tänk att ingen svensk tondiktare ännu lyckats skapa 
en melodi, som äntligen skulle skänka vårt land en 
värdig nationalsång! Vi har ju texten … som i århund-
raden väntat på trollspöet, som skulle göra den till en 
sång på allas läppar”. 
 
1934 resp. 1939 tog DN och Stockholmstidningen ini-
tiativ till pristävlingar. Närmare tusen förslag har sam-
lats in, de flesta aldrig befordrade till trycket. Men 
ingen sång befanns lämplig. Man fortsatte med Du 
gamla, du fria. Och vad mer? - Jag minns från min 
barndom under krigsåren hur radion varje kväll avslu-
tade sändningarna med att en orkester spelade Du 
gamla, du fria. Obs. det var ingen grammofonskiva! 
 
Om man 1983 vid beslutet att skapa en Nationaldag 
hade valt Midsommar så hade svenska folket inte be-
hövt sväva i tvivelsmål om meningen med den. Då 
skulle våra politiker och andra talare vid firandet av 
nationaldagen ha konkreta och mer adekvata exempel 
ur vår historia att peka på. Dessutom hade vi inte be-
hövt uppleva diskussionen om en förlorad arbetsdag 
när nationaldagen slutligen gjordes till helgdag. Mid-
sommardagen är ju sedan lång tid tillbaka alltid på en 
söndag. 
 
Du gamla, du fria 
När nu Rickard Dybecks sång från 1844 inte är offici-
ellt fastställd nationalsång så frågar man sig naturligt-
vis hur den kan ha kommit att uppfattas som en sådan. 
Många ställer sig väl också frågan varför den inte bli-
vit sanktionerad, när den ändå används så flitigt både i 
nationella och idrottsliga sammanhang. I början häv-
dade man att ordet Sverige inte nämns. I dagens situa-
tion tycker jag det är en styrka. Sången blir därigenom 
inte utpräglat nationalistisk utan följer samma linje 
som Runebergs Vårt land, vårt land, som i stället togs 
över av Finland. Ett tredje problem finns kvar: Kom-
mer vi någonsin att få en officiell nationalsång? Skall 
man utlysa nya tävlingar om en värdig nationalsång? 
 
Här följer en sammanfattning av en del av de många 
turerna kring det, som alla kallar vår nationalsång. 
Som folksång, dvs nationalsång i ordets vidaste bety-
delse, fick Du gamla, du fria sitt genombrott när Ar-
thur Hazelius anordnade en vårfest på Skansen år 
1893. Den pågick i fyra dagar och avslutades 6 juni 
med en nationell fest till firandet av våra historiska 
minnen. Då sjöngs sången, men troligen med texten 

Du gamla, du friska. Tidigare hade nämligen en känd 
operasångare tagit sig för att avsluta sina romansaftnar 
med att sjunga Dybecks ”Sång till Norden”, men han 
ändrade ”fria” till ”friska”. Det hade skett redan innan 
Dybeck avled 1877 och han hade ondgjort sig över 
förvanskningen. Särskilt när det börjat komma ut 
tryckta sångböcker med fel ord. Det var ordet ”fria” 
som för honom var det viktiga.  
 
Dybeck skrev texten med sina två verser (inte verserna 
3-4 som lades till 1910)  till en Västmanländsk folk-
melodi som han upptecknat vid sina många resor runt 
om i landet för att rädda en snart bortglömd folkvise-
skatt. Han inventerade och ritade också av alla runste-
nar han kom över. I Upplands-Bro blev han särskilt 
intresserad av Assursten som då var inmurad i Bro 
kyrkas vapenhusvägg. Stenen placerade han som num-
mer ett i boken Sveriges Runurkunder, 1860. 
 
Folkvisans melodi är nästan identisk med ”national-
sången”. Den framfördes i originalharmoniseringen 
vid Bro hembygdsförenings första nationaldagsfirande 
år 2005. Om du inte var med och hörde den då, så 
kommer den troligen igen nästa år. Sången fick ett 
mycket kraftigt bifall när den första gången sjöngs vid 
en aftonunderhållning med nordisk folkmusik som 
Dybeck anordnade i Stockholm 1844.  Den presentera-
des som ”Sång till Norden för Solo och chör”. Denna 
typ av underhållning blev inte mindre populär när kon-
serten redan några månader senare gavs i repris i när-
varo av kung och drottning.  
 
Som apropå till frågan om ”fria” eller ”friska” vill jag 
framhålla att ordet ”fria” användes i programbladet 
från en aftonunderhållning i Västerås 1861. Dybeck 
tryckte texten till sången i sin kända kulturtidskrift 
Runa 1865. Året därpå fanns även folkvisan med text 
och Dybecks harmonisering i Runa. Detta vill jag 
framhålla som motvikt mot alla de otaliga påståenden 
som figurerar på  bl.a. de flesta webbsidor som be-
handlar nationalsången.  Man har inte hittat mycket 
annat att säga om ”Du gamla, du fria” än att det från 
början hette ”friska”. Men man är i gott sällskap!  I en 
folder om Nationaldagen och Nationalsången, som 
gavs ut för skolbruk för en del år sedan, läser man föl-
jande märkliga påstående: ”Du gamla, du fria – den 
svenska nationalsången är knappt 150 år. Ursprungli-
gen började den med orden Du gamla, du friska….”. 
Uttalandet blir ännu märkligare när man finner att ut-
delandet av foldern till 1,2 milj. skolbarn möjliggjorts 
genom Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska 
Flaggans Dag, Skolöverstyrelsen, Mo och Domsjö AB 
och Positiva Sverige. 
 
Att Svenska Flaggans dag verkligen uppfattats som en 
nationaldag förstår man, när man finner att diskussio-
nen om en officiell nationaldag uppkom omedelbart 
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efter vårfesten på Skansen 1893. I en lista med  års-
märken för Svenska Flaggans Dag under perioden 
1916-1955 finner man ordet Nationaldagen redan 
1921 med större bokstäver än Svenska Flaggans Dag. 
Sedan varierade det år från år. Senast i början av 1950-
talet stod Nationaldagen med största bokstäverna, trots 
att vi inte fick en officiell nationaldag förrän 1983. 
 
Allsång 
I år är det hundra år sedan unionsupplösningen mellan 
Sverige och Norge blev ett faktum. Detta kom – hur 
märkligt det än kan låta – att få stor betydelse för såväl 
”Du gamla, du fria” som för något som så småningom 
skulle komma att heta allsång. Det var den 7 juni – 
dagen efter det nationella firandet på Skansen som 
norska stortinget sade upp unionen med Sverige. Det 
drog ihop sig till en allvarligare kris än vad vi vanligen 
har föreställt oss. Det officiella Sverige agerade så att 
krigsfara förelåg, men allmänheten var av annan me-
ning. I det nationella trauma som uppkom skulle 
gemensam sång visa sig spela en viktig roll. I vår tid 
har vi ju sett exempel på samma sak i Baltikum och 
senast i Ukraina.  
 
Dagen efter samlades bortåt 50 000 människor på 
Djurgården utanför Oscar II:s sommarresidens Rosen-
dal. Till stöd för kungen och som utlopp för de känslor 
som uppstod inför det som skett och den fara som ho-
tade sjöng man Vårt land och Du gamla, du fria 
(friska!) och många andra av tidens sånger. Med sång 
tågade man sedan tillbaka till staden.  
 
Att gemensam sång kunde samla människor på det sätt 
som skedde förvånade många. Några av dessa samla-
des senare på året för att bilda Samfundet för unison 
sång. En av dem var Alice Tegnér som skapade den 
första visboken med allsånger ”Sjung svenska folk”, 
men det skulle dröja ända till 1927 innan ordet 
”allsång” myntades. Visboken blev en  stor framgång, 
första upplagan uppgick till ca 80 000 ex och nya ut-
gavs ständigt. Mitt senaste exemplar är upplaga 41 
från 1989.  
 
Allsångens genombrottsår i Sverige var 1935. Det var 
på Skansen som Sven Lilja, kantorn i Sofia kyrka, led-
de allsång två ggr i veckan under 30-talet. Rekordåret 
1938 var det närmar 20 000 som sjöng vid Solliden. 
Även lyckade arrangemang måste förnyas för att hålla 
kvar publiken. Man utlyste en tävling om nya texter 
och musik för allsången på Skansen. 2700 textförslag 
och hälften så många melodier komponerades. Juryn 
valde ut 10 förslag. Publikens val föll emellertid på 
”Röda stugor tåga vi förbi”. Texten som skrivits av 
skolkantorn Georg Åhlstad i Kalmar kyrka i Håbo har 
tonsatts av Nils Söderström. Avslutningssången var 
alltid Alfvéns Sveriges flagga. Den sjöngs uppskatt-
ningsvis 500 gånger och blev ”svensk nationalsång nr 

2”. Den hade komponerats till det första firandet av 
Svenska Flaggans Dag 1916 som kom att hållas på 
Stadion tills firandet 1963 flyttades till Skansen. 
      
Artikeln kommer också att finnas också på UKF:s 
hemsida med bilder, litteraturhänvisningar och länkar 
till uppföljande anteckningar i ämnet.  
 
 

De finska krigsbarnen i Sverige. 
De finska krigsbarnens öden på 1940-talet — liksom 
vår relation till Norge 1905 — ger oss anledning att ta 
till oss bakgrunden till en annan form av lokalhistoria 
än den vi vanligen lyfter fram i våra nyhetsbrev.  
     Det är en detaljerad och skakande skildring av ett 
barns upplevelser i krig. Det han inte minns själv har 
berättas för honom av föräldrarna. Hur han upplevde 
bombanfall och beskjutning av civilbefolkningen från 
akterskyttarna på ryska flygplanen har återgivit i ett 
30-tal teckningar. 
 
Timo adopterades efter långvariga förhandlingar med 
finska myndigheter, som helt naturligt ville ha tillbaka 
sina barn. Texten, fotografierna och teckningarna visar 
inte bara författarens personliga upplevelser, de ger en 
god bild av levnadsvillkoren i Sverige under 40- 50-
60-talen, inte minst genom 70 fotografier från den ti-
den. 
      Boken ger oss ett värdefullt perspektiv på Sverige 
förstärkt genom Timos engagerande muntliga berättar-
konst.  Boken finns att köpa vid föredraget den 26 ok-
tober på Villa Skoga. 
 
Ett porträtt av Oskar Sjölander, byggherren till Vil-
la Skoga, kommer att överlämnas av Timo Ekholm 
innan föredraget. Han kommer att berätta hur det räd-
dades från förgängligheten. 
 
 

Byggnad funnen under domkyrkan i 
Uppsala — kyrka eller hednatempel? 
 
I en artikel i SvD 2005-07-14 berättas om rester av en 
byggnad under själva koret. Man har funnit dem med 
hjälp av georadar. Den intervjuade arkeologen vill tills 
vidare inte påstå att det rör sig om en kyrka, även om 
medeltida källor säger att Erik den helige dödades när 
han kom ut från gudstjänsten i en kyrka som skulle ha 
funnits i Östra Aros, nu Uppsala, år 1160. 
 
Varför är han tveksam när det ändå är tydliga rester av 
en fullt utbyggd kyrkliknande anläggning ca 2 m un-
der kyrkgolvet?   
     Tveksamheten är det verkligt intressanta. Det finns 
nämligen en ”dold” historia om Dombergets tidigare 
öden, en historia som jag trodde skulle aktualiserats 
när man för några år sedan byggde de nya museet i 
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Bli medlem i UKF genom insättning av 100:-  på pg 27 58 94-4,  
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt nyhetsbrev.  
Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag för fortsatt utgivning av Nyhetsbrevet och  för hela 
verksamheten 

Gamla Uppsala som för nya generationer berättar den 
traditionella historien om Gamla Uppsalas plats i den 
förkristna tiden. Ända sedan 1600-talet har gång på 
gång diskussioner förts inom den akademiska världen 
kring frågan om var det berömda hednatemplet i Upp-
sala låg, det tempel som Adam av Bremen talar om: 
”själva tempelområdet, beläget på slät mark, har berg 
placerade omkring sig liksom en teater”. De inhemska 
källskrifter vi har från medeltiden och 1500-talet me-
nar att platsen är  Domberget.  
 
Att hednatemplet skulle ha legat i Gamla Uppsala är 
ett resultat av Olof Rudbecks auktoritet som författare 
till Atlantican, som gjorde Norden till folkens urhem. 
Hans verk spreds över Europa och satte verkligen Sve-
rige på kartan. De mycket lärda diskussioner som för-
des inom Uppsala universitet för och emot Rudbeck 
urartade så till den grad (till förmån för motståndarna 
till Rudbecks fantasier) att universitetskanslern med 
konungens sanktion förbjöd all vidare diskussion.  
 
Motsättningarna inom den lärda världen var så stor att 
t.o.m. en regelrätt disputation om Uppsalatemplets 
ursprungliga belägenhet blev fastställd till dag och tid 
år 1698. Far och son Rudbeck tog hand om nycklarna 
till Gustavianum och lämnade inte ut dem. Efter att en 
låssmed tillkallats och misslyckats med att öppna por-
ten klättrade disputant, opponenter och studenter in 
genom ett fönster och genomförde disputationen.  
 
Till saken hör att Rudbecks Atlantica just utkommit 
och det stora bildverket Svecia antiqua et hodierna var 
under produktion. De två Rudbeckarna åkte dagen där-
på till Stockholm och klagade sin nöd hos rikskans-
lern. Sverige stod vid höjdpunkten av sin stormaktstid 
och den unge kungen Karl XII ansåg att den svenska 
forskningen borde stå enad, när nu Sveriges historia 
förväntades gå sitt segertåg över världen. Beslutet blev 
att med maktspråk skydda det man ansåg vara det rätta 
och undertrycka avvikande meningar. 
 
Den berömde professorn Henrik Schück avslutade 
1897 sin redogörelse för händelseförloppet med orden: 
”Som vi veta upplöstes också Rudbeckianismens högt-
flygande drömmar nästan av sig själva vid den nya 
tidens inbrott — utan att ens ha blivit föremål för en 
vetenskaplig kritik”. 
     Diskussionen om Uppsalatemplets placering har 
inom den akademiska världen aldrig helt upphört. Tu-
ristlitteraturen berör aldrig saken mig veterligt. En 
mycket utförlig redogörelse på 25 sidor lämnar lands-

antikvarien i Uppsala Nils Sundquist i årsskriften Upp-
land 1953. Den är lätt att finna på biblioteken. Svårare 
är nog att få tag i Henrik Schücks 15-sidiga beskriv-
ning. Om du är intresserad av ämnet kan jag lätt kopie-
ra den åt dig. I såväl Kulturhistoriskt lexikon som ny-
utgåvan av Adam av Bremen tar man inte definitiv 
ställning i den inflammerade frågan. Varför skulle den 
för resten vara inflammerad på 2000-talet? 
 
Tänk om de nya undersökningarna ger anledning att ta 
upp frågan på nytt! För några år sedan ställde jag en 
fråga till en person som borde veta forskningsläget i 
saken. Något svar kom aldrig.  
 
Det skulle storligen förvåna mig om arkeologer och 
historiker inte tar upp problemet i den situation som nu 
uppstått. Är det kanske just denna problematik som 
ligger bakom arkeologens ord i tidningsartikeln, när 
han säger att han vill vara försiktig i sitt uttalande in-
nan han fått bekräftat att det är en kyrka man funnit 
under domkyrkans golv. 
     Frågan är så intressant att jag gärna skulle vilja 
återkomma till den lite mer utförligt, kanske det blir på 
vår webbsida. 
 
Några notiser 
Verksamhetsberättelsen från årsmötet finns på vår 
webbplats liksom alla nummer av Nyhetsbrevet. 
 
Vårens publika arrangemang, tre föredrag och tre 
exkursioner besöktes av drygt 200 personer: Lokal 
ångbåtshistoria, Gamla kartor och bilder om Kungs-
ängen, Bro häradsallmänning, Natur och kultur vid 
Ådö, Almare-Stäket /Dalkarlsbacken, Säbyholmssko-
lans trädgårdsanläggning.  
 
UKF har nu påbörjat digitalisering av bandade inter-
vjuer som efter viss redigering - främst borttagning av 
ovidkommande inslag - blir tillgängliga på CD / DVD. 
Vi har också datorutrustning för digital redigering av 
videoband, främst arkeologiska undersökningar. 
 
Under hösten kompletteras webbsidorna med Gun 
Björkmans torpinventeringen, Gudrun Sandéns arbe-
te med landshövdingens kungörelser och Inger Eng-
ströms arbete med Vi skriver i Upplands-Bro. 
 
I tur därefter står utgivning på CD av ett par hundra 
utskrifter av ortsbor berättar. Med hjälp av en modern 
skanner har vi nu möjlighet att realisera pappersut-
skrifter av våra många lantmäterikartor i färgdia. 
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Historien om Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tuben 
Villa Skoga, Kungsängen, 15 mars kl 19. Jonny Ljung 

Exkursion Grand-tour till Djupdal och Rösaring 
Samling vid parkeringen 1 km bortom Låssa kyrka sönd 14 maj kl 13 

Vandring 4 km med Börje Sandén. Allsköns historia. 

Arkeologidagen - sönd. 27 aug augusti 
Ett forntida boplatsområde - Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring 

Årgång 20 

Årsmöte med föredrag. Ny tolkning av texten på Assurs sten i Bro 
Dagcentralen i Bro 19 april. Föredrag av Curt Dahlgren kl 19 

Årsmöte kl 18.30 

Vår nya hembygdsbok släpps sönd. 19 febr kl 14 på Thoresta herrgård 
Första exemplaret överlämnas då till Börje Sandén 

Redaktionsgruppen presenterar bokens innehåll 
Vi får ta del av Thorestas nutida verksamhet 

Boken säljs för 190:- även lörd. 25 kl 13-14 på följande platser. 
Biblioteken i Kungsgängen och Bro 

Hembygdsgården Klint, Håtunagården, Håbo-Tibble kyrkstuga 

En epok i Bro är slut efter 50 år 
Berggrens rosodlingar jämnade med marken 

Ny metod för digital tryckning av böcker i 10-tal   
 

Medlemsavgift för år 2006  -  Inbetalningskort bifogas     

Grattis Amadeus. En jubileumskonsert på 250-års dagen 
Fred 27 januari Musikaliska akademins hörsal Nybrokajen, kl 19.30 

Se sidan 2 



Grattis Amadeus!  
En jubileumskonsert på 250-årsdagen.  
Plats: Nybrokajen 11, stora salen 27 Januari, kl. 19:30.  
Biljetter köpes genom Nybrokajen eller genom "Biljett 
direkt" ombud. (tobaksaffärer och liknande)  
150 kronor.  Pensionär/Studerande 110 kronor.  
best. Ticnet 077-170 70 70, hämtas hos ATG-ombud 
Johan Westre,  
- konsertpianisten med uppväxt och grundläggande 
musikutbildning  i Upplands-Bro 
- pianostudier vid  Edsbergs musikskola och musik-
högskolan i Stockholm 
- fyra år som elev hos Hans Leygraf i Salzburg 
har medverkat vid många musikevenemang i Upp-
lands-Bro. 
- UKF minns honom senast från konserten i Kungs-
ängen under kulturmånaden. 
Vi vill upplysa våra medlemmar om denna jubileums-
konsert på 250-årsdagen av Mozarts födelse som Jo-
han tagit initiativ till. Han har hyrt den för några år se-
dan renoverade stora salen i Musikaliska Akademins 
gamla lokaler vid Nybroviken.  
 
UKF vill med sin annonsering stödja Johans initiativ 
och hans livliga musikaliska verksamhet i Upplands-
Bro och är övertygade om att Upplands-Broborna kan 
se fram emot en stor musikalisk upplevelse. 
Medverkande:  
Johan Westre  Piano; Susanne Végh  Mezzosopran;  
Kjell-Inge Stevensson   Klarinett;   
Anders Nyman  Violin; Ann-Kathrin Wigren  Violin; 
Johan Kyhlmar  Cello  
A cappellagruppen Voice R Us bestående av  
Monica Bjerkeroth  
Carl-Magnus Johansson  
Kristina Bennet Westre  
Ida Svensson  
Bo Bjerkeroth  Bas;  
Johan Westre Trummor.  

Sönd. 19 febr kl 14, Thoresta Herrgård. Infart från 
Bålstahållet Nordväst om golfbanorna, vid f.d. järn-
vägsövergången. 
Vår nya hembygdsbok ”släpps”  
sönd 19 febr kl 14 på Thoresta herrgård 
Första exemplaret överlämnas då till Börje Sandén 
Redaktionsgruppen presenterar bokens innehåll 
Vi får ta del av Thorestas nutida verksamhet 

Boken säljs för 190:-  
Säljs även lörd. 25 kl 13-14 på följande platser: 
Biblioteken i Kungsgängen och Bro 
Hembygdsgården Klint, Håtunagården,  
Håbo-Tibble kyrkstuga 
 
Onsd 15 mars kl 19,Villa Skoga, G:la landsvägen 4, 
Kungsängen, nära pendeltåget. 30:- 
Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tu-
ben. 
Vattenkvarnen vid Aspvik är känd sedan medeltiden. 
Den spelade en central roll för malning av brödsäden i 
Upplands-Bro och omgivande socknar med ett för sin 
tid modernt maskineri. Love Almqvist imponerades av 
kvarnen i första hälften av 1800-talet. Sedan hem-
bygdsbokens beskrivning av kvarnen har  historien be-
rikats på flera sätt genom bröderna Ljungs forskningar 
kring bl.a. tillkomsten av turbindriften på 1910-talet. 
Jonny och Conny berättar om sina upptäckter. 
 
Onsd, 19 april kl 19. Dagcentralen i Bro. 30:- 
- ingen avgift för dem som deltager i föreningens  års-
möte som börjar kl 18.30  
Nya tolkningar av texten på Assurstenen.  
Curt Dahlgren  redogör för Rune Palms tankar om run-
texter presenterade i boken Vikingarnas språk åren 
750-1100.  
Mötet föregås 18.30 av föreningens årsmöte. 
 
Sönd 14 maj kl 13-ca 16, Parkeringen 1 km bortom 
Låssa kyrka, vandring 4 km. 
Årets Grand-tour Rösaring och Djupdal.  
Arkeologiska observationer som kan spela en roll i 
tolkningen av Rösaring som ett centrum för forntida 
fruktbarhetsdyrkan. Religionshistoriska synpunkter på 
forntida religion.  Ortnamnsforskare och deras tolk-
ningar av ortnamn med anknytning till forntida gudar 
med Broområdet som ett typexempel. Hur geologin 
format den stora grusåsen. Ortnamnen Savolax och 
Karelen berättar om finsk bosättning under 1500-talet. 
Vad ligger bakom namnen Vållsvik och Trollstupet. 
Vid Arkeologidagen senare under hösten läggs en stör-
re vikt på arkeologiska aspekterna, även nedanför åsen 
vid boplatsen som inte besöks  under dagen exkursion. 
 
Arkeologidagen  - sönd 27 augusti 
ägnas åt Rösaring - Djupdal 
 
Kallelse till årsmötet 19 april. Villa Skoga kl 18.30 

Kulturarrangemang  2006    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är deltagaravgifterna en viktig inkomstkälla. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.       www.ukforsk.se  
Ibland kan det krävas förhandsanmälan. Kontrollera tid och plats i annonser och på hemsidan för ev ändring-
ar eller ring UKF:s telfonsvarare 08-582 413 55.  



Trädgårdsstaden Hässelby 
Den 9 mars 1907 kom min farfar Lars-Erik Berggren 
till Hässelby för att där starta en handelsträdgård. Han 
kom närmast, från Örbyhus Slottsgård, där han under 
ett antal år varit slottsträdgårdsmästare. Det var flera 
trädgårdsmästare som kom till Hässelby i början av 
seklet. I slutet av 1920-talet hade något 100-tal etable-
rat sig där. 
     Orsaken till att denna trädgårdsstad växte upp, var 
att en förbränningsstation för sopor anlagts vid Lövsta, 
några km från Hässelby i slutet av 1890-talet. Efter-
som det var gott om hästar i huvudstaden på den tiden, 
blev det en hel del stallströ, som fraktades ut till Lövs-
ta. Stationsinspektor Lindau på Riddersviks station, 
(senare Hässelby station) kom på idén att sälja tomt-
mark till hugade trädgårdsmästare som med hjälp av 
stallströ ville lägga varmbänk för odling av grönsaker 
och i viss mån även blommor. Försäljningen gjordes i 
samråd med greve Bonde på Hässelby Slott, som var 
ägare till marken. 
     Trädgårdsmästarna hade som regel ett hårt arbete 
för att få igång sina trädgårdar, men de flesta lyckades 
och byggde efter en tid upp prydliga bostadshus och så 
småningom också växthus. Varorna såldes på torgen 
inne i Stockholm, och ofta var det mästers fru, som 
ombesörjde den försäljningen. I början fraktades pro-
dukterna på båt, som avgick från Berghamns brygga. 
 
Berggrens rosodlingar i Hässelby 
Min farfar hade år 1915 kommit så långt, att han byggt 

fyra små växthus. I ett av dessa planterade han så sina  
första drivhusrosor. Huvudsorten hette Mälarrosen, 
och var lysande röd. Min farfar talade ofta om den. 
Under första världskriget sprang priserna på trädgårds-
produkter i höjden. Farfar berättade att farmor Josefina 
kunde åka till torget med två stora korgar, som hon bar 
en på varje arm, fyllda med drivhusrosor. När dagen 
var slut kunde hon komna hem med en tusenlapp. 
     Min far, Gustav /Gösta/ Erik, som föddes på Örby-
hus Slott, hade alltifrån början hjälpt sin far med träd-
gården och fr.o.m. 1924 övertog han driften, som var 
inriktad på samma produkter, som pappa Lars-Erik od-
lat, d.v.s. snittrosor, krysantemum samt diverse grön-
saker och blommor på friland. En uppskattad grönsak, 
som farfar odlade redan på Örbyhus Slott var kronärts-
skockan. 
     Min far drev företaget på ett förtjänstfullt sätt, så att 
när vi var framme vid slutet av 1940-talet, var hela 
markarealen täckt med växthus på en yta av c:a 12.000 
m2. 
 
Lars Berggrens lärdomsår i USA 
Jag gjorde som min far en gång gjort; jag tog över rö-
relsen. Men innan jag gjorde detta, hade jag under ett 
antal år varit ute som praktikant i olika rosodlingar, 
bl.a. hos en på den tiden mycket skicklig rosodlare i 
Helsingborg, Bror Engkvist. 1950 åkte jag till USA 
som s.k. utbytesstudent. Vi var en grupp på åtta styck-
en grabbar, som var inbjudna av American-Swedish 
Institute i Minneapolis i Minnesota. Sju av grabbarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En epok i Bro är slut efter 50 år 
Berggrens rosodlingar jämnade med marken 

 
År 1954 byggde Lars Berggren, tredje generationen rosodlare i Hässelby, sina första växthus i Upp-
lands-Bro. Det var på Lövsta gård norr om Lejondalssjön. När militären förvärvade det stora skjut-
fältet i mitten av 60-talet flyttades verksamheten till utkanten av Bro samhälle. Uppvärmning och be-
lysning för åretrunt produktion har blivit alltmer olönsam inför den utländska konkurrensen. Många 
svenska växtodlare har tvingats lägga ner verksamheten. Epoken Berggrens Rosodlingar är slut och 
bostadsbyggandet på marken tar sin början.  
     Under många år har rosodlingarna varit Bros kännetecken. Man behövde inte tveka om att det var 
inför Bro station tåget saktade farten när man i vintermörkret såg de upplysta växthusen. Här nedan 
följer Lars Berggrens historik över ett hundraårigt familjeföretag.  



 

skulle praktisera på olika gårdar under ett halvår och 
därefter studera på lantbrukslinjen vid universitetet un-
der ett år. Som den ende inom hortikultur kom jag att 
praktisera hos två olika rosodlare i St. Paul. Jag arbe-
tade bl a hos en rosodlaren Robert Rosacker, som ur-
sprungligen kommit från Tyskland. Under tiden hos 
honom blev jag inbjuden till en intensivkurs, som var 
förlagd till Richmond, Indiana. Där fanns på den tiden 
den största rosodlingen i USA. Dit kom odlare från 
hela USA och kurserna sköttes av de mest kunniga 
professorerna inom snittrosodling. De mest bekanta 
kom från Ohio State University, beläget i Ohios hu-
vudstad Columbus. Professorernas namn var Alex 
Laurie och D. C. Kiplinger. 
     Dessa båda inbjöd mig, att istället för att gå på uni-
versitet i St. Paul, Minnesota, komma till dem på 
O.S.U. i Columbus. Jag accepterade naturligtvis. I och 
med detta blev jag kurskamrat med många rosodlarsö-
ner från olika delar av U.S.A. 
     Efter ett år, då jag tillgodogjort mig en hel del kun-
skaper om hur man odlade rosor, åkte jag med en 
svensk kamrat till Californien. Under vistelsen vid 
universitetet hade jag nämligen fått ett fint erbjudande 
om anställning på en rosodling utanför San Fransisco, 
Mt. Eden Nursery. Jag var där och tittade men kunde 
tyvärr ej ta anställningen, då jag redan sedan flera år 
tillbaka blivit inviterad till en frilandsodling av rosor. 
Ägaren av denna kom ursprungligen från Sverige. Han 
var nu gamma1 och pensionerad och driften sköttes av 
hans son, Bob Lindquist. Företaget hette Howard of 
Hemet och låg c:a 120 km öster om Los Angeles, upp 
emot Klippiga bergen. 
     Där fick jag först lära mig pollinering, d.v.s. kors-
ning av rosor. Därefter ägnades en stor del av tiden åt 
ockulering. Det går så till att man sätter in ett rosöga 
på vildstammen, som sedan växer tillsammans. Under 
tiden jag arbetade i Hemet, besökte jag flera forsk-
ningsinstitut, där jag lärde mig mer om förädling. 
 
Rosodlingarna flyttar till Upplands-Bro 
Efter två år återvände jag sedan till Sverige, där min 
far såg fram mot att jag skulle överta odlingen hem-
ma . Vid den tiden började vi bli trångbodda i Hässel-
by eftersom staden pockade på större ytor för blivande 
bostadsbebyggelse. Far och jag såg oss därför omkring 
för att finna ny lämplig mark, där man skulle kunna 
starta på nytt. 
     Efter mycket sökande fann vi en lantgård i Upp-
lands-Bro, c:a 35 km nordväst om Hässelby. Den hette 
Lövsta och låg vid norra änden av Lejondalssjön. Går-
den hade en gång ägts av Gustav Vasas far Erik Jo-
hansson. Vi köpte gården år 1953 och 1954 började vi 
bygga de första växthusen. Att vi fastnade för just den 
här gården, berodde på att här fanns riklig tillgång på 
vatten till växthusen. Det var inte så lätt att både driva 
lantbruk och odla rosor i växthus jämsides. Jag arren-

derade då ut lantbruket till min befallningsman. 
     I växthusen växte rosorna bra, mycket bero-
ende av ny färsk jord och en duktig rosodlare , 
Raino Valtonen. När vi drivit odlingen på Löv-
sta Gård under exakt 10 år, kom beskedet att 
Svea Livgarde skulle köpa gården, där den, som 
skulle ingå i ett s.k. skyddsområde omkring re-
gementet. Jag sålde då gården, men fick arren-
dera växthusen under ytterligare en 10-års peri-
od. Samtidigt hade jag sett mig om efter ny lokalitet 
och fann den nere vid Bro samhälle. Där hade jag möj-
lighet att köpa en del av Finnsta gård. Arealen var c:a 
22 har. Detta skedde under år 1965. 
     Under de kommande 14 åren byggdes det upp en 
växthusyta på 16.000 m2, där vi uteslutande odlar 
snittrosor. 
 
De vanligast odlade snittrosorna 
Huvudsorten av rosorna är den högröda Gabriellaro-
sen. Den är en sport av den orangefärgade Mercedes. 
Sporten fann jag i ett av växthusen i Hässelby. Till-
sammans med den tyska rosförädlingsfirman Kordes 
patenterades rosen under 1977 och fick namnet Gabri-
ella, som även är namnet på vår äldsta dotter. Den har 
alltså idag varit patenterad under 22 år, vilket är myck-
et sällsynt med tanke på hur många nya sorter av rosor 
som kommer fram varje år. För ett par år sedan för-
längde man patenttiden på vissa växter från 20 till 25 
år. I Övrigt odlas den gula sorten Frisco. Den är hög-
avkastande. Fortfarande odlar vi Mercedes rosen. En 
annan ros som går i samma färgton som Mercedes är 
Lambada, ganska ny. En rosa ros med namnet Kiss 
odlas i viss utsträckning, liksom en sport av denna 
som kallas Medeo. Den är champagnefärgad. 
     Eskimo är en crèmefärgad ros, svårodlad men med 
god avkastning, när den vill växa. Av lite udda sorter, 
som vi odlar här är den mörkt röda First Red. Sorten 
Amadeus har ungefär samma mörka nyans. En något 
ljusare kallas Red Berlin. En rosa ros som kallas Nob-
lesse är omtyckt, liksom även den rosa Dream. Några 
äldre sorter som vi fortfarande odla är Jacarandea, som 
naturligtvis är jakarandafärgad. Can-Can, som egentli-
gen heter La Minuette, är vit med en liten svagt röd 
kant. Några andra sorter är den kända rosafärgade So-
nis och den gula Golden Times rosen. Några helt nya 
sorter är Mirakel, orangefärgad och Indian Femme, 
även den orangefärgad. Av nyheter i gul färg har vi 
Golden Gate och Golden Strike. 
     Idag odlas de flesta rosorna i inaktivt material, så-
som i Grodan /stenullsmatta/ eller i torvmattor. Tidiga-
re odlades allting i jord, men då svårigheter uppstod 
med olika sjukdomar och nematoder i jorden, var vi 
nödsakade att övergå till andra odlingsmetoder. 
  



Kunskapen om vår bygds historia ökas ständigt. Delar 
av det insamlade materialet är faktiskt värda att beva-
ras för framtiden Allt eftersom tekniken gör det möj-
ligt att sprida kunskapen snabbt och effektivt så mins-
kar möjligheterna att bevara den för eftervärlden. De 
nya medierna är mycket förgängliga. Att få service på 
en rullbandspelare är inte lätt i dagens läge. Lyckligt-
vis blev några värdefulla intervjuer med gamla ortsbor 
överförda till kassettbandspelare, dock med sämre 
ljudkvalitet. CD och DVD är också på väg ut. Det ser 
ut som om pappret nu är det säkraste mediet. Vem kan 
läsa vad som finns på en CD om några år.  Egentligen 
skulle vi behöva hugga in texterna i sten eller förvara 
dem på brända lertavlor. De har bevisligen  kunnat 
bevaras i årtusenden. Men pappren bör bindas in som 
böcker. Pärmar sparas inte lika lätt som böcker. 
 
Ny metod år 2006  för att göra böcker i 10-tal 
Nya datorprogram gör det nu möjligt att digitalt trycka 
böcker i 10-tal med standardutrustning. Allt i hela pro-
cessen kan göras med vanlig dator, laserskrivare med 
dubbelsidig utskrift, ett ordbehandlingsprogram och 
programmet Adobe Acrobat (vers. 6-7). Den enda 
tjänst vi behöver köpa är inbindningen som ger oss 
hård pärm med trådbindning.  Läs mer längre ner i 
texten. 
 
Förenklat förfarande för böcker i 100-tal 
Även modellen för tryckning av böcker i 100-tal 
(lanserad 1997) har förenklats genom tillkomsten av 
programmet Adobe Acrobat (PDF).  När vi skapade 
vår metod var det ovanligt att tryckerier kunde hantera 
den digitala tekniken. Nu kommer den till användning 
även där. Det vanliga layoutprogrammet underlättar 
visserligen utformningen, men den kan numera också 
göras i vanlig ordbehandlare. Det färdiga resultatet 
konverteras till PDF-format, som skickas via e-post 
till tryckeriet. Så gjorde vi den nyligen utkomna 
Ledung och sockenbildning av  John Kraft. Tryckeriet 
behöver inte göra något som helst ingrepp i materialet. 

Deras uppgift är bara att mångfaldiga det i önskat an-
tal 500-700 exemplar. 
 
Historik över utvecklingen 
När vi inledde experimenten 1997 gjordes de mot bak-
grunden av det faktum att tryckerierna ville göra en 
upplaga på minst 1000 ex, helst 1500, för att åtaga 
sig  ett tryckuppdrag.  De två första böckerna från åren 
1990-91 fick alltså alltför stor upplaga. Kostnaderna 
kunde reduceras genom att använda ett layoutprogram 
och på papper skriva ut alla sidor och manuellt klistra 
in bilderna. Med fotoutrustning kunde tryckeriet däref-
ter göra tryckplåtar. Vi kunde reducera upplagorna och 
minska kostnaderna för de två följande böckerna ge-
nom att låta trycka dem i Polen. Men där steg snart 
kostnaderna snabbt. 
 
Hur det gick till när hembygdsboken Det hände i Upp-
lands-Bro trycktes 1984 
I början av 80-talet propagerade datorfolket ivrigt för 
att man kunde skicka boken på en diskett till tryckeri-
et.  Så var det exempelvis tänkt när hembygdsboken 
Det hände i Upplands-Bro skulle tryckas 1984. Men 
för att diskett skulle kunna användas fullt ut krävdes 
att tryckeriet hade exakt samma version av datorpro-
grammet, exakt samma avstavningsregler, exakt sam-
ma form och storlek på bokstäverna. Om man gjort en 
speciell avstavning som inte var känd av programmet 
så kunde ordet inte delas vid bindestrecket utan det 
flyttade ner till nästa rad, vilket i sin tur betydde att  en 
hel rad flyttades till nästa sida och hela upplägget av 
boken spolierades. (Tryckeriet år 1984 var tvunget att 
manuellt skriva in hela boken i en datorfil från en 
pappersutskrift med ty åtföljande mängd av felskriv-
ningar) 
 
Vår  metod att trycka böcker var utvecklad 1997 
Under åren fram till 1997 lyckades vi ta fram ett sätt 
att placera boksidorna på standardark i formaten A4 
och A3. Därmed kunde färdiga inbindningsbara häften 

Fyra generationer rosodlare inom familjen  
Numera sköter vår son Lars-Erik all odling. I packrum-
met är det nu vår dotter Gabriella som har ansvaret till-
sammans med mamma Sonja och pappa Lasse. Dessut-
om arbetar ytterligare 2-3 i packrummet, när det är sä-
song. Rosorna säljs till största delen i Trädgårdshallen i 
Årsta av en trädgårdsmästare Göran Apelgren och hans 
familj. Man packar som regel rosorna till försäljning 

två gånger i veckan, söndag e.m. och onsdag e.m. för 
försäljning på måndag och torsdag morgon. Rosorna 
sorteras i olika längder, från 70 cm till 20 cm längd 
med 10 cm intervaller. D.v.s. vi har 7 olika längder på 
sorteringen. Rosorna packas 20 st. i var bunt med un-
dantag av längden 20 cm. Dessa packas i 10-pack. De 
är avsedda att säljas direkt till kunden i blomsterhan-
deln.   (skrivet omkring 1998)           

Book on demand  
Göra böcker i 5-10 exemplar ej avsedda för allmän försäljning. 

Metoden fungerar också för framställning i några hundratal 
Ingen programmeringskunskap - dator och skrivare av standardmodell används 



om 4 ark (med 16 boksidor) skrivas ut på vår laserskri-
vare. Det önskade antalet böcker (ex. 200) markerades 
i skrivaren och sedan satte utskriften igång. Det var 
bara att fylla på papper i magasinet och sätta i ny färg 
då och då. I detta läge ställde skrivarfabrikanten en 
stor färglaserskrivare till vårt förfogande. Vi fick ock-
så en ny svartvit laserskrivare. På några år utgav vi ett 
20-tal böcker. För att finansiera detta hade vi åtagit vi 
oss att göra böcker i några 100-tal åt privatpersoner 
och hembygdsföreningar - en bok gjorde vi åt riksan-
tikvarieämbetet.  
     Datorföretaget stödde vår verksamhet och metoden 
lanserades på  tre datormässor åren 2000-01. Eftersom 
det inte fanns något färdigt datorprogram som kunde 
genomföra utskrifterna krävdes ett visst mått av dator-
programmering för att det hela skulle fungera. För att 
kunna sälja metoden skulle professionella programme-
rare behöva göra ett menystyrt program som kunde 
hanteras med vanlig datorkunskap. Det har inte gjorts. 
Men den digitala trycktekniken har utvecklats på den 
professionella sidan så att tryckerierna nu ockås kan 
skriva ut böcker digitalt i 100-tal, men det är fortfaran-
de inte särskilt billigt. Och det är inte vår teknik heller 
om vi skulle börja ta betalt för arbetstiden och avlöna 
folk för arbetet.  
 

Vi hjälper inte längre föreningar och privatpersoner 
i samma utsträckning som tidigare 
Vi hänvisar nu till de nya/förbättrade program som gör 
det möjligt att på egen hand genomföra processen 
ända fram till inbindningen enligt nedanstående be-
skrivning 

Rekommenderad metod år 2006 
Du kan sida för sida skapa boken i exempelvis det 
spridda ordbehandlingsprogrammet Word. Det är 
praktiskt att ge varje kapitel en egen Wordfil. Kapitlen 
kan vara olika långa. När allt ser bra ut och den viktiga 
korrekturläsningen gjorts sparar du filen i PDF-
formatet direkt från Word. När alla konverterade filer 
är OK kan du antingen skriva ut varje kapitel för sig 
om sidantalet är en multipel av 4 eller slå i hop alla 
PDF-kapitlen till en enda PDF-fil. Jag har skrivit ut 
inlagorna till böcker på över 350 sidor på vår 9 år 
gamla laserskrivare utan hårddisk genom att skriva ut 
sidorna i grupper om 40 (10  A4 ark med 4 sidor på 
varje ark). De viks och falsas sedan till häften. Om du 
lärt dig manuell bokbindning binder du ihop så många 
du vill ha. Det går kanske att komma överens 
med  någon bokbindare som har maskinell bokbindar-
utrustning om det rör sig om många böcker 

I korthet 
 
Det var fullsatt på Öråker när vi fick ta del av Krigs-
arkivets sammanställning av brevkorrespondensen 
mellan makarna Dyrssen under krisåret 1905. Wilhelm 
Dyrssen var högste befälhavaren för den flottenhet 
som var beredd att ingripa om det skulle bli krig mel-
lan Sverige och Norge. 
     Bland breven fanns också lokalhistoriskt värdefulla 
upplysningar. Särskilt intressant var att Lizinka Dyrs-
sen en dag besökt Gällövsta och berättat för maken att 
hon där sett släkten Rålambs stora boksamling, det 
som var kvar sedan det värdefullaste på 1880-talet 
skänkts till Kungl. biblioteket  I Rålambs arkiv hade 
också funnits en handskriftssamling med bl.a. Erik 
XIV anteckningar från sin fängelsetid. Det Rålambska 
arkivet kom på 1840-talet till familjens gods Sundby. 
Genom giftermål hamnade det så småningom på Gran-
hammar. För UKF är det glädjande att Samfundet för 
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens hi-
storia refererar till vår hemsida. 
     Under kvällen fick vi återuppleva lite av den stäm-
ning som vidlådde våra herrgårdskonserter - saliga i 
åminnelse.  Tiden medgav nämligen att vi improvise-
rat kunde bjuda på en musikstund med kvartetten Bro 

d’River Boys efter att värdfamiljen bjudit oss på kaffe 
som dukats upp i det välbevarade gamla köket. Under 
pausen blev det tid för mingel i de angränsade rum-
men och tillfälle att köpa boken om 1905. (Några 
böcker blev osålda. Hör av dig om du vill ha. Vi har 
gett 250:- för dem)   
     Som ett apropå till katastrofen i New Orleans sjöng 
kvartetten Basin Street Blues och några jazzbetonade 
låtar följda av jazzhistoria. Basin Street brukar ses 
som jazzens födelseort. Gatan leder fram till den nu 
torrlagda hamnbassängen från 1700-talet. Louis Arm-
strong gjorde sin debut vid Basin Street och gatan le-
der nu fram till Armstrong Park. Området ligger i 
gamla staden som byggdes på en kulle som var högre 
än havsytans nivå. Efter översvämningen kunde vatt-
net självt rinna tillbaka.  
       
Carola Dyrssen är en av kommunens nya företagare 
som på Öråker startat Öråkers möbler. I mer än 30 år 
har hon arbetat utomlands med design i olika bran-
scher. I Sverige har hon ägnat sig åt att reparera och 
måla möbler. Hon köper in ”vackra saker” gärna från 
Spanien, vilka hon säljer tillsammans med reparerade 
möbler i Ladan på Öråker, där hon har öppet för all-
mänheten på söndagarna från kl 12 till 16. 

Bli medlem i UKF genom insättning av 100:-  på pg 27 58 94-4,  
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt nyhetsbrev.  Medlemsavgiften är ett 
viktigt bidrag för fortsatt utgivning av Nyhetsbrevet och  Kultur & Historia - för hela verk-
samheten 
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Håtunaleken - är det något att högtidlighålla 
Håtuna kyrka - dramatisering - renässansmusik, 29 sept - 1 okt 

Köp nya hembygdsboken: Upplands-Bro - från då till nu 
- en fortsättning på Det hände i Upplands-Bro utgiven 1984 
- försäljningen ger UKF välbehövligt rörelsekapital 
- vi står inför en dyrbar upprustning av våra laserskrivare 

I korthet:  Rapport från årsmötet: Bengt Borkeby avtackas. 
Välbesökt vårutflykt - Nytt kommunhus - Fullmånen och processionsvägen 

Årgång 20 

Kyrkoherdarnas roll i samhället på 1700-talet.   
Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster. Dagcentralen Bro 

                  Runor i Upplands-Bro  -  tre onsdagar varannan vecka 
                        6 sept kl 19         Att läsa runor 
                      20 sept kl 17.30.   En exkursion i runstenarnas landskap 
                        4 okt. kl 19         Runstenar i tid och rum 
                                             Ledare: Jan Owe 

UKF:s hemsida    1996 - 2006 
– några exempel på det värdefulla med internet för såväl UKF som besökare 

Synpunkter och betraktelser i historiska och antikvariska ämnen 
Den rätta historien - eller den sanna.    Det är frågan 

 
Arkeologidagen - sönd. 27 augusti kl 13  

Rösaring - boplats, kultplats, labyrint, processionsväg, tolkningar 



Kulturarrangemang  2006    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig inkomstkälla för UKF. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.        
     Ibland kan det krävas förhandsanmälan. Kontrollera tid och plats på kommunens annonssida Det händer i 
Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, där våra publika arrangemang brukar  finnas med under 
rubriken På gång. Ibland publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR och NÖJE.   
Se också vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55 för ev. ändringar 

Lörd-sönd 12-13 aug. Factory, Nacka Strand. 
Släktforskardagarna 2006 - Sveriges enda renod-
lade mässa för Släkt– och hembygdsforskning.  
UKF är inbjudet att visa sin verksamhet i Sveriges 
Hembygdsförbunds monter och vid ett seminarium ge 
exempel på tjänster som hembygdsrörelsen kan erbju-
da släktforskarna. Föredraget hålls sönd  kl 10.15 
Presentation: www.stockholm.se 
Föreläsningsprogram: www.ukforsk.se; UKF 

Sönd 27 aug kl 13 - ca 16.  Samling vid Stora Ekeby 
gård i Låssa socken i Upplands-Bro kommun. Gården 
ligger vid en enskild väg med tillfällig vägskyltning 
från vägskälet söder om Låssa kyrka. 20:- 
Arkeologidagen   
Rösaring – boplats, kultplats, labyrint, processionsväg 
Vandring 2 km. För dem som vill besöka Djupdal blir 
det  ytterligare 2 km vandring. Paus för medtagen för-
täring.  Se vägbeskrivning nedan. Ledare: Börje San-
dén, Upplands-Bro Kulturhist. Forskningsinstitut.  
Läs mer om Rösaring på hemsidan  www.ukforsk.se                                                             

Vid den första fornminnesinventeringen på 1660-talet 
fanns ännu en levande tradition om Rösaring som en 
plats där man fordom dyrkat hednagudarna. Man 
nämnde en trojeborg som låg ”mycket monumenter-
ligt” uppe på ”Röra Backe”, en del av Uppsalaåsen. 
Den unika processionsvägen blev dock inte känd för-
rän på 1980-talet. Det var denna ”ceremoniväg” som 
utlöste de första arkeologiska undersökningarna på 
platsen under ledning av riksantikvarieämbetet.  
      På 1990-talet fortsattes undersökningarna av läns-
museet. Vid alla tillfällena, fördelade på 5 somrar, ut-
gjordes arbetsstyrkan av medlemmar i Stockholms 
läns hembygdsförbunds arkeologisektion. Under da-
gen kommer vi att redogöra för resultaten och diskute-
ra olika förslag till tolkningar.  
     Vi börjar vid Stora Ekeby omedelbart söder om 
kultplatsen, alltså nedanför åsen, där boplatserna legat. 
De äldsta är från tidig järnålder. Här finns också grav-
kullar med närmare 30 m diameter, en av dem är en 
avplanad platåhög. Därefter vandrar vi upp till kult-
platsen, där vi berättar om utgrävningarna och speku-
lerar kring olika scenarier för kult och processioner.  
   
 

För dem som vill ta del av den romerska historieskri-
varen Tacitus’ 2000-åriga berättelse om fruktbarhets-
gudinnan som kom i en vagn till folken på öar i Skan-
dinavien, avslutar vi med fortsatt vandring på ett par 
km. Vi tar oss till den stora dödisgropen Djupdal, som 
på den tiden var en vik av Mälaren för att få en före-
ställning om vad som kan ha legat bakom den ma-
kabra avslutningen på fruktbarhetsceremonin.  
  
Vägbeskrivning.  
Kommer du till Bro längs E18 skall du lämna motor-
vägen vid Trafikplats Bro, följa väg 269 söderut, pas-
sera järnvägsviadukten och sedan följa flera vägskyltar 
Lindormsnäs. Passera vägskylt mot Låssa kyrka/
Gravområde. Åk in på en enskild grusväg med skylt 
Stora Ekeby gård med tillfällig skyltning till startplat-
sen. Länk till Länsmuseet arkeologiavdelning:     
http://www.lansmuseum.a.se/arkeologi 
Länk till Länsmuseets Rapport 2000:11     
http://www.lansmuseum.a.se/inneh/pdf/Rosaring.pdf  
 
Ons 6/9, 20/9, 4/10. 20:- per gång   
Runor  i Upplands-Bro  
En miniserie om tre träffar varannan vecka  
Det blir två föreläsningar och en exkursion under led-
ning av Jan Owe, Bro. Jan är runexpert med egen 
hemsida och samarbetar med Uppsala universitet med 
en databas över samtliga runinskrifter Efter en inle-
dande föreläsning åker vi i bilar runt till några utvalda 
runstenar i Bro och Håtunaområdet. Vår miniserie av-
slutas med en föreläsning om runstenarnas roll i land-
skapet, inom arkeologin, i vårt språk, i kyrkohistorien 
och dess roll efter runstenstiden, som i stort sett sam-
manfaller med vikingatiden.   
Ett samarrangemang med Bro-Lossa Hembygdsförening 
   
Onsd 6 sept. kl 19    Hembygdsgården Klint i Bro.  
Att läsa runor  
Runor har använts under en längre tidsrymd än vi hit-
tills har använt latinska bokstäver. När började vi an-
vända runorna? Runinskrifter före vikingatiden. En 
kort runskola. Futharken - dåtidens ABC, men olika  
runtyper. Hur läser man en runsten? Vad behöver man 
kunna för att läsa en runsten? Vad finns det för runin-
skrifter i Upplands-Bro? Speciellt går vi igenom de i 
Kungsängenområdet. Vad kan man hitta på web-
ben?  .Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening 
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Under november har två andra föreningar pro-
gram som berör UKF:s verksamhet och intresse-
område 
 
Lörd 18 nov. , G:la landsvägen 4, Kungsängen 
Öppet hus på Villa Skoga 13 - 16.  
Bl.a. berättar Börje Sandén om den historiska 
bakgrunden till byggnaden och dess byggherre 
Oscar Sjölander, folkskolläraren, kantorn, riks-
dagsmannen som arbetade för avskaffande av 
lantarbetarnas statsystem 
Arr. ABF 
 
Sönd. 19  nov Ulvsättra bygdegård, Kallhäll 
Historia café. Kl 14 - 16.  
Almarestäket genom tiderna.  
Börje Sandén berättar. 
Arr. Ulvsättra bygdegård 
 

Onsd 20 sept, kl 17.30.  Samling vid Bro prästgård för 
samåkning i bilar  
En exkursion i runstenarnas landskap  
Vi besöker runstenar i Bro och Håtunaområdet. Vad 
säger dessa inskrifter? Hur skiljer sig vikingarnas 
språk från vårt? Olika ornamentik och olika ristare. Vi 
börjar med stenen vid Bro prästgård, fortsätter med 
Assurstenen, stenen vid Kallhäll/Tätorp, Ingvarstenen 
vid Håtuna kyrka, och Grynstatenen i Håbo-Tibble 
och ytterligare några om tiden räcker till.  
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening 
 
29 sept-1okt   Håtuna kyrka. Kl 19.00 .resp 18.00 
Högtidlighållandet av Håtunaleken 700 år.  
Dramatisering, musik, rimkrönikan. Manusförfattare 
och regissör är Stefan Moberg, densamme som skapa-
de utomhusföreställningarna för flera år sedan. Före-
drag om Håtunalekens historiska betydelsen av Börje 
Sandén. Föreställningen eller delar av den avses bli 
framförd vid ytterligare några tillfällen. Se annonser 
Är Håtunaleken något att fira? Se Nyhetsbrev 2005:1 
Arr. Upplands-Bro  Musik– och Teatersällskap och 
Håtuna församling i samverkan med UKF. 
 
Sönd 1 okt. Håtunaleken. Håtuna kyrka. Kl 18.00 
Renässansmusik och föredrag kring Håtunaleken 
och inslag från teaterföreställningen 
För musiken ansvarar Gunnar Englund. 
Arr. Bro pastorat, Håtuna och Håbo-Tibble hem-
bygdsförening.  
Programpunkterna kring 700-årsminnet är i skrivande 
stund inte helt klart. Se annonser i lokalpressen. 
Erikskrönikan är enda källan till händelsen och arti-
keln Håtunaleken - är den något högtidlighålla? finns i 
Nyhetsbrev 2005:1 och på UKF:s hemsida. 
 
Onsd 4 okt. kl 19.  Hembygdsgården Klint i Bro  
Runstenar i tid och rum.  
Varför slutade vi resa runstenar? Men vi fortsatte att 
använda runor även  efter vikingatiden - finns det yng-
re inskrifter även i Upplands-Bro? Vad hände med 
runstenarna efter vikingatiden? Står de kvar på ur-
sprunglig plats?  Försvunna runstenar - och nyfunna. 
Kan man hitta fler runstenar - och var ska man leta? 
Hur forskar man på runstenar? Språkvetenskapligt, 
Arkeologiskt, Religionsvetenskapligt m.m. Litteratur-
tips. Länk på UKF:s hemsida till Jan Owes hemsida 
Runologi 
Läs om Upplands-Bros runstenar på UKF:s hemsida 
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening 
 
Onsd 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Cent-
rum.  Kostnad 40:-  
Kyrkoherdarnas roll i samhället på 1700-talet. 
Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skoklos-
ter. 
I Sverige utvecklades prästämbetet på ett annat sätt än 

i Europa. Prästen var inte bara själasörjare utan en sta-
tens sändebud med omfattande direktiv för försam-
lingsbornas göranden och låtanden. Hans ställning i 
samhället påverkades också av att han vanligtvis inte 
valdes av den kyrkliga myndigheten utan av folket 
eller av någon stor jordägare i trakten. 
      Carin Bergström berättar med erfarenhet  från sitt 
avhandlingsarbete på 1980-talet om de svenska präs-
ternas centrala roll i samhällslivet. Det blev en djup-
studie i lokalhistorien i några landsortssocknar utanför 
Uppsala; en studie som vi i UKF hade nytta av när vi 
sökte efter material som kunde belysa vårt 1700-tal. 
Svenska präster på landsbygden har, alltifrån 1600-
talet ända fram till 1930-talet, i många avseenden gått 
statens ärenden. Förordningar från kung och riksdag 
skickades till församlingsprästen som läste upp dem i 
eller utanför kyrkan.  
     I det nydaningsarbete för det svenska jordbruket 
som startades under 1700-talet intog prästen en nyck-
elposition. Han var ju vanligtvis jordbrukare och blev 
ofta föregångare i bygden för den av staten önskade 
utvecklingen. I sockenstämma och nämnder intog han 
en central plats som ordförande och sekreterare. Några 
av våra egna präster lyckades driva igenom uppma-
ningen om inrättande av sockenmagasin, som skulle 
vara en buffert inför ofta förekommande missväxtår, 
men också  kunna ge socknen inkomster för andra ge-
mensamma ändamål. 
 
Litteratur - Böcker, artiklar på hemsidan:  
Lantprästen - Prästens funktion i det agrara samhället 
1720-1800.  Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet 
Jacob Mörk - romanskrivande präst i Bro och  Bro 
sockenmagasin. UKF:s hemsida 
Kungl. Maj:ts och Landshövdingens kungörelser i 
sammandrag. Ur Låssa kyrkas arkiv. Hemsidan. 
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De medlemmar som har kopplat upp sig till inter-
net har säkert märkt att UKF allt mer utnyttjar sin 
hemsida för publicering av det interna arbetet. I år 
känns det angeläget att påminna om att vi varit i 
cyberrymden i 10 år – vilket är en ovanligt lång 
tid i internetsammanhang. Det skulle dröja ytterli-
gare flera år innan Sveriges hembygdsförbund 
öppnade sin hemsida.  
     Det har visat sig att den hembygdsforskning vi 
bedriver ibland uppmärksammas positivt av antik-
variska institutioner, som därmed ger oss god re-
klam för får verksamhet. 
 
Länsmuseet hittar utställningsmaterial 
När Stockholms läns museum i maj flyttade till 
nya lokaler i Atlas Copcos f.d. fabriksbyggnader i 
Nacka vill man bryta den gamla utställningstradi-
tion med montrar i kronologisk ordning för sten-
ålder, bronsålder, järnålder osv. Man vill i stället 
spegla länets historia genom ett tiotal engageran-
de levnadsöden i en av de två fasta utställningarna 
som har namnet ”Ett annat liv”. En av dessa per-
soner hittades på UKF:s hemsida. 
     Jag hade för ett par år sedan fått veta av hem-
bygdsföreningen i Håtuna att Maj Hallberg skrivit 
om sin moders livsöde i en lång berättelse som 
hon kallat En arbetarkvinnas liv. Den hade till-
kommit i samband med projektet Vi skriver i 
Upplands-Bro under slutet av 70-talet, men den 
var så lång att den inte publicerades i serien utan 
fick en egen plats på biblioteket.  Eftersom UKF 
publicerat själva skriftserien på hemsidan lade jag 
Majs berättelse som fristående under rubriken 
Ortsbor berättar. Det var där som länsmuseet hit-
tade artikeln. 
     Maj Hallberg med familj och vänner och UKF 
var inbjudna till den högtidliga invigningen av 
museet 7 juni 2006. Eftersom en del av hennes 
berättelse utspelades på Livgardets skjutfält fick 
jag nyligen  tillfälle att för museet och de anhöri-
ga visa platsen där Maj och hennes föräldrar bod-
de en tid innan de blev egna lantbrukare inom det 
statliga ”Egna hems-projektet” i början av 1900-
talet, vilket UKF behandlat i några nummer av 
Kultur & Historia”. 
 
Runstenarna 
Ett av de första ämnena vi lade ut på hemsidan 

var våra runstenar. Det blev omedelbar respons 
från runverket som ”ville stjäla” lite av vår upp-
läggning. Det blev anledning till en utökad be-
skrivning och tillägg av fler bilder. 
     Den som söker fakta på hemsidor måste emel-
lertid vara medveten om att det kan finnas många 
sakfel, som bara kan rättas av den som skrivit tex-
ten. (undantagandes sajten Wikipedia, där utom-
stående kan skriva text och göra kommentarer, en 
”encyklopedi med öppet innehåll”). Därför är det 
hedrande för oss att Vitterhetsakademin har kvali-
tetsgranskat två av våra forntidssajter. Förutom 
den om runstenar också våra uppgifter om Gran-
hammarsmannen. 
 
Släktforskare finner betydelsefulla fakta om 
släkten 
När släktforskaren funnit tillgängliga fakta om 
sina anfäder i de olika kyrkböckerna kommer na-
turligtvis önskemålet att få veta mer om den miljö 
i vilken de levat. Det ligger då nära till hands att 
vända sig till hembygdsföreningen i den aktuella 
bygden för att höra vad den har att erbjuda. När 
nu alltfler hembygdsföreningar öppnar hemsidor 
med information om bygdens historia får släkt-
forskaren en möjlighet att hemifrån söka och kan-
ske finna intressanta upplysningar. 
    Under våren har UKF haft e-postkorrespondens 
med en ättling till en indelt soldat under Negelste-
na gård. Svensk-amerikanen skrev Negelstena i 
den internationella sökmotorn och fann UKF:s 
artikel med 30-talet bilder av alla byggnader från 
1910-talet inklusive soldattorpet. Efter kontakt 
med mig kunde jag hänvisa till våra sökbara sidor 
där ortsbor berättar och skriver om bygden. (438 
+ 431 A4-sidor). Det skulle visa sig att centrala 
delar av hans släkts historia före emigrationen till 
USA fanns i ett par artiklar i en av våra hem-
bygdsböcker. Snabbt kunde jag överföra dem till 
hemsidan. Vid en intervju med en 90-årig släkting 
som vi gjort hade vi fått en tryckt levnadsberättel-
se där fadern till vår svensk-amerikan figurerade. 
Även den berättelsen sändes till USA. En sökning 
på enbart UKF:s hemsida ger 28 träffar. En sök-
ning på svenska sidor ger 158 träffar.  Vid en av 
dem finns flygbilder från 1930-talet. 
Visst går det att sitta hemma vid datorn och fors-
ka. 

UKF:s hemsida    1996 - 2006 
– några exempel på det värdefulla med internet för såväl UKF som besökare. 



På hemsidan har jag påbörjat en serie artiklar 
kring de lokalhistoriska studiernas roll i allmän 
historieforskningen. Många sådana frågor har för-
visso redan diskuterats i de över 70 nyhetsbrev 
som medlemmarna fått sedan starten 1987. Om du 
inte själva har dem kvar finns de i pärmar på bib-
lioteken i Bro och Kungsängen och sedan en tid 
också på hemsidan i sökbar form. Hemsidan ger 
möjlighet till betydligt utförligare texter än i ny-
hetsbrev och böcker och kan dessutom förses med 
länkar till redan skrivna artiklar. 
 
Historieforskningen sysselsätter sig vanligtvis 
inte med lokalhistorien. Det är väl inte förrän un-
der senare år som avlönade historiker fått möjlig-
het att ägna sig åt lokalhistorisk forskning. Den 
tycks mest ta sig uttryck i kurser i lokalhistorisk 
forskning vid en del universitetsstäder. Den lokal-
historiska forskningen i landet sker huvudsakli-
gen, så vitt jag kan bedöma, utanför den akade-
miska världen, mestadels inom hembygdsrörel-
sen. Så är fallet i Upplands-Bro och andra krans-
kommuner till Stockholm som jag har möjlighet 
att överblicka. 
 
Med Upplands-Bros geografiskt centrala belägen-
het under forntid och medeltid har ett antal rikshi-
storiska frågor kommit att beröra bygden på ett 
intressant sätt. Med den här artikeln som utgångs-
punkt har jag för avsikt att uppmärksamma ett 
antal händelser och platser som har karaktär av 
rikshistoria. Jag vill belysa dem nerifrån, utifrån 
ett lokalhistoriskt perspektiv, och med den moti-
veringen att  kunskapen om lokala förhållanden 
ställer andra frågor än vad de som forskar med 
siktet inställt på rikshistoria ställer sig, när de rå-
kar beröra vår bygds historia. Dessutom blir riks-
historien intressantare för bygdens folk när den 
kopplas till någon plats eller person i lokalsam-
hället. Men ett mer närgånget studium kan också 
ge en vidgad syn på sakfrågan, ja rent av bidraga 
till en annan tolkning än den traditionella. Mina 
studier under närmare fyrtio år har övertygat mig 
om att så är fallet. 
 
Längre fram kommer jag att ge några exempel på 
frågor som jag tänker ta upp till behandling. Först 
vill jag något litet diskutera begreppet historia.  
 

Finns det någon definition på begreppet 
historia? 
Historien kan återges på många olika sätt. I år-
hundraden gällde den regeln att det var den rätta 
historien som skulle berättas och föras vidare till 
kommande generationer. Det skulle dröja länge 
innan man började intressera sig för den sanna 
historien. Men - kan man verkligen komma åt den 
sanna historien? Även ett okomplicerat historiskt 
skeende uppfattas olika av dem som är inblanda-
de.  
     När vi i UKF år 1990 beslöt att berätta vår 
bygds historia i en bokserie gav vi den överrubri-
ken: Vad hände egentligen?  Det valet skall ses 
mot bakgrunden att kommunens hembygdsbok 
från 1984 heter Det hände i Upplands-Bro och 
att dess evenemangskalender går under namnet 
Det händer i Upplands-Bro. Frågan gällde i för-
sta hand inte att ifrågasätta den forskning som be-
drivits utan snarare att lite utförligare berätta om 
sådant som blivit alltför styvmoderligt behandlat i 
hembygdsboken. I förordet till Vad hände egentli-
gen? del 2, 1992 (Skolans historia i Upplands-
Bro) diskuteras frågan om den sanna historien. 
Artikeln finns på hemsidan.  
 
Ordet historia är mångtydigt. Vi använder det i 
uttryck som  "den svenska historien" men också i 
en mängd andra kombinationer som inte har med 
vetenskaplig historia att göra. Engelska språket 
använder de två orden history och story för att i 
någon mån särskilja begreppen.  
     Men frågan har fler dimensioner. Man brukar 
framhålla att ordet kommer från grekiskan, där 
det har betydelsen 'undersökning', då man får 
'veta' något. Men nu blir det dags att besinna tale-
sättet "ordets makt över tanken". När ordet 
'historia' används i vetenskapligt sammanhang så 
vill vi gärna tro att det alltid är den sanna histori-
en vi tar del av när vi läser historisk litteratur. 
Men det kan man inte vara säker på. Trots att hi-
storien är resultatet av noggranna undersökningar 
så finns här faktorer som omärkligt påverkar tolk-
ningen i en viss riktning.  
     I det här resonemanget utgår vi från att det ak-
tuella historieavsnittet har skapats på professio-
nellt sätt, att forskaren har tagit del av alla till-
gängliga fakta, att ämnet har diskuterats med 
andra forskare i något forum och att källorna kri-

Synpunkter och betraktelser i historiska och antikvariska ämnen 



tiskt granskats.  Även om alla tänkbara kriterier är 
uppfyllda så finns det en felkälla i själva historie-
skrivningens idé. Historieskrivning är - som ordet 
säger - något skrivet, något författat. Nu talar vi 
inte om medveten förfalskning eller avsiktlig ute-
lämning av vissa fakta, vilket vi genom alla tider 
sett - och ser - exempel på. Den seriösa forskaren 
är, trots alla ambitioner att skriva det som verkli-
gen hänt, påverkad av den miljö som forskningen 
bedrivs i. Studenten påverkas av professorns åsik-
ter och denne av det forskningsläge som genom 
generationer skapats på den historiska institutio-
nen.  
     Denna omständighet återkommer jag till när 
det blir dags att kritiskt analysera den historiska 
beskrivningen av exempelvis: Stora daldansen, 
Fornsigtuna, platsen för det hedniska templet 
som Adam av Bremen berättar om i sin bok från 
1000-talet, och Olav den Heliges seglats i Mäla-
ren.  
      
Historien är alltid författad  – historieforsk-
ning är såldes liktydigt med historie-skrivning! 
Historien såsom vi känner den är alltid författad. 
Sanningshalten beror, som vi sett, på kompeten-
sen hos den som lämnat den skriftliga redogörel-
sen men också på vederbörandes avsikt med sin 
'undersökning'.  
     Ett talande exempel härpå har vi nyligen kun-
nat ta del av när en av de äldsta läroböckerna i 
svensk historia nyligen publicerades i nyöversätt-
ning från latinet. Det handlar om Johannes Schef-
ferus' "En bok om det svenska folkets minnesvär-
da exempel" från 1671. Schefferus var lärare i 
retorik, dvs vältalighet, vid den institution vid 
Uppsala universitet, som Gustav II Adolf inrätta-
de för att statliga tjänstemän, läs adelsmän, skulle 
få en mer adekvat undervisning än vad den präst-
utbildning gav, som dominerade  universiteten. 
Undervisningen syftade således till att utbilda po-
litiker att i tal övertyga sina åhörare om riktighe-
ten i det framförda. Det ingick också  i undervis-
ningen att lovprisa kungarna ur Vasaätten. När det 
svenska stormaktsväldet växte skulle historikerna 
ge den rätta bilden av vårt lands ärorika historia.  
     Det finns som bekant otaliga exempel på att 
”segraren skriver historien” – och detta gäller för-
visso inte bara i krig. Den som på ett eller annat 
sätt har makt driver igenom sin åsikt. Och makten 
kan kamoufleras med fagert eller övertygande tal. 
Cicero var inte bara vältalare, han var politiker i 
grund och botten.   

     "Du tronar på minnen från fornstora dar" 
skrevs innan den radikalt förändrade grundinställ-
ningen till meningen med att skriva historia upp-
kom genom den tyske historikern Leopold von 
Ranke, som brukar kallas den vetenskapliga histo-
rieskrivningens fader. Hans tes var att historikern 
skulle reda ut "vad som egentligen hänt". Läs mer 
härom i förordet till Vad hände egentligen? del 2 
eller på hemsidan. Seriens benämning tar fasta på 
Rankes definition. 
     I en modern svensk lärobok om historieskriv-
ningens historia sägs att var tid har sin historie-
skrivning, vilket betyder att historien faktiskt 
"revideras" enligt de för tillfället aktuella åsikter-
na om sättet att skriva och värdera historien.  
     När allt kommer omkring kanske historien i 
själva verket mera liknar en "story ” - en historia 
som roar åhöraren. Det verkar rent av som om 
historien egentligen är en filosofisk spekulation. 
Den tanken stod verkligen klar för mig när en hi-
storisk tidskrift nyligen diskuterade påståendet 
"att historien alltid är något skrivet, något förfat-
tat, att det finns en föreställning om att historien 
består av objektiva fakta som forskaren fastställer 
efter vissa principer. Författade texter är långt 
ifrån objektiva eller neutrala".  
 
Rapport från årsmötet 
Vid årsmötet avgick Bengt Borkeby ur styrelsen 
efter ett mycket engagerat arbete sedan 1994, bl.a. 
som  v. ordförande. Ny v. ord. är Ulla Zetterberg 
och ny styrelsemedlem Johan Hedin. Efter Års-
mötet höll Jan Owe ett mycket berikande före-
drag om runskrifter, inte bara de som finns på 
runstenar. Verksamhetsberättelsen för 2005 finns 
på hemsidan under rubriken Mer om UKF. 
     Bengt är en mycket kompetent hembygdsfors-
kare och administratör. Han har tagit egna initia-
tiv till fromma för UKF. Lett cirklar i släkt- och 
hembygdsforskning och skapat vår Forskaraka-
demi, som bl.a. besökt antikvariska arkiv och in-
stitutioner. I hembygdsrörelsens samrådsgrupp 
har han drivit frågor gentemot kommunen. De år 
vi tryckte böcker i 100-tal åt privatforskare var 
Bengt ledare för verksamheten. Han har varit re-
daktör för  Kultur & Historia och för hembygds-
boken Upplands-Bro - från då till nu.  Med dessa  
har han lämnat ett för UKF och Upplands-Bro 
bestående minne av sin forskargärning hos oss, 
när han nu flyttat till Dalarna för att där fortsätta 
med nya forskarprojekt. Vi tackar och önskar ho-
nom lycka till i sitt nya verksamhetsfält. 



I korthet 
Våren exkursion 
Vid vårens exkursion till Rösaring med den fyra 
km lång vandringen till Djupdal var det som mest 
ca 60 deltagare. För några år sedan var intresset så 
stort för Rösaring att det blev tre vandringar inom 
loppet av ett år. Vetskapen om platsen och dess 
intressanta historia är uppenbarligen väl spridd 
eftersom så många helt nya besökare nu var med 
för första gången. Det var bara några få medlem-
mar från UKF bland deltagarna. 
     Nyhet för i år var att jag kunde rapportera om 
landshövding Mats Hellströms initiativ att ta upp 
arkeologins prioriteringar vid val av undersök-
ningsobjekt vid ett seminarium på Stockholms 
universitet. Han pekade på den ensidighet som 
gäller för arkeologiska undersökningar i Sverige 
när det nästan bara är exploateringsgrävningar 
som görs. Han menade att det borde skapas eko-
nomiska möjligheter för undersökningar av redan 
kända fornminnesplatser såsom handelsplatser 
och kultplatser, varvid han särskilt nämnde Rösa-
ring. 
 
Exit Tibblehuset efter 30 år 
Efter ett trettioårigt provisorium är kommunens 
förvaltningar nu i egna lokaler vid Kungsängens 
station. De första tjugofem åren efter tillkomsten 
1952 av kommunen Upplands-Bro var kommu-
nalhuset i Bro centrum för förvaltningarna med 
bl.a. fullmäktiges sessionssal. Vistelsen i det in-
hyrda Tibblehuset skulle inte behöva bli långva-
rig. Vid denna tidpunkt förväntades en mycket 
snabb utbyggnad. I avgående stadsarkitektens 
”Testamente” 1969 räknade man då med att 90 -
100 000 innevånare i kommunen år 2000 efter-
som bl.a. KF då avsåg att utöka verksamheten till 
ca 4000 anställda. Man talade om att det egna 
kommunhuset skulle placeras i trakten av Nygård. 
     Förvaltningarna flyttade in i början av maj. I 
samband med visningen erbjöd sig UKF att tills 
vidare låna ut sin stora bildväv som föreställer 
”Oden i Upplands-Bro”. Kommunens logotype är 
som bekant den odenfigur som hittades i en grav 
när motorvägen byggdes genom Kungsängen. Vä-

ven hänger t.v. framför hissarna i huvudplanet. 
Den gjordes av Gudrun Sandén inför presentatio-
nen av kommunen i en utställningshall på Galär-
varvet under Kulturhuvudstadsåret 1998. I den 
tillfälliga lokalen fanns då också de Historiska 
och Sjöhistoriska museerna  
 
Fullmånen vid Rösaring 
Det finns många idéer om hur forntidsmänniskor-
na använde sina kultplatser. Känt är att himla-
kropparna spelade en viktig roll i deras ceremoni-
er. Enligt den äldsta något så när fylliga berättel-
sen om de germanska folken spelar månen en be-
tydelsefull roll. Den skrevs för nästan 2000 år se-
dan av den romerska historieskrivaren Tacitus. 
Han säger att ”de har sina sammankomster på be-
stämda dagar vid nymåne eller fullmåne. De be-
traktar nämligen dess tidpunkter som de mest 
gynnsamma tillfällen att börja sina företag.” Han 
påstår också att de inte som vi säger att något 
skall inträffa  om si eller så många dagar: ”Men 
det är inte dagarnas antal de räknar, såsom vi, 
utan nätternas. Det är med hänsyn härtill som de 
träffa sina bestämmelser och sina avtal: natten 
synes dem ha dagen i släptåg”. 
     Mot bakgrunden av Tacitus ord och att fullmå-
nen med ca 19 års mellanrum ligger rakt i söder 
och mycket lågt berättade jag på hemsidan och i 
e-post till de medlemmar, vars adresser jag har, 
att jag fått tips om att fullmånen i juli endast skul-
le synas över horisonten i knappa 4 timmar och 
att den då borde lysa effektfullt rakt in i proces-
sionsvägen. Vi var åtta stycken som fick uppleva 
den praktfulla synen av en närmast röd och ”stor” 
måne rakt ovanför ceremonikullen. De närmast 
följande fullmånarna ligger dock månen högre. 
När vi är framme vid det 19:e året och fullmånen 
bara ligger någon grad över horisonten kan vi inte 
från själva processionsvägen se fullmånen efter-
som det nu finns viss vegetation som hindrar. 
Tisd 8 aug, ca kl 23, 99% av månen, i söder. Må-
nen ovan horisonten ca 6 timmar, varför den lig-
ger högre upp på himlen än i juli.  
Ev. 9 aug  100%, ovan horisonten 10 timmar. In-
formation på hemsidan om var tabeller finns på 
internet. http://aa.usno.navy.mil/ 

Bli medlem i UKF genom insättning av 100:-  på pg 27 58 94-4,  
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt nyhetsbrev.  
Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag för fortsatt utgivning av Nyhetsbrevet och  
Kultur & Historia  och för hela verksamheten.  
Köp nya hembygdsboken, den ger oss rörelsekapital 
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Broprästen som skrev vårt lands första romaner 
Föredrag av Torkel Stålmarck - den främste forskaren om Jacob Mörk 

Kallelse till årsmöte onsd 11 april - Båtsällskapets lokal  kl 18.30 

Årgång 20 

Almarestäket år 2007 - Vårt tema under året 
490 år efter riksdagsbeslutet att riva borgen 

Rivningen var den formella anledningen till Stockholms blodbad. 
Nya böcker i ämnet. Föredrag om Almarestäket roll. Besök på platsen 

Arkeologidagen - Almarestäket - del av årets tema 

Besök vår hemsida - en väsentlig sida av UKF:s forskning 

Seminarier kring forskningen om Rösaring 

Bussrundtur i Upplands-Bro - ett led i vår guideutbildning 

Ledungen och sockenbildningen - Hur uppstod Bro socken? 
Föredrag av John Kraft, författare till den av UKF utgivna boken 

UKF - 1987 - 2007.  Vi erinrar oss 20 års aktiviteter   
Minnesutställning – Musik underhållning av Bro d’River Boys 

Mötet inleds med föreningens årsmöte kl 18.30 

Apropå metoder för att ta fram miljövänlig energi 
Exkursion till  minnen från den tid då muskelkraften inte räckte till. 

Uppfinningsrikedomen som skapade vattenkraft  
i en kommunen utan vattenfall 



Kulturarrangemang  2007    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig inkomstkälla för UKF. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.        
     Ibland kan det krävas förhandsanmälan. Kontrollera tid och plats på kommunens annonssida Det händer i 
Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, där våra publika arrangemang brukar  finnas med under 
rubriken På gång. Ibland publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR och NÖJE.   
Se också vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55 för ev. ändringar 

Onsd. 14 febr kl 19, hembygdsgården Klint, Bro 
Ledung och sockenbildning 
Föredrag av John Kraft, författare till boken med sam-
ma namn. Boken är den tredje av samma författare 
som  givits ut av UKF. Med denna 3:e del är vi defini-
tivt framme i historisk tid. Ledung var ett centralt be-
grepp för vikingatidens människor. Ordet används 
både vid försvaret av den egna bygden, såsom det 
framgår av Assurstenen vid Bro kyrka, och vid uppbåd 
för vikingafärder till främmande land. Den organisa-
tion som skapades för det vi måste kalla krigiskt ända-
mål har länge ansetts ligga till grund för sockenbild-
ningen, men med olika förklaringar. John Kraft har 
under sin mångåriga forskning funnit synnerligen in-
tressanta frågeställningar kring just Bro och Rösaring, 
vilket han vid flera tidigare föredrag berättat om. 
 
Onsd 28 febr. kl 19. Almarestäket. Polo-baren, 40:- 
Förhandanmälan  582 40 515; -582 413 55 telesvar 
Almarestäket - Stockholms blodbad I 
Blodbadet blev straffet för att en svensk riksdag beslu-
tade och sedan lät verkställa rivningen. Protokollets 
text är den äldsta helt bevarade riksdagshandlingen 
som också gav oss begreppet ”brasklapp”. I år är det 
490 år sedan.  
   Börje Sandén inleder temat ”Almarestäket 2007”. 
Under kulturmånaden oktober kommer en forskare att 
ge sin version av sitt förnyade studium om blodbadet 
med särskild fokusering på Almarestäket. Vi återkom-
mer flera gånger under året till temat som du kan se av 
programmet 
 
Torsd. 15 mars kl 19  Bro gamla prästgård 
Broprästen som skrev vårt lands första romaner 
Ett föredrag av docenten i litteraturhistoria Torkel 
Stålmarck. Jacob Mörk var kyrkoherde i Bro i mitten 
av 1700-talet och är ett exempel på att det inte bara är 
platser i kommunen som förknippas med rikshistorien. 
Här har vi en Brobo som gått till litteraturhistorien 
med hjälp av samtidshistoriskt stoff. Han har dessut-
om gjort lokalhistoriskt värdefulla insatser, som du 
kommer att få höra om. Han gjorde bl.a. sådant som 
Carin Bergström berättade om i höstas i sitt föredrag 
om Prästens roll i samhället på 1700-talet. 

Onsd. 11 april. Kl 19.Båtsällskapets lokal i Kungsäng-
en. Mötet föregås från 18 30 av föreningens årsmöte. 
UKF - 20 år.  Minnesutställning och kommentarer 
Bro d’River Boys avslöjar hemligheten bakom Har-
mony Singing och Close Harmony. Konserten varvas 
med aktuell information om UKF:s forskning. 
 
Sönd 13 maj. Kl 13. Exkursion. Samling Bro Centrum 
Apropå metoder för att ta fram miljövänlig energi. 
Exkursion i bilar till bevarade minnen från den tid då 
muskelkraften behövde ersättas av vatten– och vind-
kraft. Vi undersöker den uppfinningsrikedom som 
gjorde det möjligt att utvinna vattenkraft i ett landskap 
utan vattenfall. I mitten av 1700-talet hade vi en hant-
verksmässig järnindustri. När muskelkraften komplet-
terades med vattenkraft kunde fler järnredskap tillver-
kas vid Lejondal än vad gården själv behövde. Enbart 
handkraft räckte bara till för husbehov. Dåtiden hade 
en adekvat benämning på den nya metoden ”manu-
faktur”, eftersom factura ursprungligen betydde till-
verka och manu är detsamma som manuell. Vi under-
söker hur man i Bro i början av 1800-talet lyckades få 
fram vattenkraft till att driva både såg och kvarn. Un-
der dagen besöker vi fyra platser där bevarade damm-
anläggningar finns kvar i naturen. På ett ställe är det 
ca 500 m att gå på anlagt motionsspår, ca 50 m i lätt-
gången terräng. 
 
Sönd 17 juni Bussrundtur, Bro Centrum kl 10.00  
Busstur till arkeologi och historia i Upplands-Bro. 
Börje Sandén och medhjälpare i guideutbildningen tar 
dig till intressanta platser. Tag med lunchkorg och ef-
termiddagskaffe. Beräknad återkomst kl 15. Vi besö-
ker i första hand platser vi inte hann med i motsvaran-
de bussrundtur för några år sedan.  Boka plats, ca 30  
platser. 08-582 40 515, telesvar 582 413 55. ca 100:-   
 
Sönd 26 aug. kl 13 Ärkebiskopsruinen, Stäketholmen 
Arkeologidagen 2007 
Almarestäket - eller S:t Eriks slott - som ärkebiskopar-
na ibland kallade sitt fasta hus på Stäketholmen var en 
mycket starkt befäst byggnad som idag anses vara 
Sveriges största medeltida borgruin. Troligen finns 
flera våningar kvar i den höga ruinkullen. Ett antal 
rum i den överst bevarade våningen kartlades mycket 
summariskt av Riksantikvariens unge assistent Oscar Medlemskap  100:- på pg 27 58 94-4 



Montelius år 1870 efter att markägaren anmält att någ-
ra karlar börjat gräva efter skatter i kullen. Någon or-
ganiserad traditionell arkeologisk undersökning har 
aldrig gjorts. UKF:s första större projekt kunde 
genomföras 1988, när vi fick tillstånd att gå in med 
fjärrstyrd TV-kamera i en befintlig öppning i ruinen. 
Vi har också anlitat dykare som tagit upp medeltida 
stockar. Med hjälp från Stockholms universitet har vi 
med ekolod skannat bottnen runt holmen.  
   Vi redogör närmare för dessa undersökningar och 
berättar historien om hur rivningen av borgruinen 
verkställdes efter beslut av ett riksmöte hösten 1517 - 
för 490 år sedan - det äldsta i skrift helt bevarade riks-
dagshandlingen. Beslutet var den formella anledning-
en till Stockholms blodbad 1520. Vi diskuterar också  
den kontroversiella frågan om vilket Stocksund som 
avses i Olav den Heliges saga från 1200-talet. Var det 
Norrström eller Stäksund? Utgrävningarna vid Helg-
andsholmen visar att det inte kunde var Norrström. 
 
Andra kulturföreningars arrangemang 
Sigtuna hembygdsförening  tors 19 april 
Olaf den heliges seglats i Mälaren 1007 
Första gången Sigtuna, Fornsigtuna och Skarven är 
omtalade i litteraturen 
Föredrag av Börje Sandén 
 
Rapporter från verksamheten 
 
Utgivningen av Kultur & Historia 
Efter redaktörens flyttning till annan ort diskuterar vi 
nu på allvar möjligheterna att  återuppta utgivningen. 
Vi vill gärna ge de läsare som inte har tillgång till vår 
hemsida att få ta del av vissa artiklar som där presente-
ras.  Vi uppmanar medlemmar och andra som vill 
medverka med artiklar att höra av sig.  
 
Hemsidans betydelse för framtiden. 
Tidigare har jag framhållit hemsidans betydelse som 
plattform för den lokalhistoriska forskningen - hur vi 
använder den för att publicera våra studieresultat.  
   Det har med tiden stått alltmer klart att hemsidor inte 
är dagsländor utan har en framtid. Det var när Kungli-
ga biblioteket berättade att man lagrar hemsidor med 
samma motivering som att pliktexemplar av böcker 
och tidskrifter skall lämnas till KB och universitets-
biblioteken, som jag insåg att våra forskningsresultat 
även kan läsas i en framtid. Jag har nyligen fått veta 
att våra hemsidor sedan 1998 ligger åtkomliga på in-
ternet  För vårt tidigare webbhotell:  
http://web.archive.org/web/*/http://
www.algonet.se/~ukforsk     
För det nuvarande: http://web.archive.org/web/*/
http://www.ukforsk.se 
  
 

”Papper” för framtiden. 
Den digitala världen är vansklig på sikt om man inte 
överför fakta till för tillfället gångbara program. Detta 
gäller särskilt det UKF har i sina databaser. Vår stora 
databas ligger i ett äldre program som inte hanteras 
med knappar att klicka på. Men det är kanske just där-
för som den stora mängden ligger öppen för mycket 
snabb genomsökning. Tyvärr kan den inte bekvämt 
användas av yngre generationen datoranvändare.  
   Därför arbetar vi nu med att överföra dem till böck-
er, som vi låter binda in i ett fåtal exemplar. Allt finns 
emellertid säkerhetskopierat på papper - i något hund-
ratal pärmar - men vilken framtid har pärmar, och hur 
kommer de att förvaras. När det samlade faktamateria-
let digitaliseras kan det antingen läggas upp på hemsi-
dan eller skrivas ut i bokformat, antingen A4 eller det 
mindre A5. Detta håller vi nu på med för fullt. 
   En fördel med inbindningen i böcker är att de läsare 
som inte har tillgång till internet skulle kunna läsa ma-
terialet på våra bibliotek om det gick att bereda plats 
för det där. Den frågan har ännu ingen lösning. Samti-
digt skulle kommunen få en ännu större bredd på den 
redan rekordstora hembygdssamling som Herman 
Svenngård donerade till kommunen 1970. 
 
”Ljudinspelningar” för framtiden 
Genom åren har UKF kopierat eller förvärvat ett stort 
antal bandade intervjuer (142 band) med ortsbor som 
berättar om bygden. De finns visserligen i kortfattad 
utskrift både i bokform och på hemsidan (438 A4-
sidor), men originalinspelningarna ligger på rullband- 
och kassettbandspelare, som blir allt sällsyntare. Nu 
har vi ytterligare ett 15-tal band att ta hand om. Ban-
den behöver ges en digital form för att kunna sparas 
för framtiden. 
 
”Bilder” för framtiden 
Vi har några tusental bilder som särskilt har tagits för 
sitt dokumentära värde. Däribland ca 350 diabilder i 
färg av kartor, som vi fotograferat på Kartverket och 
gamla lantmäteriverket. Hittills är bara ett fåtal digita-
liserade och tryckta i färg på papper. Vi vill också di-
gitalisera video-inspelningar framförallt från de arkeo-
logiska undersökningarna 
   Här ovan har du sett en del av de projekt vi håller på 
med.  
 
Brogårdsarkivet.  
Hembygdsföreningen och UKF har genom Hem-
bygdsförbundet fått del av de statliga pengar som till-
sats för att rädda kulturarvet. En arkivarbetare har an-
ställts för ca ett halvt år.  UKF:s tidigare arbete med 
gårdsarkivets äldre material har återupptagits. 
    
Vi har fått en anonym medl.avg bokförd av Plus-
girot 2006-02-13 via Skandiabanken. Hör av dig! 



   Initiativ och planer för fortsatta undersökningar av Rösaringskomplexet 
Förmodligen har många läsare undrat varför inga 
grundliga arkeologiska undersökningar gjorts vid 
den internationellt uppmärksammade kultplatsen 
Rösaring. Som svenskt arkeologiskt objekt har 
den varit känd ända sedan de allra första inventer-
ingarna av fornminnen gjordes i mitten av 1600-
talet. Då fanns en ännu levande tradition att ”der 
har fordom varit mycket ofrande till afgudarne”. 
Lokalt berättas år 1717 att ungdomen sommartid 
samlades för att dansa i de slingrande stenlagda 
gångvägarna. 
     Hittills gjorda undersökningar, processionsvä-
gen 1981-82 (upptäckt av en Brofamilj) och un-
dersökningen nedanför åsen 1996-98, har verk-
ställts av fritidsarkeologer inom hembygdsförbun-
dets arkeologisektion under ledning av forskare 
från antikvariska institutioner efter propåer från 
lokalt håll. 
     Att professionella arkeologer aldrig grävt här 
beror antagligen på att det inte finns generella 
statliga anslag för forskningsarkeologi. De mång-
miljonbelopp som satsas på undersökningar vid 
väg– och samhällsutbyggnader betalas som bekant 
av dem som vill exploatera ett område. Rösaring 
är ett så stort forskningsobjekt att en undersök-
ningsledare måste dels garanteras betald arbetstid 
för sig själv och sina utbildade arkeologer, dels få 
anslag för de tekniska analyser av jordprover och 
fynd.  
     Hittills är det gratisarbetande fritidsarkeologer 
som åtagit sig det stimulerande uppdraget att grä-
va på ställen som forskarna vill undersöka. Kost-
nader för analys av prover har bekostats av anslag 
från stiftelser och olika slag, bl.a. en lokal stiftelse 
vars pengar nu är slut. 
 
Ett initiativ, som kanske kan öppna för nya un-
dersökningar vid Rösaring. 
Landshövding Mats Hellström har år 2006 tagit ett par  
behjärtansvärda initiativ. Vid ett seminarium på Stock-
holms universitet om hur arkeologiska utgrävningar 
prioriteras framhöll han att exploateringsgrävningar 
oftast bara förstärker redan gjorda iakttagelser. Han 
menade att det bör skapas ekonomiska möjligheter att 
undersöka objekt som forskningen vet är intressanta 
sådana som kultplatser och handelsplatser, varvid han 
särskilt framhöll Rösaring.  
     Han hade nämligen vid ett arbetsmöte med kom-
munledningen i Upplands-Bro fått höra talas om Rösa-
ring och vid ett senare tillfälle guidats en halvdag i 
Rösaringsskogen och då fått ett påtagligt exempel på 
forskningsarkeologins problematik. Inför sin pensio-
nering vid årsskiftet kallade han därför representanter 
för  universitetet, länsmuseet, länsstyrelsen, arkeologi-

sektionen vid hembygdsförbundet och UKF till ett 
seminarium där han uttryckte sin önskan om att en 
projektgrupp med deltagande från de inbjudna institu-
tionerna borde bildas.  
     Någon vecka därefter fick jag tillfälle att visa plat-
sen för gruppen. Frågan om hur projektet skulle läggas 
upp och finansieras diskuterades livligt. Man konstate-
rade att Rösaring är ett utomordentligt intressant forn-
minnesobjekt som fordrar en grundlig professionell 
förberedelse. Rösaring är så unikt att om en grävning 
genomförs måste den göras med högsta möjliga insats 
av såväl personal som pengar.  
     Jag misstänker att här finns en risk att ambitionen 
är så högt ställd att projektet inte kan genomföras med 
mindre än att en stor privat donation kommer till 
stånd. 
     För att visa UKF:s uppskattning av Mats Hell-
ströms insats för arkeologin i Sverige i allmänhet och 
Rösaring i synnerhet överlämnade UKF vid hans av-
skedsmottagning två presenter, dels en särskilt framta-
gen skrift med tio års artiklar om Rösaring, dels de tre 
volymerna av vår uppmärksammade utgivning av 
Hushållningsjournalerna åren 1776 -1813. Sverige 
första ekonomiska tidskrift har det sagts. 
 
Vad kan vi bidrag med? 
Ambitionen från min sida har hela tiden varit att hålla 
intresset för Rösaring levande på så många fronter 
som möjligt, för såväl allmänhet som forskare. Det har 
skett med hjälp av guidade visningar både offentliga 
och privata, ett stort kapitel i hembygdsboken, många 
artiklar på hemsidan under 10 år, inte minst den stora 
artikeln i Viking Heritage Magazine. Särskilt vårt en-
gagemang för Arkeologidagen varje år är betydelse-
fullt för då når vi en publik som inte nås genom vårt 
Nyhetsbrev eller lokaltidningens annonser. 
 
Arkeologidagen och Populär Arkeologi 
År 2006 har varit framgångsrikt. Vid vårens grand-
tour kom ett 60-tal besökare, trots att vi haft många 
visningar av den typen vid Rösaring genom åren. I år 
hade dessutom turen kommit till Rösaring som mål för 
Arkeologidagen. Hur skulle vi göra? Vi hade ju visat 
Rösaring för så många. Men arkeologidagen annonse-
rades på riksplanet av Riksantikvarieämbetet så vi an-
mälde oss som arrangör. Totalt under dagen kom ca 45 
besökare, bara några få som vi kände igen. Dessutom 
deltog redaktören för Populär Arkeologi, som skrev en 
uppskattande artikel om besöket med många bilder, 
Den kan du i sin helhet läsa på vår hemsida. 
  
Arkeologidagen och riksantikvarieämbetets enkät. 
Efter många års arrangemang av ”Arkeologidagen”, 
varvid UKF stått som lokal arrangör, ville riksantikva-



Fortsättningen av artikeln från förra numret 
 

Bilden är tagen från en 
plats ca 500 m norr om 

ceremonikullen av  
Johnny Ljung 

 
Internationell forskar-
grupp presenterar  
arkeo-astronomiska 
tolkningsförslag 
 
 

Teorin om processionsvägens samband med månen 
har lanserats av en internationellt sammansatt forskar-
grupp under ledning av astronomen Curt Roslund, 
vars rapport (på engelska) publicerades på UKF:s 
hemsida 1997. Rapporten föregicks av ett föredrag 
(sammanfattning på svenska) som Roslund höll i Bro 
samma år. Rapporten diskuterar flera förslag på hur 
himmelsfenomen kan ha spelat en roll i forntidsmänni-
skornas tankevärld såsom exempelvis solen, månen, 
regnbågen och vintergatan. Jag fick första gången upp-
märksamheten riktad på saken när prof. Tarmo Oja vid 
Kvistabergs observatorium för många år sedan sade att 
det händer inget märkvärdigt på himlen vart 9:e år, 
men däremot vart 19:e. 
    19-årsperioden är känd som Metons cykel, efter en 
grek på 400-talet f. Kr. Om man skulle markera må-
nens position på himlavarvet vid ett visst datum så 
innebär Metons cykel att det dröjer 19 år innan månen 
på nytt befinner sig på exakt samma ställe (med endast 
ett par timmars marginal enligt nuvarande mätningsin-
strument) 
 
Ett uppmärksammat lokalt tolkningsförslag 
Det finns många andra infallsvinklar till diskussionen 
om hur kultplatsen vid Rösaring kan ha använts. Syn-
nerligen intressant är att den ovan nämnde romaren 
Tacitus berättar om fruktbarhetsdyrkan på en ö i havet 
på "andra sidan Germanien, snarast  i motsatt del av 
världen.". Tacitus text är den utförligaste vi har om 
gudsdyrkan i Norden, den är tusen år äldre än vad kyr-
komannen Adam av Bremen säger på 1070-talet om 
det som hände vid hednatemplet i Uppsala vart 9:e år. 
Han eller hans svenska sagesmän har antagligen miss-
uppfattat det som varit menat som vart 19:e år. 
 
Med utgångspunkt från Tacitus text och med kunskap 
om den lokala topografin, som uppvisar en trolig plats 

för en i berättelsen omnämnd  hemlig sjö,  publicerade 
Börje Sandén för några år sedan i en vetenskaplig tid-
skrift en utvidgad tolkning av Rösaringskomplexet. 
Artikeln (på engelska) finns i sin ursprungliga form 
även  på UKF:s hemsida. I ett kommande nummer av 
Kultur & Historia införs en svenskspråkig variant av 
artikeln. På hemsidan finns ett stort antal artiklar som 
beskriver undersökningarna i anslutning till kultplat-
sen. 

Riksantikvarieämbetets rapport från Arkeologidagen. 
Rösaring. Vandring i fornlämningsområde 
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Antal besökare  45. Antal enkätsvar 22. 
Betyg på programmet: 
Det arkeologerna berättade engagerade verkligen      93/88 
Programmet var omväxlande och väl disponerat       90/83 
Gavs ordentlig med tid för frågor och svar                94/91 
Gav anledning till reflektion och eftertanke               90/86 
Fått ny kunskap om en hur människor levde förr …  83/80 
                                                            Rösaring/genomsnitt 
Betygsskala                                          
75-79 Nöjda; 80-89 Professionellt , 90-100 Perfekt klass. 
 

I korthet 
Runor i Upplands-Bro 
Sammankomsterna kring våra runstenar under våren är 
en del i ett mer långsiktigt projekt att ta fram en aktu-
ell skrift om våra runstenstexter. Som jag nämnde i 
förra numret har vi redan en kvalitetsgranskad run-
stensartikel på hemsidan. Men med kursledaren Jan 
Owe, Brobo och medlem i UKF, har vi fått expertis på 
nära håll, bl.a. genom hans medverkan vid uppbyggan-
det av universitetets databas med samtliga runtexter.  
   Till runtexternas historia i vårt land hör Martin 
Aschaneus’ skrifter. Han var riksantikvarie i det tidiga 
1600-talet och tog sitt namn efter födelseorten Aske i 
Håtuna. Han tillhörde andra generationen runexperter. 
Här kommer vår tryckning 1993 av boken om Ascha-
neus in i bilden. Boken hade ett stort kapitel om de 
runstenar i Stockholmstrakten som Aschaneus funnit. 
Det handskrivna manuskriptet var det mest vetenskap-
liga vi varit med om att förvandla till bok. Vi gav bo-
ken som tack för Jan Owes kurs i runologi och en 
vecka efteråt kom två beställningar på den för oss 
svårsålda boken, den ena från Köpenhamns universi-
tet. Experten Owe hade funnit den så intressant att han 
tipsat andra forskare om den. Han hade nämligen fun-
nit en numera förlorad runsten i Aschaneus förteck-
ningar. 

rieämbetet få en publik utvärdering detta år och alla 
deltagare i landet fick fylla i ett frågeformulär. Resul-
tatet kan du läsa på annan plats i nyhetsbrevet. Den 
fullständiga rapporten finns på hemsidan.  

Kallelse till årsmötet. Onsd 11 april  18.30 
Båtsällskapets klubbhus i Kungsängens båthamn. 
Kl 19. Bro d’River Boys underhåller varvat med 
inslag av UKF:s verksamhet under 20 år 



700-årsminnet av Håtunaleken. 
Du har säkerligen inte missat att minnet av Håtunale-
ken högtidlighölls i höstas. De skändliga handlingar 
som utspelades i Sverige bland ledande politiska 
makthavarna i början av 1300-talet kom att stå som 
exempel på hur det inte får gå till i utövandet av mak-
ten.  
   När Birger Jarls barn och barnbarn hade bråkat fär-
digt fanns av familjen endast den lille 3-årige Magnus 
kvar i livet, och när han 1319 valdes till kung måste 
han lova - 3-åringen! - att som myndig rätta sig efter 
de bestämmelser som lästs upp för honom, de som 
kom att stå som vårt lands första grundlag. 
   Själva krönikespelet, en kortversion av de större fö-
reställningarna som för flera år sedan uppfördes som-
martid i närheten av Håtuna kyrka, gav en  ögon-
blicksbild av det historiska läget just den 29 septem-
ber.  Det blev verkligen en poäng i årets framförande 
när premiären var exakt på 700-årsdagen. Föreställ-
ningarna, som genomfördes av Upplands-Bro Musik– 
och Teatersällskap, började i skenet av hundratalet 
marschaller  utanför kyrkporten och fortsatte sedan 
inne i kyrkan. Omedelbart efter de tre föreställningar-
na gav Börje Sandén resp. regissören Stefan Moberg 
en sammanfattning av det som hände efteråt. Sista fö-
reställning på söndagen gjordes i dagsljus och spela-
des in av När-TV i Bålsta. 
   På söndagskvällen stod Håtuna församling som värd 
för högtidlighållandet. I stället för teater hölls ett hög-
tidstal av Börje Sandén omgärdat med renässansmusik 
av två ensembler, Sigtuna stadspipare och Ensemble 
Pian’e Forte. De framträdde med gammaldags musik-
instrument, körer och rekonstruerade danser.  
   Till saken hör också historien om hur det hela börja-
de för 20 år sedan. Från 1986 har minnet av Håtunale-
ken uppmärksammats vart femte år med konserter och 
föredrag av Börje Sandén i Håtuna kyrka på initiativ 
av hembygdsföreningen och församlingen.     
    En teaterföreställning gavs också för skolbarn i Ek-
hammarskolans aula. 
 
Almarestäket och Stockholms Blodbad. 
- ett tema för UKF under året 
Vet du att ärendelistan i vårt lands äldsta riksdagsbe-
slut endast upptar två punkter, bägge med direkt an-
knytning till Kungsängen? Den första punkten handlar 
om att ärkebiskopsborgen Almarestäket, eller S:t Eriks 

slott som den också kallades för 500 år sedan, skulle 
rivas. Den andra om att ärkebiskopen, som här ”hade 
sitt fasta hus” skulle avsättas.  
   Almarestäket var under ca 70 år ett verkligt betydan-
de politiskt centrum. Det var under den tid som våra 
kungar var utlänningar. De vistades bara korta perio-
der i landet, varför andra fick ta hand om realpolitiken, 
bl.a. ett antal ärkebiskopar. På den tiden fanns ingen 
särskild huvudstad och många riksviktiga beslut fattas 
på den lilla Stäketholmen. 
    Rivningsbeslutet togs av en för den tiden ny makt-
konstellation - en folkförsamling med riksomfattande 
medverkan. ”Riksdagsbeslutet är det äldsta vars text i 
sin helhet är bevarad”. Citat är hämtat ur inledning till 
Riksarkivets nyligen reviderade översikt av riksdagens 
alla handlingar.  
    Beslutet betydde att Sverige bröt sig ur den tidens 
Europeiska Gemenskap, vilken hölls samman av den 
tyske kejsaren och den katolska kyrkan. Sverige straf-
fades med Stockholms blodbad år 1520. 
    I år är det 490 år sedan det unika - och ödesdigra 
beslutet togs. Lagom till vårt projekt Almarestäket  
2007 har ett par nya böcker om Stockholms blodbad 
kommit ut. Som du ser av vårens program kommer vi 
att flera gånger anknyta till temat för att sedan i höst 
avsluta med en särskild manifestation under kommu-
nens Kulturmånad oktober. 
 
Bussrundturen i kommunen  sönd 17 juni 
Vill du lära dig mer och kanske vara med och guida på 
någon plats som intresserar dig bör du höra av dig via 
telefon eller mail till Börje, 582 40 515, 
ukf@ukforsk.se så att vi kan kalla till träffar för att 
planlägga och ge kunskap och litteratur att studera.  
 
Altarskåpet i Bro kyrka har renoverats. 
För en tid sedan hölls ett föredrag om skulptören Jan 
Borman i allmänhet och frågor kring Bro altarskåp i 
synnerhet. Av det 30-tal skåp han gjort finns nu bara 
nio kvar, sju av dem i Sverige, bl.a i Västerås domkyr-
ka. För att identifiera figurer i kyrkliga sammanhang 
har de alla ett eget kännetecken. Den genom tiderna 
omtalade Maria Magdalena känns igen genom sitt 
smörjelsekärl. Hon blev ju särskilt aktuell i boken om 
Da Vincikoden där hon utpekas mor till Jesus barn.  
     UKF har planer på en uppföljande presentation av 
altarskåpet. 

Bli medlem i UKF genom insättning av 100:-   
på pg 27 58 94-4,  
Kommunen bjuder inte längre på tryckningen av vårt nyhetsbrev.  
Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag för fortsatt utgivning av 
Nyhetsbrevet och  Kultur & Historia  och för hela verksamheten.  
Köp våra hembygdsböcker och skrifter, de ger oss rörelsekapital 
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En isländsk saga - geografisk beskrivning av Sverige 
Olav Haraldsons seglats i Mälaren åren 1007-8 

Ortnamn i Upplands-Bro för första gången. Föredrag av Börje Sandén på Klint. 

Stockholms Blodbad - Almarestäkets roll i rikshistorien 
Föredrag av Lars Ericson Wolke, sönd 7 okt kl 14 på Almarestäket 

Rikshistoria och lokalhistoria vävs samman. Förhandsbokning. Kaffe ingår i priset. 

Sunnerdahls skola i Säbyholm.  
Gudrun och Börje Sandén erinrar sig 50-60-talen tillsammans  

med tidigare elever i hembygdsgården Klint 16 sept kl 19 

Årgång 21 

Invigning av Kulturmånaden - Kungsängens torg - lörd 29 sept. 
Bro d’River Boys - Brogårdsarkivet i nya kommunhuset. 

Fest i byn - föreningslivet presenterar sig lörd 8 sept. 
UKF och  Bro & Lossa hembygdförening presenterar Brogårdsarkivet 

Linnés anknytning till Kungsängen. - Gudrun Sandén 
Linné och människans ursprung - Börje Sandén.  Stockholms – Näs 

Brogårdsarkivet - bygdens historia 1571- 1936. 
 Hembygdsforskarna visar arkivet och berättar om arbetet 

 

Arkeologidagen - sönd. 26 augusti kl 13  
Almarestäket år 2007 — ett tema för UKF:s  publika verksamhet 

Landets största medeltida borgruin 

Bro d´River Boys and Girls på Klint, Ulvsättra och Gustav Adolfskyrkan 



Kulturarrangemang  2007    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig inkomstkälla för UKF. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.        
     Ibland kan det krävas förhandsanmälan. Kontrollera tid och plats på kommunens annonssida Det händer i 
Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrangemang brukar  finnas 
med under rubriken På gång. Ibland publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR och NÖJE.   
Se också vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55  för ev. ändringar 

Sönd 26 aug kl 13 - Samlung vid landsvägsbron  
Arkeologidagen 2007   
Almarestäket S:t Eriks . S:t Eriks slott 
Redogörelse för kartering av borgruinen, videofilm-
ning av underjordiskt valv, marinarkeologiska under-
sökningar och datering av upptagna stockar i  
sundet. Vi berättar historien om hur rivningen av 
borgruinen verkställdes efter beslut av ett riksmöte 
hösten 1517 - för 490 år sedan - den äldsta i skrift helt 
bevarade riksdagshandlingen. Rivningen blev den for-
mella anledningen till Stockholms blodbad 1520.  
      
Vi diskuterar också den kontroversiella frågan om vil-
ket Stocksund som avses i Olav den Heliges saga från 
1200-talet. Var det Norrström eller Stäksund det berät-
tas om i sagan om Olavs seglats i Mälaren år 1007? 
Utgrävningarna vid Helgandsholmen visar att  
det inte kunde var Norrström. Stäketholmen ligger i 
den vikingatida farleden till och från Fornsigtuna, 
Uppsala och Sigtuna, en plats med ett brett perspektiv 
på historien under 1000 år. Se hemsidan.  
http://www.ukforsk.se      Läs mer om föredrag 7 okt 
 
Lörd 8 september  Bro Centrum 
Fest i byn  
Föreningslivets årliga mötesplats i Bro Centrum 
UKF och Bro & Lossa hembygdsförening visar och 
berättar om sin verksamhet. Brogårdsarkivet. 
Bro d´River Boys sjunger bland marknadsstånd och i 
affärslokaler mellan scenframträdandena.  
Se särskild annons i Bro-Bålsta-Bladet. 
Arr. Kultur & Fritid och föreningslivet        
 
Tisd 18 september. Kl 19. Hembygdsgården Klint 
Geografisk beskrivning av Upplands-Bro  
för 1000 år sedan 
Föredrag av Börje Sandén om  Olav Haraldsons seg-
lats i Mälaren åren 1007-8. 
Arr. Bro - Lossa hembygdsförening 
 
Lörd. 29 sept. Kungsängens torg 
Invigning av Kulturmånaden Oktober 
Arr. Kultur & Fritid  och  Föreningslivet                       
 
Oktober v. 40—41  Bro bibliotek 
Utställning av  historiska handlingar ur  
Brogårdsarkivet 

Sönd 7 oktober Almarestäkets herrgård kl 14.00. 
Stockholms Blodbad och Almarestäket 
Föredrag av Lars Ericson Wolke, professor vid För-
svarshögskolan. Ärkebiskopsborgens innehavare och 
riksdagsbeslutet att riva den spelar en stor roll i histo-
rien kring Stockholms Blodbad. En lokalt uppmärk-
sammad plats och händelse kommer att belysas ur ett 
rikshistoriskt perspektiv. Kaffe serveras i den del av 
byggnaden som uppfördes av tegel från den rivna är-
kebiskopsborgen. Tag tillfället i akt att bli bekant med 
en historisk miljö. 
Förhandsbokning  tel 582 40 515, telesvar 582 413 55 
el. insättning av 100:- på pg 27 58 94-4 
Kaffe med kanelbulle ingår i priset. 
Vi kan ta  35 åhörare.  Först till kvarn …… 
 
Tisd 16 okt Hembygdsgården Klint kl 19. 
Sunnerdals skola i Säbyholm 
Gudrun och Börje Sandén erinrar sig 50-60-talen till-
sammans med tidigare elever 
Arr. Bro & Lossa hembygdsföreningen 
 
Sönd. 21 okt, Hembygdsgården Klint i Bro kl 14 
Bros historia i gamla dokument och kartor 
Du får beskåda de historiska handlingarna och höra 
hembygdsforskarna berätta om innehållet i Brogårds-
arkivet. 
Arr. Bro & Lossa hembygdsförening och UKF 
 
Tisd 30 okt Stockholms-Näs hembygdsgård kl 19  …. 
Linné-minnen i Kungsängen 
Linné och människans ursprung 
Gudrun och Börje Sandéns bidrag till Linnéjubileet. 
Läs mer på hemsidan    www.ukforsk.se 
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening och UKF 
 
Sönd 2 dec Ulvätra bygdegård Kallhäll kl 14-16 
Bro d´River Boys and Girls underhåller 
Arr. Bygdgården Ulvsätra 
 
Onsd 12 dec Hembygdsgården Klint kl 19 
Julmusik med Bro d´River Boys and Girls 
Arr. Bro & Lossa hembygdsförening 
 
Sönd 16 dec. Gustav Adolfs kyrkan på Östermalm 
Adventsvesper med  
Livgardets Officerares Veteranförening 



Bro och Låssa hembygdsförening  
förvaltar ett stort kulturarv  

 
Det var en betydelsefull händelse i hembygdsforsk-
ningens verksamhet när det stora gårdsarkivet på Bro-
gård överlämnades till Bro och Lossa hembygdsföre-
ning den 8 mars 2007. Vi har sedan många år vetat att 
mycket av socknarna Bro och Låssas historia finns i 
arkivet. Historiska handlingar – de tre äldsta från 
1570-talet - visar hur herrgården successivt införlivat 
nästan två hela socknar i sitt godskomplex samt delar 
av Stockholms-Näs och Västra Ryds socknar. 
     Vi får veta hur kvarnar, sågar och till och med ett 
helt järnbruk tillkommit. Här finns uppgifter om järn-
vägens tillkomst, handlingar om ångbåtsbolaget som 
trafikerade Bro, varför västra stambanan inte byggdes 
norr om Mälaren, vägunderhållet, byggandet av ny 
väg mellan Bro och Låssa, uppodlingen av Bro hä-
radsallmänning, Tibble gästgiveri och postgård, meje-
riet och tegelbruket och mycket annat. Vi får veta hur 
det gick till när kronobyn Husby blev privatägd och 
herrgården Brogård skapades av konungens troman 
Anders Sigfridsson. Adlad av Gustav Vasa tog han ett 
”rålamb” i sin vapensköld. I flera generationen - ca 
120 år - residerade sedan släkten Rålamb på Brogård 
för att därefter återfinnas på andra gårdar i kommunen. 
     Gårdsarkivet omfattar ca 25 hyllmeter böcker och 
dessutom ett stort antal kartor och inte minst 2,5 hyll-
meter med ”gamla papper”. Det är det senare materia-
let som vi är särskilt intresserade av och som medlem-
mar i hembygdsföreningen, tillika medlemmar i UKF, 
började mer systematiskt gå igenom 1990. Dokumen-
ten tolkades delvis och registrerades i UKF:s databas 
som kom att omfatta närmare 500 handlingar inlagda i 
kronologisk ordning innan arbetet avstannade kring 
1996. 
     Vi förmodar att det är en unik form av donation 
som nu övergått i bygdens ägo. Carl Reuterskiöld,  
den siste privata ägarens önskan är att bygdens histo-
ria på detta sätt skall vara tillgänglig för dess invånare. 
Alternativet var att Riksarkivet skulle ta över samling-
en, men man sa från det hållet redan när tjänstemän 
besiktigade arkivet, att det skulle dröja mycket länge 
innan man hade resurser att ta hand om det och ordna 
det så att det skulle bli tillgängligt för forskningen. 
Den lösningen skulle dessutom knappast göra det möj-
ligt för lokala forskare – utan betald arbetstid – att 
hämta ut den värdefulla kunskapen och publicera den 
lokalt. UKF torde ha tekniska möjligheter och erfaren-
het av databashantering för att kunna ta sig an den 
uppgiften, hembygdsföreningen har dessutom ekono-
miska resurser att tillgå. 

Sveriges Hembygdsförbund hjälper  den 
lokalhistoriska forskningen 

 
Hembygdsförbundet har engagerat sig i det statliga 
EU-stödda kulturhistoriska projektet som finansieras 
med s.k. Access-pengar. Staten har satsat på kulturen 
de senaste två åren genom att erbjuda museer och in-
stitutioner möjlighet att anställa personal för att för-
bättra tillgängligheten till vårt kulturarv. Hittills har 64 
personer med accessbidrag anställts av Hembygdsför-
bundet. Under perioden januari – maj i år har en antik-
varie arbetat med klassificering och uppmärkning av 
arkivet. Hjälp har givits från medlemmarna i såväl 
hembygdsföreningen som UKF. 
     Sedan början av sommaren arbetar vår egen arbets-
grupp intensivt med bearbetning av de 2,5 hyllmeter 
som utgörs av de gamla historiska handlingarna. När 
detta skrivs har innehållet i ca 220 dokument återgetts 
med modern svenska. För närvarande finns 186 av 
dem att läsa på UKF:s hemsida. Hälften av dem finns 
också tryckta i 40-sidiga häften i A4-format. Vid sidan 
av den moderna texten ligger i våra pärmar också en 
bokstavstrogen tolkningen och i de flesta fall också en 
kopia av handskriften. 
 
Delar av Brogårdsarkivet finns tillgängliga på 
hemsidan 
På hemsidan finns två register. Det ena återger alla 
dokument som bearbetats av arbetsgruppen. Det andra 
har som utgångspunkt den sortering som arkivarien 
gjort och lagt i 30 kartonger med de olika handlingar-
na i egna konvolut. Det senare registret utökas med 
länkar till UKF:s register alltefter som vi tar oss ige-
nom materialet. 
    Vi kommer inte att bearbeta alla handlingar. I 
många lådor är innehållet nämligen av privat karaktär 
eller behandlar egendomar utanför Upplands-Bro. 
På hemsidan finns 
1) Länsmuseets inventering år 2001 inför frågan om 
byggnadsminnesförklaring av Brogård och 
2) den arkeologiska undersökning som gjordes 2004. 
 
Brogårdsarkivet har en stor mängd inbundet 
material från mitten av 1800-talet 
Resten av arkivet består av inbundna räkenskapsböck-
er av olika slag, en imponerande samling, av vilken en 
del finns i glasskåp på Bro Hof Slott. Hit räknas också 
alla årgångar av lantarbetarnas avlöning, där vi kan se 
dels staten, dvs produkter in natura, och dels kontant-
lönen. Dessutom finns ett stort antal kartor och i vissa 
fall också kompletterande beskrivningar. 

Donationen av Brogårdsarkivet ger bygden tillgång till sin äldre historia 

Brogårdsarkivet och artiklar om Brogård/Bro Hof på    http://www.ukforsk.se/brogard/brogard.htm 



Det var som ett apropå till diskussionen om miljövän-
lig energiutvinning som vi ville titta lite närmare på 
hur man före ångans och elektricitetens tidevarv bar 
sig åt för att få kraft att driva kvarnar, sågar och inte 
minst det järnbruk som fanns vid Lejondal på 1700-
talet. Vi föreställer oss kanske lite till mans att det 
måste finnas ett påtagligt vattenfall för man skall få ut 
kraft ur vattnet, att det är det strömmande vattnet som 
driver kvarnhjulet och att nivåskillnaden mellan hjulet 
och vattenmagasinet är av betydelse. Detta gällde för-
visso medeltidens så kallade skvaltkvarnar där kvarn-
hjulet fungerade ungefär som en turbin, ju högre fart 
på vattnet desto större kraft utvanns. Men dessa kvar-
nar var ineffektiva och fordrade mycket vatten. 
 
Aspviks kvarn har varit känd sedan medelti-
den  
Det var troligen en sådan skvaltkvarn som kung Birger 
Magnusson lät bygga vid Aspvik mellan Bro och 
Kungsängen i början av 1300-talet innan han blev till-
fångatagen av sina bröder Erik och Valdemar i Håtu-
naleken 1306. De medeltida annalerna berättar vidare 
att bröderna överlämnade kvarnen till nunnorna vid 
Skokloster 1307. Den bör ha legat i bäcken som av-
vattnar den ca 20 m högt belägna Qvarnsjön, i vilken 
nivån i modern tid har sänkts 1- 1,5 m och nu går un-
der namnet Lillsjön. 
     Det var naturligtvis inte Birger som upptäckte det 
fina kvarnläget. Det var i sin roll som kung som han 
kunde lägga beslag på platsen. Ytterligare ett tecken 
på att kvarnen har hög status förstår man när vi läser 
Johan III:s brev till Anders Sigfridsson Rålamb på 
Brogård, i vilket kungen skänker Aspvik till denne och 
hans arvingar som evigt frälse med viss skattskyldig-
het till kronan för de inkomster han får från kvarnen. 
     Aspvik är enda stället i kommunen där vi har en 
kort bäck med stor nivåskillnad. Här har vattenkraften 
utnyttjats ända fram på 1970-talet då kvarnbyggnaden 
brann ner. Sedan 1950-talet hade vattenkraften utnytt-
jats av en snickeriverkstad         
 
Kvarnar med överfallshjul  
När man började använda kvarnar med överfallshjul 
kunde även små nivåskillnader utnyttjas. Denna kon-
struktion utnyttjar vattnets tyngd. Från vattenmagasi-
net leder en svagt sluttande träränna fram till övre de-
len av kvarnhjulet, som är försett med så många 
”vattenbehållare” som kan få rum längs hjulets perife-
ri. Ju större nivåskillnad desto mer vatten ryms i hju-
lets behållare. Gamla uppgifter om Aspvikshjulets 

diameter tolkas som några meter mindre än Lillsjöns 
höjd över Mälaren. Det kan alltså ha rört sig om ca 15 
m. Att hjulet och inte minst vattenrännan var impone-
rande framgår av Jonas Love Almquists beskrivning 
av kvarnen i romanen Herrarne på Ekolsund, hans sis-
ta roman från 1847: 
 
Citat: 
Man kom efter en stund till Aspviks mjölqvarn, 
och saknade inte känslor för det storartade, att 
här finna sjelfva den gigantiska  vatturänna, som 
driver stora hjulet, gå rakt öfver landsvägen, så 
att man åker icke mindre än under rännan, Man 
får ett begär att huka ned hufvudet, hvilket likväl 
alls icke behöfves. Men sedan man kommit ige-
nom, ser man alltid på hvarann ifall man åker två 
i bredd; och det slår sällan felt, att ett litet småle-
ende beledsagar blicken, liksom med  antydan, att 
någonting farligt nyss blifvit öfverståndet. 
(Romanen finns på biblioteken i Bro och Kungs-
ängen) 
 
Principen bakom överfallshjul 
Det märkliga med överfallshjul är att de kan drivas 
med små vattenmängder. Jag fick detta klar för mig 
för ett par år sedan vid besök i Pershyttan i Nora, där 
man rekonstruerat ett vattenhjul med 11,2 m diameter. 
Vid en demonstration öppnades dammluckan så att ett 
vattenflöde på högst ett par cm rann fram i rännan. 
Efter ett tag började hjulet sakta röra sig och var snart 
upp i normal arbetstakt. När sedan vattnet kopplades 
bort fortsatte hjulet att gå i några minuter. Hjulet i 
Nora driver en 200 m lång stånggång. 
     När man kring 1835 byggde kvarn, 3 våningar hög 
och med 5 par stenar och tröskverk i Härnevi, vid 
bäcksammanflödet ca 250 m söder om Bro station 
hänvisas i Brogårdsarkivets handlingar till den nya 
tekniken som skulle göra det möjligt att anlägga en 
kvarn här nästan mitt på slätten. Dammens och kvar-
nens läge finns på en karta på hemsidan där också en  
rapport finns om såg- och mjölkvarnarna vid Norrboda 
utanför Bro strax norr om E18. 
      Avgörande för kvarnar med överfallshjul är såle-
des främst vattenmagasinets volym. I Upplands-Bro 
fanns det bara en kvarn som året runt hade tillgång till 
vatten får vi veta gång på gång i de syneförrättningar 
som görs när någon markägare ville anlägga kvarn. 
Det är Tranbygges kvarn vid Lejondalsjöns utlopp. 
Där fanns också både såg- och mjölkvarnar.    

Vattenkraft som miljövänlig energikälla   
 

UKF:s projekt och exkursion till dammanläggningar och kvarnar från äldre tider 



Nya metoder  
Såväl vid Tranbygge som Aspvik har ägarna varit 
öppna för nymodigheter. På den förra platsen kom 
vår bygd för första gången i kontakt med elektri-
citeten när en generator kunde lagra ström i stora 
ackumulatorer som sedan drev kvarn och såg. 
Aspviks kvarn var den enda som i början av 
1900-talet skaffade en modern turbin. Det betyd-
de att vattnet måste föras i en kulvert ner till turbi-
nen. Såväl kulvert som turbin finns ännu kvar i 
marken. Åke Larsson, den siste som arbetade på 
Aspviks kvarn, varnar i en intervju för det som 
kan hända när turbinen rostat sönder där den lig-
ger under asfalt i Aspviksbacken. 
 
Wallerska tuben 
Den kulvert som kom till användning har en 
märklig historia bakom sig. Vid en intervju med 
Claes af Ugglas berättade denne att hans far Gösta 
af Ugglas omkring 1912 hade försett Aspviks 
kvarn med en turbin. För det ändamålet behövdes 
en lämplig kulvert som ersättning för den vatten-
ränna som gick tvärs över landsvägen. Han för-
värvade en 30 m lång ståltub som hade använts 
vid bärgandet av det förlista passagerarfartyget 
Sverige 1897 i Stockholms skärgård. Hur ett rör 
kunde användas för bärgning av ett fartyg var en 
gåta för mig tills jag vid ett styrelsesammanträde 
berättade om bärgningen och Johnny och Conny 
Ljung hade funnit lösningen i en bok om förlista 
svenska fartyg. Det var bara halva röret (tuben) 
som blivit kulvert. Av bilden framgår hur det i 
nedre änden slutna röret gjorde det möjligt att fäs-
ta kättingar i båten för att sedan lyfta upp den med 
pontoner som man gjorde med regalskeppet Vasa. 
Fartyget öden efter bärgningen fram till dess sista 
olagliga uppdrag i Medelhavet efter Andra världs-
kriget finns att läsa på hemsidan. Där finner du 
också redogörelsen för de övriga besöksmålen vid 
vår exkursion till vattenkraft som energikälla i 
äldre tider. 
 
Mer om ingenjör Waller finns att läsa på UKF:s 
hemsida. Du finner ett 3-sidigt kompendium med 
exkursionens innehåll om du går till 
’Lokalhistoria > Forskning’ eller skriver ordet 
 Waller i sökrutan på Startsidan www.ukforsk.se 
 
Ur Claes-Göran Wetterholm: Vrak i svenska vat-
ten (1994).  
Du kan beställa utskrift av bokens kapitel genom 
UKF. tel    582 40 515. 

 
 

 
Två man kunde arbeta med griptänger innifrån 
kammaren 60 m under havsytan under normalt 
lufttryck. Aldrig tidigare han man kunnat bärga 
ett fartyg på så stort djup, en världssensation. 
Fartyget Sverige nådde vattenytan strax före 
Stockholmsutställningen dit det bogserades för 
att beskådas. Den andra hälften av röret blev 
skorsten i en fabrik på Söder. 
 
 

Länk till Norrboda mjöl– och sågkvarnar med 
bilder och kartor:   
http://www.ukforsk.se/brogard/norrboda.htm 



Vid årsmötet gjorde vi en kort resumé över vår 
verksamhet under 20 år. Siktet har varit inställt 
på att manifestera det vi sysslat med under åren i 
form av en utställning med bilder, videofilmer 
och en minnesskrift. Arbetet med den tryckta do-
kumentationen av våra projekt som presenterades 
i förra nyhetsbrevet och nytillkommande forsk-
ningsprojekt har inte gett oss tid att förbereda nå-
got jubileumsfirande. 
      Vi tänker i stället ”fira” vår verksamhet med 
fortsatt arbete i hembygdsforskningens tjänst med 
hoppet att i sinom tid kunna få fram en skrift med 
en historik över verksamheten. I själva verket 
finns det faktiskt redan flera sådana. Vi har en 20-
sidig folder, återgiven på hemsidan och inne-
hållande såväl genomförda och pågående projekt 
som samtliga publika aktiviteter år för år. På 
hemsidan finns dessutom alla nyhetsbrev – ett 
drygt 70-tal – i vilka forskningsinstitutets verk-
samhet kan följas i detalj. Nyhetsbreven och fol-
dern finns också UKF:s pärmar på biblioteken. Ett 
stort antal verksamhetsberättelser finns på hemsi-
dan inklusive den senaste. 
 
Förutom det mycket omfattande arbetet med Bro-
gårdsarkivet som jag berättat om på annan plats i 
nyhetsbrevet har vi nu funnit en metod att relativt 
bekvämt trycka upp våra lantmäterikartor i in-
bindningsbara A4-häften, men det är ett tidsödan-
de arbete att digitalisera dessa liksom tusentalet 
antikvariskt värdefulla färgdiabilderna i vårt ar-
kiv. Mitt under arbetet med detta gick vår skanner 
sönder och måste ersättas. Vi behöver inkomster 
för verksamheten och den får vi med begränsad 
tryckeriverksamhet åt utomstående. 
     Digitaliseringen av vårt ljudarkiv har kommit 
igång tack vare samarbete med Håtuna Håbo-
Tibble hembygdsförening som har resurser att 
göra detta med de 50-talet bandintervjuer som 
gjorts med befolkningen i norra delen av Upp-
lands-Bro. 
       Alltmer har den kunskap som vi samlat inom 
hembygdsrörelsen kommit att ge oss arbetsupp-
gifter av konsultativ art. Såväl privatpersoner 
som organisationer och kommunala myndigheter 
vill gärna ha upplysningar kring den kunskap vi 
samlat under ett femtiotal år. För myndigheternas 
del har det ofta gällt frågor i samband samhälls-
planeringen. Det är mycket värdefullt för dagens 
Upplands-Brobor att kunskap finns bevarad inom 

hembygdsrörelsen eftersom lokalpolitiker byts ut 
och tjänstemännen ofta inte bor i kommunen. Det 
ligger ju i linje med vår verksamhet att kunna ge 
sådan upplysning, vilket sker både i muntlig och i 
skriftlig form. Detta tar naturligtvis tid i anspråk 
och pågående forskning skjuts på framtiden. 
     Ett typiskt fall är frågan om en begäran att få 
anlägga en vindkraftsanläggning synlig från den 
kända fornminnesplatsen Rösaring. UKF har kun-
nat hänvisa till bevarade kartor och ställningsta-
ganden kring byggandet av den stora kraftled-
ningen genom Upplands-Bro för många år sedan. 
Vi har deklarerat hur värdefullt man då såg på 
såväl natur- som kulturmiljön, när man gav 
stränga restriktioner för dess uppförande. I före-
ligganden fall ligger den över 150 höga vindsnur-
ran faktiskt innanför de på kartan angivna riktlin-
jer som anger skyddat område. Vi har skrivit till 
länsstyrelsen och kommunen om saken och även 
på plats informerat dess tjänstemän om de kultu-
rella värdena i området. 
 
Ny översiktsplan omfattande bl.a. området 
väster om Bro station 
En annan konsultativ arbetsuppgift vill jag nämna 
eftersom den visar hur framsynt kommunen var 
när man gjorde översiktsplanen för den utbyggnad 
av Bro som just nu verkställs. Inför en ny över-
siktsplan har man tagit till sig av det beröm som 
Boverket gav kommunen för den tätortsöversikt 
som gjordes förra gången med hjälp av bl.a. ett 
stort antal intervjuer med brobor.  
     Man har under sommaren anlitat en arkitekt-
studerande från KTH för att göra en analys av de 
historiska förhållanden i Bro som bör iakttagas 
när en ny samhällsstruktur skall skapas. Vi har 
hjälpt till med allmän hembygdslitteratur, äldre 
kartor och historiska handlingar från den första 
stadsplanen 1909 över Härnevi till den stora re-
dovisningen för tillkomsten av det s.k. Miljonpro-
grammet i form av dåvarande stadsarkitektens 
redogörelse: ”Hans Matells Testamente: upprät-
tat i mars 1969 beträffande planläge, m.m. avse-
ende byggnadsnämndens och plankommitténs 
verksamhet i Upplands-Bro kommun”. Miljonpro-
grammen runt om i landet har väl närmast stått 
som avskräckande exempel för eftervärlden. Vi 
har bidragit med totalt sex timmars guidning i Bro 
med omnejd. 

Rapporter från verksamheten 



      Det har varit mycket intressant att få veta vil-
ka antikvariska aspekter som arkitekter nu får lära  
sig att ta hänsyn till i högskolans Samhällsbygg-
nadsprogram. 
     Alla hembygdsföreningarna ses som en resurs, 
och är remissinstanser när man nu håller på att 
fastställa kamerala fastighetsnamn och vägnamn. 

 
Linnés anknytning till Kungsängen 

 
Någon kanske frågar sig om Linné vid sina forsk-
ningsresor i olika landskap hittat något att säga 
om Upplands-Bro. I Järfälla har man ju uppmärk-
sammat hans korta visit på krogen Koffsan i när-
heten av Görvälns vattenverk. Man har även inrät-
tat ett Linné-rum på biblioteket. 
     Nu finns det ju sjökrogar på ca 5 km mellan-
rum hela vägen mellan Uppsala och Stockholm 
och flera av dem på Upplands-Brosidan. Stannade 
han månne till vid någon av dem? I varje fall har 
Linné sagt att en viss växt bara fanns på ett stället 
i Sverige och den platsen råkar ligga invid en av 
dessa krogar. 
    Men det finns ett Linné-minne till. Troligen 
känner en del Kungsängenbor till att en av hans 
döttrar kom att som gift bo på en gård utanför 
samhället. Det torde i varje fall de som bor på ga-
tan med makens namn vara medvetna om.  
     Mer avslöjas inte här, det kommer i ett par fö-
redrag i hembygdsgården i Kungsängen under 
Kulturmånaden Oktober. 
 
Jag vill dock berätta att det var Knut Sjöman, en 
av våra medlemmar, som är orsak till att jag och 
min hustru Gudrun idag vet mycket mer om Lin-
né än förut. När Knut i våras röjde i sina bokhyl-
lor inför sitt bostadsbyte hittade han några gamla 
böcker som han gärna gav bort om de kunde vara 
av intresse. Det var sex band med Linnés kor-
respondens, omfattande mer än  2000 sidor. De 
hade givits ut och i förkommande fall översatts 
till svenska för hundra år sedan i samband med 
200-årsminnet av Linnés födelse. 
     Det vi fann vid studiet av breven var helt andra 
saker än det vi vanligen förknippar med 
”blomsterkungen”, ett uttryck som för övrigt ska-
pades kring 1907 av utgivaren av breven i den 
biografi han skrev och som fortfarande räknas 
som den viktigaste källan till kunskap om Linné. 

Människans ursprung – en sällan om-
nämnd del i Linnés forskning. 

 
Det är inte mer än 30 år sedan förra Linné-jubileet 
– 200-årsminnet av hans död 1778. Då gavs det ut 
böcker om Linné, men också en av Linné: nämli-
gen en faksimilutgåva i full storlek av hans ban-
brytande verk Systema Naturae. När familjen frå-
gade vad jag önskade mig i födelsedagspresent 
just 1978 nämnde jag Linnés världsberömda bok. 
     Till min stora förvåning fann jag att Linné re-
dan 1735 vid 28 års ålder placerat människan i 
samma djurgrupp som de stora aporna. Det hade 
jag inte hört talas om. Förklaringen var väl att det 
stod skrivet på latin och latin är det ju inte så 
många som kan numera. 1978 publicerades emel-
lertid också en studie om Linné av en latinkunnig 
person. En studie som redan skrivits inför 250-
årsjubileet 1957. Där återgavs innehållet i brev 
som ännu ej blivit översatta från latin. Linné skul-
le med forskarkollegor utomlands ha diskuterat 
vad som skulle hända om han offentligt framförde 
att människan och aporna stod i nära släktskap 
med varandra. 

 
 

 



     Inför 300-årsminnet har jag på nytt börjat stu-
dera dessa förhållanden. En titt i uppslagsböcker 
ända fram till pappersupplagan av National En-
cyklopedin visar att inte ett ord nämns om att Lin-
né skulle att sysslat med frågan om människans 
härstamning.  
     En ändring på detta är emellertid förestående. 
Såväl den akademiska forskarvärlden som de 
svenska och engelska Linnésällskapen går nu 
samman om en utgivning av Linnés samtliga brev 
(som finns i London) och forskningsprogram 
läggs upp kring den store svensken som under sin 
livstid var mer känd i den internationella forskar-
världen än i den svenska. Det senare illustreras 
med önskvärd tydlighet i det faktum att 26 stora 
lådor med Linnés vetenskapliga kvarlåtenskap 
kunde gå till försäljning till en privatperson i Lon-
don, utan att svenska staten ingrep. 
       
På nätet kan man nu läsa att bilden av Linné kom-
mer att breddas och nyanseras. En av punkterna 
formuleras sålunda: Linné inspirerade Charles 
Darwin till evolutionsteorin 

Linné i nytt ljus 
Ytterligare ett intressant faktum i ämnet Linné. 
För någon månad sedan kom den första översätt-
ningen till ett levande språk av 1:a uppl av Syste-
ma Naturae. Den ingår i en bok utgiven av leda-
ren för projektet ”Linné i nytt ljus”. Boken har 
samma namn som projektet. Initiativet kommer 
inte från någon botanisk eller språklig institution 
utan från en grupp ekonomiforskare under ledning 
av Per Frankelius. Av såväl detta projekt som 
andra nystartade framgår att Linné verkligen blir 
belyst från helt annat håll och framträder i en an-
nan roll än den som ”blomsterkungen”. 
 
Även om dessa sidor av Linné kommer Gudrun 
och Börje att berätta i sina föredrag på hembygds-
gården i Kungsängen torsdagen 1 november kl 
19.30  
Har du internetuppkoppling kan du redan nu ta 
del av  synpunkterna här ovan på UKF:s hemsida, 
där länkar för dig vidare till forskarvärlden.  
http://www.ukforsk.se  
 

 
Sy 1300-talskläder. 
Sy din egen 1300-talsdräkt. En komplett dräkt består av brokor, hosor, särk, kjortel, 
surkot och mantel. 
Under 10 tisdagskvällar träffas vi och pratat om medeltiden och syr tidsenliga kläder. 
Start den 11 september kl.19.00-21.30 
Lokal meddelas vid anmälan, som vi vill ha senast den 3 sept. 
Studiecirkeln görs i samarbete med UKF och Studieförbundet Vuxensko-
lan. Kostnad: en viss deltagaravgift + materialkostnad för dräkten.  
Anmälan görs till Ulla Zetterberg, tel. nr. 08-582 42386 eller  
e-post  ullazetterberg@home.se 

"Historiens vingslag"- en sliten fras. MEN ändå? 
Vill du dricka eftermiddagskaffe i där Johan III övernattade vid sina resor i landet 
och lyssna på historien om Stäket och Stockholms blodbad i den salong som Gustav 
III besökt?  
Boka plats i tid! Lokalen rymmer bara 35 sittplatser. 
Almarestäket sönd. 7 okt. kl 14 
Tel 582 40 515. Telesvar 582 413 55 100:- på pg 27 58 94-4 
 

Bli medlem i UKF genom insättning av 100:- på pg 27 58 94-4, 
 
Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag för fortsatt utgivning av Nyhetsbrevet . 
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UKF:s digitala nyhetsbrev till medlemmarna    Dec 2007 
ukf/digitalbrev 
 
Medlemmar får detta brev i den mån vi har e-postadressen 
Skicka ett mail och meddela din adress om du vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen 

UKF:s Startsida      
Arkeologiska utgrävningar vid Lilla Ullevi;   
Nyheter;    
Vårens program 

Information från UKF  15 december 2007. 
Uppdaterat 2008-01-03 
 
Kultplatsen vid Lilla Ullevi är nu också arkeologiskt bekräftad. 
Arkeologerna från Riksantikvarieämbetet som nyligen avslutat 
undersökningarna anser att de redan nu kan fastslå att det är en kultplats 
man funnit under den medeltida byn Lilla Ullevi i industriområdet intill 
bostadsområdet Råby i Upplands-Bro. 
 
Fynden beskrivs som unika. Arkeolog-gruppen har föredömligt beskrivit 
arbetets gång på sin egen hemsida. Du har kanske följt utvecklingen via 
länken dit från UKF:s startsida. 
I en artikel i DN Kultur (2007-12-14) och vid en intervju i Vetenskapsradion 
(P1) med repris ikväll 2007-12-15 kl 19.03 redogörs för de fynd som 
bekräftar att det rör sig om en kultplats. Man tar bl.a. fasta på en 
gränsmarkering i form av en stolprad som skulle ha omgivit själva 
kultplatsen, men också en mängd föremål och byggnadslämningar, som 
förknippas med kulten, varom du kan läsa på arkeologernas hemsida. Platsen 
anses helgad åt guden Ull, som beskrivs som "den glömde guden". 
 
Gudanamnet Ull förekommer emellertid i ett mycket stort antal ortnamn, 
sparsamt i Jämtland och Dalarna men allt frekventare i mellersta och södra 
Sverige. 
 
Lilla Ullevi och guden Ull 
Namnet uppmärksammades i själva verket redan 1908 i en vetenskaplig studie 
och då just i samband med Lilla Ullevi i Bro socken. Såväl 1908 som i en 
uppföljande akademisk avhandling i Uppsala från 1912 kopplas den manliga 
fruktbarhetsguden Ull samman med den motsvarande kvinnliga fruktbarhetsguden 
Härn, som dyrkades i intilliggande Härnevi. Forskningen har sedan dess 
påvisat parförhållandet mellan manlig och kvinnlig gudom på flera ställen 
framförallt i Mälardalen. Närmast vid Härnevi norr om Enköping. 
 
Gudaparet Ull-Härn och orterna Ullevi och Härnevi i Bro hamnade i centrum 
för det högtidstal som hölls 1985 när Ortnamnssällskapet fyllde 50 år. Lars 
Hellbergs tal "Hedendomens spår i uppländska ortnamn" trycktes året därpå i 
sällskapets årsbok.  Börje sandén noterade detta med stor tillfredsställelse 
eftersom han ett par år tidigare skrivit i kommunens hembygdsbok om de två 
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gudarnas roll enligt den äldre forskningen. 
 
Det verkar som om såväl arkeologerna som religonsforskaren som yttrat sig i 
ärendet inte känner till att just det Lilla Ullevi som nu undersöks har 
varit förmål för forskares intresse i hundra år. I DN artikeln sägs dock "I 
ett projekt som kopplar ihop etymologi med religionshistoria och arkeologi 
har Riksantikvarieämbetet grävt ut platsen och funnit precis vad namnet 
skvallrade om". 
 
I föredrag med bilder och vid UKF:s årliga vårexkursion kommer vi att 
behandla såväl religionshistoriska som arkeologiska aspekter på Ullevi - 
Härnevi och studera den ca 500 m långa gränsmarkering som hittades vid 
Dragets kultplats vid arkeologiska undersökningar på 1990-talet, bara någon 
halvmil från Lilla Ullevi. 
 
Arkeologerna 
http://hildebrand.raa.se/uv/projekt/mitt/2007/2007_lilla_ullevi/index.htm 
Vetenskapsradion 
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?ProgramID=407 
Hembygdsboken   http://www.ukforsk.se/hembygd/rosa1.htm#ullevi 
Hembygdsboken   http://www.ukforsk.se/Forntida%20religion.htm#ull 
.................................................................................. 
 
UKF:s verksamhet 
har under hösten uppmärksammats flera gånger med artiklar i Lokaltidningen 
Mitt i Upplands-Bro. Dels i samband med arkeologidagen då vi tog upp 
frågorna kring Ärkebiskopsborgen, vilket i sin tur bidrog till en röjning av 
den tätnande vegetationen på landets största medeltida borgruin. Dels 
dokumentationen av Brogårdsarkivet som tidigare donerats till Bro-Lossa 
hembygdsförening. 
 
Den gobeläng - en bildväv av Gudrun Sandén - föreställande en rekonstruktion 
av kommunvapnet, som hängt i nya  kommunhuset sedan dess invigning, 
överlämnades officiellt till kommunen vid en ceremoni vid 
fullmäktigesammanträdet i november.  UKF premiärvisade den under 
Kulturhuvudstadsåret 1998, när UKF tillsammans med Historiska museet och 
Sjöhistoriska museet delade en särskilt uppförd utställningslokal på 
Galärvarvet i Stockholm. 
 
Vid kommande fullmäktigesammanträde onsd 19 dec kl 18.30 delas kommunens 
kulturstipendium ut till ett antal personer, bl. a  får Börje Sandén på nytt 
ta emot stipendiet. 
 
"Börje Sandén har genom sitt stora engagemang,  
oförtröttliga arbete och sin unika kunskapsbredd,  
visat Upplands-Bro kommuns stor historiska skatter.  
Han verkar med ständig aktualitet  
- ständigt beredd  att forska vidare kring såväl nutida historia  
som den allra tidigaste.  
Börje Sandéns arbete drivs av en önskan att sprida intresset av  
och kunskapen om tidigare generationers liv och leverne." 
 
........................................................................................ 
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     Vid Fullmäktigesammanträdet torsd 21 febr kl 18.30 i kommunhuset utses Börje Sandén till Årets  
     Upplands-Broare.  
     Bro d'Rriver Boys och kommunstyrelseledamoten Stina Svennberg medverkar med sång 
........................................................................................ 
 
Vårens publika program   -   kontrollera ev. ändringar på hemsidan och i 
lokalpressen 
Det traditionella Nyhetsbrevet till vår medlemmar kommer efter nyår. 
Du blir medlem genom att sätta in 100:- på pg 27 58 94-4 
 
Torsd 31 jan. kl 19.30 Hembygdsgården Kungsängen/Stockholms-Näs 
Repris torsd 28 febr kl 19.30 på hembygdsgården i Kungsängen 
Gamla kartor och dokumentära bilder 
Börje Sandén kommenterar lantmäterikartor och andra äldre kartor. Bilder ur 
UKF:s arkiv och ur kommunens dokumentation av äldre byggnader. 
Svenngårds fotoalbum med bilder från hembygdsgården ingår i Svenngårdska, 
samlingen, nu digitaliserade av UKF.  Hembygdsförenings kartor visas. 
 
Tisd 25 mars kl 19   Hembygdsgården Klint. UKF och Bro-Lossa 
hembygdsförening 
Lilla Ullevi - kultplatsen arkeologiskt bekräftad. 
Dess förhållande till Härnevi och kultplatserna vid Draget och Rösaring. 
Vi hoppas få medverkan från den arkeolog-grupp som grävt vid Lilla Ullevi 
Bilder från utgrävningsplatserna och en sammanfattning görs av Börje Sandén 
Likheterna mellan Ullevi och Draget demonstreras 
http://www.ukforsk.se/arkeo98c.htm 
http://www.ukforsk.se/drag96.htm 
 
Tisd 15 april kl 19. Hembygdsgården Klint. UKF och Bro-Lossa 
hembygdsförening 
Gamla kartor och dokumentära bilder. 
Börje Sandén kommenterar lantmäterikartor och andra äldre kartor. Bilder ur 
UKF:s arkiv och ur kommunens dokumentation av alla äldre byggnader 
(Elisabeth Tegner 1973) 
 
Sönd 4 maj. Kl 13. Vandring längs Brobäcken. Start vid parkeringen söder om 
Bro station 
Exkursion i närområdet 
Vi besöker platsen för kvarnen, sågen och tröskverket vid bäcksammanflödet. 
Vid den gamla kvarnvägen dricker vi vårt kaffe och lyssnar till väghistorien 
i området, så som den beskrivs i Brogårdsarkivet. För de som vill, går vi 
sedan till platsen för Ginnlögs ursprungliga bro. Den som gett bygden dess 
namn. 
 
Sönd 1 juni kl 13. Bilutfärd till Ullevi och Draget, Samåkning från 
Centrumparkeringen i Bro 
Exkursion till Lilla och Stora Ullevi samt kultplatsen vid Draget,  
daterad till stenåldern.  
Vi spekulerar över forntida religion i norden. 
Fristående uppföljning till föredraget om Lilla Ullevi och kultplatsen vid Draget 
 
...................................................... 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
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Föreningen för 
Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

Ordförande: Curt Dahlgren. Markviksvägen 19. 165 59 Hässelby,  0708-44 22 48 
Sekr:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15           E-post:   ukf@ukforsk.se 
Upplysn. Börje Sandén, 08-582 405 15. Telesvar  582 413 55.         Webbplats: www.ukforsk.se  
Ulla Zetterberg, v.ordf, 582 423 86. e-post ullazetterberg@home.se             pg: 27 58 94-4      

Lilla Ullevi -  den förmenta kultplatsen är nu arkeologiskt bekräftad 
Föredrag med bildvisning - jämförelse med fruktbarhetskult på ett par andra ställen i 

kommunen. 100-åriga idéer kring fruktbarhetskult.   Klint. Tisd 25 mars 19.00 

Exkursion till Lilla och Stora Ullevi samt kultplatsen vid Draget 
- daterad till stenåldern. Fristående uppföljning av föredraget på hembygdsgården 

Sönd 1 juni kl 13. 

UKF:s verksamhet under 20 år.  sid. 4 
Föredrag, exkursioner och studiebesök ger en uppfattning om  

vad bygden står för genom historien 

Årgång 22 

Gamla kartor och dokumentära bilder 
Hembygdsgården Klint i Bro, tisd 15 april kl 19.00 

Gamla kartor och dokumentära bilder 
Hembygdsgården i Kungsängen/Stockholms-Näs. Torsd 31 jan kl 19.30 

Den gränslösa lokalhistorien.- sid. 7 
Del ur Börje Sandéns föredrag på Stockholms universitet år 2004 

Kommunvapnet anses vara en av Odens många uppenbarelser 
Gudrun Sandéns bildväv är sammansatt av flera avbildningar 

Den är uppsatt i kommunhuset sedan dess invigning 
Vid kommunfullmäktiges novembersammanträde donerades den till kommunen 

 

UKF har fyllt 20 år - vi gör en tillbakablick 
Skicka ett mail till ukf@ukforsk.se om du vill få våra digitala utskick 

Ett drygt 100-tal medlemmar får dem redan 



Kulturarrangemang  2008    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig inkomstkälla för UKF. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.        
Kontrollera tid och plats på kommunens annonssida Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upp-
lands-Bro, i vilken också  våra publika arrangemang brukar  finnas med under rubriken På gång.  
Ibland publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR och NÖJE.   
Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55  för ev. ändringar 

 Torsd 31 jan. kl 19.30 Hembygdsgården Kungs-
ängen/Stockholms-Näs 
 

Gamla kartor och dokumentära bilder 
Börje Sandén visar och kommenterar lantmäte-
rikartor och andra äldre kartor. Bilder ur 
UKF:s arkiv och ur kommunens dokumentation 
av äldre byggnader. 
Svenngårds fotoalbum med bilder från hem-
bygdsgården ingår i Svenngårdska, 
samlingen, nu digitaliserade av UKF.   
Hembygdsförenings kartor visas. 
Arr. UKF och Stockholms-Näs hembygdsföre-
ning 
 
Tisd 25 mars kl 19.   Hembygdsgården 
Klint,  Bro-Lossa hembygdsförening 
 

Lilla Ullevi - kultplatsen  nu 
arkeologiskt bekräftad. 
Dess förhållande till Härnevi och kultplatserna 
vid Draget och Rösaring. 
Vi hoppas få medverkan från den arkeolog-
grupp som grävt vid Lilla Ullevi 
Bilder från utgrävningsplatserna och en sam-
manfattning görs av Börje Sandén. Likheterna 
mellan Ullevi och Draget demonstreras 
Arr. UKF och Bro - Lossa hembygdsförening 
 
Tisd 15 april kl 19. Hembygdsgården Klint. 
Bro-Lossa hembygdsförening 
 

Gamla kartor och dokumentära bilder. 
Börje Sandén visar och kommenterar lantmäte-
rikartor och andra äldre kartor. Bilder ur UKF:s 
arkiv och ur kommunens dokumentation av alla 
äldre byggnader (Elisabeth Tegner 1973) 
Arr. UKF och Bro - Lossa hembygdsförening 

Sönd 4 maj. Kl 13. Samling på parkeringen sö-
der om Bro station 
 

Vandring längs Brobäcken med Gudrun och 
Börje Sandén 
Vi besöker platsen för kvarnen, sågen och 
tröskverket vid bäcksammanflödet. 
Vid den gamla kvarnvägen dricker vi vårt kaffe 
och lyssnar till väghistorien i området, så som 
den beskrivs i Brogårdsarkivet. För de som vill, 
går vi sedan till platsen för Ginnlögs ursprung-
liga bro. Den som gett bygden dess namn. 
Arr. Bro - Lossa hembygdsförening 
 
 

Sönd 1 juni  kl 13. Bilutfärd till Ullevi och Dra-
get, Samåkning från Centrumparkeringen i Bro 
Exkursion till Lilla Ullevi samt kultplatsen 
vid Draget, daterad till stenåldern.  
Vi spekulerar över forntida religion i norden. 
Fristående uppföljning till föredraget om Lilla 
Ullevi och kultplatsen vid Draget. Vi kan ty-
värr inte stanna vid Stora Ullevi. Rastplatsen 
blir på kultplatsen med sin utsikt över Lilla Ull-
fjärden. 
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening. 

Upplands-Bro kommunvapen 
har ett fornminne som förebild 

 

Fornminnet är en knappt 3 cm stor vikingatida 
amulett, funnen i en grav på Ekhammars mark i 
samband med motorvägsbygget på 1960-talet.  
Originalet är mycket slitet och utan detaljer. Med 
hjälp av välbevarade fornfynd med samma motiv 
finner man att det är två fåglar som sitter på huvu-
det, Odens Hugin och Munin.  Ett annat fynd visar 
att vikingen är enögd. Oden offrade sitt ena öga i 
utbyte mot visdom och hans två korpar rapportera-
de om det som hände i världen.  
     Gudrun Sandéns bildväv, nu placerad i kom-
munhuset, gjordes för UKF:s presentation av Upp-
lands-Bro i en särskild utställningslokal på Galär-
varvet när Stockholm var kulturhuvudstad 1998.  
Storlek ca 2 x 1 meter 

 
Bli medlem i UKF genom insättning  
av 100:- på pg 27 58 94-4, 
 
Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag för fortsatt  
utgivning av Nyhetsbrevet och verksamheten. 



Arkeologerna från Riksantikvarieämbetet som nyligen 
avslutat undersökningarna anser att de redan nu kan 
fastslå att det är en kultplats man funnit under den me-
deltida byn Lilla Ullevi i industriområdet intill bo-
stadsområdet Råby i Upplands-Bro. 
     Fynden beskrivs som unika. Arkeolog-gruppen har 
föredömligt beskrivit arbetets gång på sin egen hemsi-
da. Du har kanske följt utvecklingen via länken dit 
från UKF:s startsida. 
 
I en artikel i DN Kultur (2007-12-14) och vid en inter-
vju i Vetenskapsradion  redogörs för de fynd som be-
kräftar att det rör sig om en kultplats. Man tar bl.a. 
fasta på en gränsmarkering i form av en stolprad som 
skulle ha omgivit själva kultplatsen, men också en 
mängd föremål och byggnadslämningar, som förknip-
pas med kulten, varom du kan läsa på arkeologernas 
hemsida. Platsen anses helgad åt guden Ull, som be-
skrivs som "den glömde guden". 
     Gudanamnet Ull förekommer emellertid i ett myck-
et stort antal ortnamn, sparsamt i Jämtland och Dalar-
na men allt frekventare i mellersta och södra Sverige. 
 
Lilla Ullevi - guden Ull.  Härnevi - gudinnan Härn 
Bägge namnen uppmärksammades i själva verket re-
dan 1908 i en vetenskaplig studie och då just i sam-
band med Lilla Ullevi och Härnevi i Bro socken. Även 
i en uppföljande akademisk avhandling 1912 kopplas 
den manliga fruktbarhetsguden Ull samman med den 
motsvarande kvinnliga fruktbarhetsguden Härn, som 
dyrkades i intilliggande Härnevi. Forskningen har se-
dan dess påvisat parförhållandet mellan manlig och 
kvinnlig gudom på flera ställen i Mälardalen. Närmast 
vid Härnevi norr om Enköping. 
    I det kommande föredraget berättar jag mer om des-
sa äldsta spekulationer som visat sig vara mycket 
framsynta med tanke på de många spår av fruktbar-
hetsdyrkan som vi har i Upplands-Bro. 

Fruktbarhetsdyrkan i Upplands-Bro har således varit 
föremål för akademiska diskussioner - för att inte säga 
dispyter - i över hundra år. När man nu äntligen har 
funnit konkreta föremål kan vi vänta oss ett återuppta-
gande av de många frågeställningarna. Ortnamnsfors-
kare, religionshistoriker och arkeologer kan nu för-
hoppningsvis finna en gemensam plattform för sina 
teorier, för det kan aldrig bli tal om något annat än 
tänkbara mänskliga konstruktioner. Svenska beskriv-
ningar från vikingatiden finns inte. Men det finns ut-
ländska som nu kan komma till heders vid tolkningen 
av kulten vid Lilla Ullevi. 
    Sådana kommer vi att ta upp vid såväl föredraget 
som vårens exkursion. Den tar oss inte bara till Lilla 
Ullevi utan också till den stora fornborgen vid Draget 
som genom de arkeologiska underökningarna i slutet 
av 1990-talet förvandlades till en 4000 år gammal 
kultplats enligt nu gällande föreställningar om platsen. 
     Våra framsynta forskare i början av 1900-talet kän-
de inte till kultplatsen Rösaring. Framför allt inte dess 
forntida processionsväg.  Trots detta räckte det med 
gudaparet Ull och Härn för att koppla samman vår 
bygd med Tacitus’ berättelse från år 98 om fruktbar-
hetsdyrkan i vår bygd.  Man lyfte t.o.m. fram den is-
ländska berättelsen om Gunnar Helming. Både Tacitus 
och Helming spelar en viktig roll i försöken att tolka 
de ceremoniella riterna vid fruktbarhetsdyrkan. Mer 
om detta vid föredraget. 
 
En del källskrifter finns att läsa på www.ukforsk.se 
liksom ett antal artiklar.  
 
På UKF:s startsida finns länk till arkeologernas egen 
hemsida om Ulleviundersökningen. 
      
 

Kultplatsen vid Lilla Ullevi är nu också arkeologiskt bekräftad. 

Kommunens Kulturstipendium 2007 till Börje Sandén 
med följande motivering 

 
Börje Sandén har genom sitt stora engagemang, oförtröttliga arbete 
och sin unika kunskapsbredd, visat Upplands-Bro kommuns stora 
historiska skatter. Han verkar med ständig aktualitet - ständigt be-
redd att forska vidare kring såväl nutida historia som den allra tidi-
gaste. Börje Sandéns arbete drivs av en önskan att sprida intresset 
av och kunskapen om tidigare generationers liv och leverne. 



Raä – Länsstyrelsen – UKF -  
gemensamt projekt kring Almarestäket 1988 
_ UKF ansvarade för kartering med totalstation  
_ marinarkeologiska undersökningar  
med LM-DYK och Kjell Mattsson 
_ scanning av  sjöbottnen runt Stäket holmen med 
Side Scan Sonar från Stockholms universitet (SU) 
_ upptagning av stockar – dendrokronologisk datering 
 
Raä –Forskning kring medeltida borgar – Raä och 
universitet 1988 
_ UKF inbjudet med föredrag och demonstration vid 
2-dagars seminarium i Gävle 
_ UKF visade användning av totalstation vid kartering 
av ärkebiskopsborgen och hålvägarna vid Draget 
ett oprövat förfaringssätt inom Raä 
 
Raä – Arkeologidagen 
_ UKF har stått som arrangör ett dussintal gånger 
 
Stads- och kommunhistoriska institutet vid SU 
_ demonstration av databas-användning i humanistisk 
forskning, 2 ggr (äv. länsmuseet) 1990 
_ Börje inbjuden att deltaga i seminarium om forsk-

ningen kring ”Dalupproret 1743” 1993 
_ Föreläsning av Börje om ”Den gränslösa lokalhisto-
rien”   Lokalhistorisk forskning à la Bro, 2004 
_ ”Yngve Larssons pris för stads- och kommunhisto-
riska insatser 2004” 
    Motiv: Han får priset för ett hängivet arbete i lokal-
historiens tjänst under en lång följd av år.  
Detta arbete har bland annat bestått i att: 
_ dokumentera Bros historia genom tiderna. 
_ genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svens-
ka historien 
_ och inte minst har det handlat om att entusiasmera 
och inspirera andra till lokalhistorisk verksamhet. 
 
Handledare för student vid historiska institutionen 
vid SU 
Börje stod officiellt som handledare för projektet Säte-
ribildningen i Upplands-Bro. En soldat- och soldat-
torpsinventering kom som en biprodukt 
 
Historiska museet 1997 
UKF:s 3 jubileumsföreställningar (10 år) i Historiska 
museets hörsal.  
Resan Rom – Rösaring. Teater – bild – musik 

UKF under 20 år — en tillbakablick 
 

Vi hade tänkt oss att högtidlighålla 20 års verksamhet med en sammankomst med bl.a. bild och filmvisning 
och utställning i Bro bibliotek såsom vi gjorde efter 10 år. Vår forskningsverksamhet,  upprätthållandet av våra 
publika aktiviteter och inte minst publiceringen på hemsidan har emellertid ökat samtidigt som de personella 
resurserna minskat.  
     Därför firar vi själva våra 20 år med fortsatt arbete. Det är så mycket vi vill göra tillgängligt för dem som 
kommer efter oss genom digitalisering av forskningsresultaten. Vi hade just börjat ta hand om bilder, ljudband, 
filmer, kartor och inte minst stora textmassor, när det blev akut att göra något åt Brogårdsarkivet, som genom 
donationen till hembygdsföreningen hade ställts till bygdens förfogande. Även om alla de handskrivna hand-
lingarna nu fått en sammanfattande beskrivning av Gudrun Sandén på modern svenska och flertalet redan lig-
ger ute på vår hemsida återstår mycket att göra kring  arkivet. 
     Vi nöjer oss därför tills vidare med att här i nyhetsbrevet och därmed också på hemsidan presentera verk-
samheten ur andra perspektiv än de vi använder i vår ständigt uppdaterade 20-sidiga folder. Fortsättning följer. 
      
Inledningsvis är det angeläget att erinra om att lokalhistorisk forskning i Upplands-Bro pågått i många decen-
nier innan UKF bildades 1987. Den delen skall i ett kommande nyhetsbrev få en mer detaljerad beskrivning.   
En del av denna förhistoria finns emellertid redan publicerad i UKF:s tidskrift Kultur & Historia nr 2 år 2001 i 
artikeln Att upptäcka sin hembygd, där Börje Sandén berättar om hur han och hustrun kom att engagera sig i 
bygdens historia. En bygd som genom Börjes roll som riksantikvarieämbetets lokalombud i Upplands-Bro och 
dess första kulturnämndsordförande sedan 1968 kom att omfatta  hela kommunen. Som kommunpolitiker ver-
kade han för att den stora Svenngårdska hembygdsamlingen donerades till kommunen. Detta arkiv med kopior 
av historiska handlingar från medeltiden och historisk litteratur från 1500-talet och framåt är en unik tillgång 
för ett kommunbibliotek och har varit synnerligen inspirerande för våra lokalhistoriska forskare. Den nämnda 
artikeln finns också att läsa under rubriken Ortsbor berättar på hemsidan.  
 

Samarbete med antikvariska myndigheter och andra organisationer  
- historik kring lokalhistorisk verksamhet 



”En resa genom sexton sekler”. Videofilmad 
Ansvariga Curt Dahlgren, Thore Isaksson 
 
Länsstyrelsen 
Landshövding Mats Hellström beställde guidning vid 
Rösaring 
Länsantikvarien med tjänstemän och forskare från SU 
beställt guidning 
 
Länsmuseet 
_ Guidat och informerat författaren till länsmuseets 
bok Kulturhistoriska miljöer 
_ Tagit initiativ till förnyade undersökningar i området 
kring Rösaring. 1996-98. UKF i ledningsgruppen, bl.a. 
bidragit med lantmäterikartor 
_ Publiceringen på UKF:s hemsida av Maj Hallbergs 
berättelse om sin mors levnad resulterade i en perma-
nent utställningsmonter på Länsmuseet 2006 
 
Sveriges Hembygdsförbund – Stockholms läns 
hembygdsförbund 
_ Styrelsen på studiebeök hos Börje Sandén 
_ Studiebesök hos UKF från Kiruna förmedlat av SHF  
_ Lokalhistorisk konferens. UKF demonstrerade an-
vändning av dator på SU 1992 
_ UKF engagerat för föredrag under Riddarholmsda-
garna. Gudruns historiska bildvävar ställdes ut 
_ UKF:s forskning ”Den gränslösa lokalhistorien” och 
”Datoranvändning i hembygdsforskningen” på semi-
narium anordnat av Svenska och Finska hembygdsför-
bunden i Finland 2006      
_ Dito i Sverige maj 2008. 
 
Sveriges Radio P1. 
_ Direktsänd telefonintervju om det nybildade forsk-
ningsinstitutet  1987 
_ Lång intervju med Börje om Rösaring 1993. 30 min 
sändes sedan  i P1 
_ Tommy Engman, som tidigare intervjuat Börje vid 
Rösaring samtalade i direktsändning med Börje om 
utvecklingen av Rösaringsundersökningen 1994 
 
Upplands-Bro Närradio 
Ett stort antal intervjuer under några år om historia i 
kommunen 
 
Upplands-Bro kommun 
_ Förhandling med Herman Svenngård om samlingens 
donationen till kommunen 1970 
_ Fotografering av lantmäterikartor på Kartverket i 
Stockholm och Gävle ca 300, 1981-82 
_ Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro 1984 
_ Fornminnen och Kulturhistoria i särskild typografi 
på Turistkartan 1982 
_ Dito i nya / bearbetade Fritidskartan 1998 
_ Kommunens tjänstemän har - stundtals mycket fre-
kvent – frågat om antikvariska ämnen 

_ Bussrundturer, lärare, tjänstemän, organisationer,  år 
2004 hade det blivit 164 st, ca hälften kommunala 
_ skolelever - bussrundtur/cykel/vandringar/bil 
_ gymnasister – Upplands-Bro; Arlandagymnasiet – 
videofilmade intervjuer 
_ Intervjuad av elever på mellan- hög- och gymnasie-
stadiet 
 
Kulturnämnden och Hembygdsprojektet  
1977-1980 
_ Informerat anställda kulturarbetare om bygden 
_ adjungerad i ledningsgruppen 
_ Börje skrev ungefär hälften av innehållet i Historiska 
Nyheter nr 7  Historisk museets utställningskatalog 
1977 
_ Dubblerat föredrag med bildvisning i Historiska mu-
seets hörsal under Upplands-Brodagen 
_ Repris på Hist. museet två gånger för lärarpersonal 
_ Guidningar och föredrag under och efter hembygds-
projektet 
_ Författat Pendeltågsskrifterna 1977-78 
_ Se sammanfattning av projektet på UKF:s hemsida 
 
Assurspelen 1997 på norra Stäksön 
Ett privat initiativ av Thore Isaksson, ledamot i UKF:s 
styrelse. Under flera år hade han arbetat på projektet 
om en vikingaby med sanktion från såväl Historiska 
museet som Dan Carlsson vid Gotlands museum. Av 
30-talet projekt av detta slag runt om i landet ansåg 
man att Stäksön var den bästa platsen. Kommunen 
ställde sig välvillig om det inte skulle kosta den något. 
På grund av kommande bergtäktsbrytning under de 
närmaste åren sköts projektet på Stäksön till framti-
den. Samma koncept genomfördes dock på Galärvar-
vet 1998 och vid festligheterna kring millenniumskif-
tet 1999-2000 på Medborgarplatsen i Stockholm 
 
Kulturhuvudstadsåret 1998 
UKF presenterade kommunens vikingatida rötter till-
sammans med Statens Historiska Museum och Sjöhi-
storiska Museet i särskilt uppförd utställningshall på 
Galärvarvet. Två heldagar. Många tusen personer be-
sökte lokalen. Thore Isaksson var initiativtagare till 
UKF:s medverkan och ansvarade inför kulturhuvud-
stadsårets ledning fört de  praktiska arrangemangen. 
Gudrun Sandéns gobeläng med kommunvapnet gjor-
des för detta tillfälle. 
 
Millenniumskiftet 1999-2000 på Medborgarplatsen 
i Stockholm 
Arrangemanget var i stort sett en upprepning av As-
surspelen och Galärvarvets aktiviteter, men pågick 
under längre tid, ca 10 dagar. 
 
Ortnamnsarkivet 1992 
Fick 6000 ortnamnskort stencilerade. Överförda till 
databas av Gudrun. Pionjärarbete. 



Demonstrerat resultatet för Ortnamns arkivets ch  Eva 
Brylla. Nöjda med vår användning 
 
Upplands fornminnesförening och hembygdsför-
bund 
_ Guidat personal i kommunen 
_”Bror Hjortmedaljen i förgyllt silver” till Börje 2000  
 
Patriotiska Sällskapet 2002 
_ Framtagningen av Hushållningsjournalen i 3 band. . 
_ Fått låna saknade exemplar av Patriotiska Sällskapet. 
_ Guldmedaljer till Gudrun och Börje, anslag till UKF 
 
Invigningen av UKF:s lokal vid Tibble torg 
_ Talare: Ulf Erik Hagberg, Vitterhetsakademins sek-
reterare.  Ing-Marie Munktell, Gustavianum. Museet i 
Gamla Uppsala 
 
Studieförbundet Vuxenskolan 1987 
_ Manus till krönikespelet ”Stöket vid Stäket”  8 före-
ställningar av en förkortad version. Videofilmad 
 
SweRoad – Vägverkets utlandsverksamhet – på 
kursgårdar i Upplands-Bro.  
Exkursioner och föredrag på engelska vid sex tillfällen 
 
Vägverkets museum i Borlänge 
_ utbyte av skrifter kring väghistorisk forskning 
 
Hembygdsföreningarna i Upplands-Bro 
_ Samarbete vid exkursioner inom resp. förenings om-
råde 
_ Samarbete med Håtuna Håbo-Tibble om digitalise-
ring av bandade intervjuer 
……………………………………………………… 
Antikvariska myndigheter före UKF:s tillkomst 
1987 
_ Börje utsågs till Riksantikvariens lokalombud 1968 
_ Hembygdsforskningen och dess verksamhet i Upp-
lands-Bro rekommenderades av chefen för Kulturmil-
jöenheten vid Riksantikvarieämbetet som studiemål 
när hovförvaltningen ville ta del av hembygdsrörelsen 
i Sverige. Kungen, drottningen och landshövdingen 
med hustru på inofficiellt besök vid Granhammar – 
Rösaring - Fornsigtuna 1987. Riksantikvarieämbetet 
ger hembygdsboken till kungen. 
 
Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro 
_ Almarestäket. Se ovan 
_ Deltagit i undersökningarna vid Rösaring 1981-82. 
Första publiceringen i Det hände i Upplands-Bro 
_ Initierat utgrävningar vid Fornsigtuna 1984-88 
_ Initierat återupptagningen av undersökningarna vid 
Rösaring 
 
 

**************************************** 
Några UKF-projekt – urval. se 20-sidig fol-
der för utförligare redogörelse 
Genomförda: 
_ Kartering av biskopsborgen.  Se ovan 
_ Upptäckten och karteringen av hålvägarna vid Dra-
get 1988 
_ Upptäckten - arkeologiska undersökning 1996-97 av 
fornborgen vid Draget. Blev kultplats 
_ Journal för hushållningen 1776-1813. se ovan 
_ Bokutgivning, traditionell 
_ Bokutgivning, tryckning digitalt Book on Demand 
på laserskrivare. 1998-2006.  20-talet böcker åt privat-
personer, hembygdsföreningar, kommuner och egna. 
Utskrivna på UKF:s laserskrivare färg och s/v 
_ Uppläggning av bearbetat UKF-material på hemsi-
dan. Mycket är gjort, mycket återstår 
 
Planerade – se även ej förverkligade projekt nedan 
_ Sunnerdahlska skolan - en presentation på hemsidan 
Framtiden för det omfattande arkivet hos Uno Sted-
man,(f.d. elev), här hotad eftersom landstinget avser 
lägga ner verksamheten, och ansökan om friskola ej 
beviljad 
 
Överföring av forskningsmaterial från databaser till 
böcker med biblioteksinbindning  pågår 
Klara i 4 ex:  
avsedda för Biblioteken, Länsmuseet, och UKF 
 _ Svenngårdska samlingens pärmar – drygt 30, Äv. 
hemsidan 
_ UKF:s 71 Nyhetsbrev 1987-2006, Äv hemsidan 
_ Ortsbor berättar. 1954 – 2004. Sammandrag av ca 
150 intervjuer. Äv hemsidan 
_ Vi skriver i Upplands-Bro. Äv hemsidan 
_ UKF:s samtliga protokoll med aktuella bilagor. Kla-
ra för utskrift och inbindning 
_ UKF:s hembygdssamling. Böcker, Artiklar, Uppsat-
ser, Excerpter m.m. Klar för tryckning 
 ca 45 småskrifter. Trycks ”On Demand”. Se särskild 
förteckning 
 
Påbörjade 
_ Brogårdsarkivet. Nio 40-sidiga häften klara  Äv. 
hemsidan 
_ Dagbok över Börjes antikvariska verksamhet  1970-
2007. Klart för tryck 1970-1996 
_ UKF:s protokoll, verksamhetsberättelser 
 

**************************************** 
Ej förverkligade - förberedda UKF-projekt  
_ Redigering av videofilm från 1982 om Rösa-
ring. Råmaterial inspelat av professionellt TV-
Team, delvis under pågående arkeologisk under-
sökning. Manus av Börje Sandén godkänt av Raä. 



Uteblivet anslag från statens kulturråd stoppade pro-
jektet. Materialet konverterat till nu gångbart profes-
sionellt videosystem och VHS 
_ Digitalisering av bandade intervjuer. 30-tal band 
överförda till hårddisk av Håtuna Håbo-Tibble hem-
bygdsförening. UKF har utrustning för fortsättningen, 
men tid saknas ännu, eftersom Börje måste vara med 
vid redigeringen. 
_ Digitalisering av Lantmäterikartor och äldre doku-
mentära bilder. Påbörjat 
_ Namnsättning, beskrivning av nedlagda Mälarpos-
tens bildmaterial, fotograf Gert Stertman. Arkivet 
överlämnat till Bro-Lossa hembygdsförening 
 
Några UKF-aktiviteter utöver ovanstående 
_ Två studieresor till Birka med sightseeingbåt från 
Kungsängen 
_ Geologi i Upplands-Bro med Karl-Erik Perhans, 
_ Cykelturer med lokalhistoria 
_ Vandringar med lokalhistoria 
_ Fältvandringar i arkeologiskt intressanta områden 
_ Nyfunna dammanläggningar i Upplands-Bro 
_ Visning för allmänheten i pågående utgrävningar, 
Fornsigtuna, Draget 
_ Ett stort antal herrgårdskonserter i Upplands-Bro;  
_ 20:e herrgårdskonserten på Hallwylska palatset med 
musiker och publik från U-Bro  

Komplett förteckning över alla aktiviteter i 20-
sidiga foldern och på hemsidan 
 
Studiebesök – arkiv och dylikt 
_ Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv  ATA; _ Riksarki-
vet; _ Krigsarkivet; _Kommunarkivet; 
_ Nordiska museets bibliotek och arkiv; 
_Faktarummet på Stockholms stadsmuseum 
_ Det Medeltida Sveriges forskarcell på Riksarkivet 
DMS;  
_ Stockholms stadsarkiv 
_ Nordiska museets folkminnesarkiv;  
_ Stiftelsen musikkulturens främjande 
 
UKF:s hemsida – öppnades 1996 
_ utökas ständigt 
………………………………………………… 
Kulturaktivteter före UKF:s tillkomst 
- några exempel 
mestadels inom ramen för Upplands-Bro Musiksäll-
skap 
_ Ångbåtsfärder till historiska platser 
_ Utflykter till våra fornminnesplatser med musiker 
och sångare från UMS 
_ Herrgårdskonserter i de flesta herrgårdarna - över-
togs senare av UKF 
 

 
Den gränslösa lokalhistorien 

Av Börje Sandén    (2005-10-11) 
 

Artikeln har som utgångspunkt det material som jag ställde samman inför ett anförande vid Stads- 
och kommunhistoriska institutets 85 årsjubileum 2004. Ämnet som förelades mig var formulerat 
”Lokalhistoria à la Bro”. Vi var tre föreläsare från Sverige och Norge med uppgift att reflektera över 
begreppet ”Den gränslösa lokalhistorien” utifrån våra skilda utgångspunkter. 
     När lokalhistorien beskrevs som gränslös kände jag genast igen min egen situation. Precis så hade 
jag upplevt den stimulerande verksamhet som förunnats mig i många decennier, så jag lovade att stäl-
la upp och satte igång att försöka klä det ”gränslösa” i ord. Den följande framställningen är inte nå-
gon renskrivning av mitt manus vid tillfället. Jag har utelämnat sådant som läsaren känner till sedan 
förut. Dagen utvecklades så att vissa planerade moment  utelämnades. Nya har dessutom tillkommit. 
 
Folkskolläraren – en nu utdöd yrkesbenämning - är per definition inte knuten till ett visst ämnesområ-
de. I mina hembygdsstudier är det därför naturligt att vara öppen för impulser från många håll. Själv-
studier har den stora fördelen att ingen lärare leder tankarna in på en av forskningen utstakad väg. 
Med hjälp av litteratur och antikvariatskataloger letade jag mig i början fram till den kunskap jag an-
såg mig behöva. Bland annat genom att anlita experter som föreläsare i hembygdsförening och UKF. 
På så sätt har ett rikt kontaktnät knutits med de antikvariska institutionerna och universiteten i Stock-
holm och Uppsala. 
 
 
 
 



Lokalkännedomens betydelse 
God lokalkännedom i förening med ett mått av baskunskaper inom olika ämnesområden kan på ett 
utmärkt sätt illustrera innebörden i begreppet gränslös lokalhistoria. 
 
     Bärplockning i skogen i anslutning till en s.k. fornborg avslöjade en jordvall utanför fornlämnings-
området. En arkeologisk undersökning gjorde fornlämningen ca 3000 år äldre och förvandlade den 
till en kultplats. 
     När jag en gång planerade ett historiskt inslag vid en herrgårdskonsert på Signhildsberg var det 
angeläget att konsultera Svenskt Visarkiv för att studera folkvisan om Habor och Signhild. Arkivets 
handlingar lyfte fram gårdens historia på ett så klargörande sätt att när innehållet presenterades i ett 
arkeologiskt sammanhang så kom det att medverka till fem somrars arkeologiska undersökningar på 
en plats där aldrig en arkeologisk spade satts i jorden. Resultatet skapade ny forntidshistoria i Mälar-
dalen med Fornsigtuna som platsen för en långvarig kungsgård vid Signhildsberg innan Sigtuna stad 
anlades. 
     Rekognosering för en vandring med hembygdsföreningen till ett vårdkasberg ledde till upptäckten 
av ett av landets större hålvägssystem, som fram till 1988 varit okänt för forskningen. Ett tidigare 
känt hålvägssystem i trakten hade inspirerat mig att resa till kända hålvägar i landet och med den kun-
skapen var det bara att kalla på expert från riksantikvarieämbetet för bekräftelse på det funna. Denne 
placerade senare de djupa ridvägarna som nr ett bland 133 märkliga vägmiljöer i Atlas över Sverige. 
     En brofamiljs uppmärksamhet vid  vandring på Rösaringsåsen avslöjade några stenar i rad tvärs 
över en gångstig, vilket ledde till en arkeologisk undersökning, varvid en unik forntida processions-
väg såg dagens ljus. Väl att märka är det faktum att platsen tillhör de allra först dokumenterade forn-
minnesplatserna i landet och har varit under experters observation i århundraden utan att den halvki-
lometer långa vägen iakttagits. 
 
Fotnoters betydelse 
     En fotnot i en  doktorsavhandling gav uppslaget att leta i Landsarkivet efter en viss skrivelse. Den-
na visade sig ge en ny tolkning av motivet till en av de största folkliga demonstrationerna som riktats 
mot en svensk regering. Det handlar om Dalupproret 1743, eller ”Stora daldansen” som historien döpt 
händelsen till. Min källforskning ledde till en omvärdering av det som allmänt beskrivits som ett upp-
ror mot staten. Resultatet presenterades 1993 i den tredje delen i UKF:s bokserie ”Vad hände egentli-
gen?” som förutom tolkningen också återger åberopade dokument.  Jag uttryckte min förvåning över 
att det förmenta upproret inte ens behandlades under slagordet uppror utan skulle stå att läsa under 
slagordet  det nedsättande uttrycket ”stora daldansen”.  Jag kunde – när man kommit fram till boksta-
ven ”s” till min glädje finna nya tongångar. Nu beskrivs händelsen med dessa ord: ”stora daldansen, 
vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt nedsättande benämning”. 
      Åtta år senare, 70 år efter den grundläggande akademiska avhandlingen om Dalupproret, kom en 
ny doktorsavhandling i vilken UKF:s bok beskrivs som den enda som framhållit det rikspolitiska 
sammanhanget. Att det som skedde 1743 var en demonstration och inget uppror framhålls ytterligare 
några år senare i Alf Åbergs bok Tragedin på torget. Det ena ger det andra. Och plötsligt dyker nya 
problemställningar upp. Mer om detta längre 
     En fotnot i en bok om de norska kungasagorna från mitten av 1800-talet gjorde det angeläget att 
jämföra två versioner av sagan, skrivna av samma författare. De berättar om en händelse som ägde 
rum i början av 1000-talet. Enligt en kortare och yngre version anses den ha ägt rum vid Stockholms 
ström. Den äldre och betydligt längre versionen hittade jag i ordagrann transkription på Kungl. Bibli-
oteket. Där berättas om vattendraget Skarven i Upplands-Bro och miraklet när vikingen Olav Haralds-
son efter sitt härnadståg i Svitjod med övernaturlig makt fick näset vid Agnefit att brista och släppa ut 
honom ur den fälla han hamnat i. 
      Bägge versionerna säger att händelsen ägde rum vid ett mycket smalt sund med namnet Stock-
sund. Den korta versionen har man tolkat så att Stocksund skulle ha varit Norrström och näset skulle 
ha varit platsen vid Slussen. Ett av flera skäl till att jag anser att den äldre berättelsen uppvisar de rät-
ta förhållandena finner jag i ett faktum som bevisades vid de arkeologiska undersökningarna av Hel-



 geandsholmen i början av 1980-talet. De visade sig att det varit öppet vatten vid Slussen omkring år 
1000, varför det inte hade behövts något mirakel för att komma undan de svenska försvararna. När 
sagan skrevs ner 200 år efter händelsen hade slussen-området börjat täppas till på grund av landhöj-
ningen. Vid Ryssgraven i Kungsängen fanns det däremot ett näs när händelsen tilldrog sig. 
 
Här följer ett försök till beskrivning av aktuella ämnesområden och tillgängliga verktyg, med vilka 
adekvat kunskap kan erhållas. 
 
Lokalhistoriska studier kan ses som en parallell till tvärvetenskaplig forskning.  
Hembygdsforskaren kommer i sina studier i kontakt med de flesta forskningsdiscipliner. 
Redan begreppet historia blir flertydigt, den rent lokala historien kompletteras beroende på bygdens 
egenart också av rikshistoria. Det senare gäller i högsta grad Upplands-Bro med sitt centrala läge i 
Mälaren med alla dess kommunikationsleder. Det faller sig naturligt att också ta del av resultaten från 
andra undersökningsområden, t.ex. arkeologiska utgrävningar. Förutsättningarna för såväl arkeologi 
som historia finner man i bygdens geologiska och topografiska struktur. Hembygdsforskaren måste 
därför skaffa sig ingående kunskap om naturen i bygden, inte minst landhöjningens betydelse för ut-
vecklingen. 
      De lokala egenheterna förklarar varför historiskt intressanta händelser ägt rum just på den ena 
eller andra platsen. Vägars och sjöleders sträckning under tidernas lopp blir ett viktigt studieobjekt 
för att förstå bebyggelsens placering och utveckling.  För det ändamålet krävs tillgång till såväl äldre 
som nyare kartor. För att förstå innehållet i handskrifter som hör samman med gårdar och historiska 
händelser i bygden måste man lära sig läsa gamla handstilar. Samma sak gäller tryckta handlingar 
som ända in på 1800-talet använde den tyska stilen. 
 
Kommunarkivets och hembygdsföreningarnas handlingar är viktiga liksom landsarkivens och riksar-
kivets, för att inte tala om Antikvariskt -Topografiskt – Arkiv, som finns hos Vitterhetsakademin. 
       Riksantikvarieämbetet erbjuder forskaren Fornminnesregistret med fornminneskartan. Kungliga 
Biblioteket  och universitetsbiblioteket Carolina Rediviva får bidraga med upplysningar som inte nås 
på annat sätt. Stadsarkivet i Stockholm likaså. För att inte tala om Länsmuseets bibliotek och arkiv 
och Ortnamnsarkivet i Uppsala 
 
I Upplands-Bro har vi  en utomordentligt stor och värdefull hembygdssamling i Herman Svenngårds 
donation 1970. Den består av ett par tusen böcker och många tusen kopior av lokalhistoriska doku-
ment. Här finns originalutgåvor av böcker från mitten av 1500-talet och framåt. Intervjuer med orts-
bor och studium av skriftserien Vi skriver i Upplands-Bro ger impulser till fördjupade studier. De två 
senare finns i sökbar form på UKF:s hemsida. 
    Herrgårdarnas arkiv har ibland gett oss mycket värdefull kunskap om hela bygden eftersom patro-
nerna på herrgårdarna ofta varit kommunalpolitiker. Det mycket innehållsrika gårdsarkiv från Bro-
gård är ett bra exempel. 
    Släktforskningen är nära förknippad med lokalhistorisk forskning och genom den ökande internet-
användningen kan båda parterna hjälpa varandra med intressant historia.  
 
Att skaffa sig studie- och forskningsmaterial  
Hembygdsforskaren har som regel ett förvärvsarbete, som gör det nödvändigt att ha forskningsmateri-
al tillgängligt hemma på fritiden. Dagens forskare är på ett särskilt sätt lyckligt lottade i jämförelse 
med den tidigare generationen som satt på arkiv och bibliotek och för hand gjorde sina anteckningar 
och skrev av utdrag ur handlingar. Jag började själv på det viset. 
     Nu har vi tillgång till bärbar dator, digitalkamera, kopieringsmaskin samt skanner som kan för-
vandla textsidor till redigerbara datafiler; apparater som dagens forskare måste lära sig att utnyttja. 
Det insamlade materialet kan därefter bearbetas i hemmet. Vi skall heller inte glömma allt forsknings-
material som finns tillängligt på internet. Det ökar ständigt. Här kan vi återigen tala om gränsöver-
skridande arbetssätt. 



     Ett talande exempel: handskrivna sockenstämmoprotokoll från 1780-1862, totalt över 700 sidor, 
fotograferades på mindre än tre timmar, varefter utskrifterna tolkades och skrevs in i datafil så att si-
dorna direkt kunde förvandlas till snygga A4-häften med tryck på bägge sidorna och försedda omslag. 
     Kartor av olika slag är ett måste. Man behöver framförallt äldre ekonomiska kartor, 1860, 1940-
talet, liksom de aktuella från 1970-talet. För att täcka kommunen behövs minst 16 kartblad av de se-
nare.. Behovet av lantmäterikartor, dvs kartor över enskilda gårdar, gjorde sig snart gällande. Vid 
besök på lantmäteriverket, länsstyrelsen och krigsarkivet togs flera hundratal diabilder i färg, som nu 
håller på att digitaliseras för vidare användning i tryck och videopresentationer. Arkivet innehåller 
naturligtvis generalstabskartor och den senaste topografiska kartan i digitalt format att skrivas ut åt de 
olika forskargrupperna. 
 
Nästa nyhetsbrev 
I nästa Nyhetsbrev vill jag visa arbetssätt och presentera de slutledningar jag kommit fram till. 
En del därav kan du hört vid föredrag och guidningar eller läst i tidigare nummer av Nyhetsbreven. 
Har du tillgång till bredband, även de långsammaste, kan du söka i de 75 Nyhetsbrev som hittills ut-
kommit. De ligger tillsammans i en fil med sökmöjlighet över hela materialet. Vidare kommer en del 
av våra medlemmar att närmare berätta om de projekt de varit engagerade i under årens lopp 
 
Lokalhistorisk forskning före UKF 
Jag kommer också att redogöra för den lokalhistoriska forskningen före UKF:s tillkomst, både min 
personliga och det jag tagit i arv efter Herman Svenngård. Jag vill också förklara hur det gick till när 
forskningsområdet kom att gälla hela kommunen. Det mesta redan tryckt i UKF:s tidskrift Kultur & 
Historia för flera år sedan och tillgängligt på UKF:s hemsida som byggts upp under tolv år. 
 

Antikvariska notiser  -  När ortnamn berikar lokalhistorien. 
 
På kartor från 1800-talet och början av 1900-talet låg två torp, där nu Högbytorps avfallashantering 
etablerat sig. Det som låg närmast norr om torpet Högbytorp hette Långbro. Ännu ett stycke längre 
mot norr fanns ett Norrnäs. Namnens slutled -bro och -näs antyder att här borde ha funnits en sjö. 
Långbro hade legat mitt emot det gamla Sätra på åkerholmen några hundra meter söder om dagens 
Sätra, inte så långt ifrån Glasbruket. Både begreppen bro och näs har utvecklat två betydelser genom 
århundradena, vilket förvirrar saken.  
     Namnet Bro finns inhugget i runstenen vid Bro kyrka och man anser att det syftar på brobankar 
som ledde fram till ett vadställe över Brobäcken. Bro behöver alltså inte vara en trä- eller stenkon-
struktion över ett vattendrag. En karta från 1600-talets slut visar att de nuvarande åkerfälten framför 
Högbytorp var en kilometerslång våtmark. Man hade här anlagt en vägbank från torpet Långbro, vil-
ken ledde över till Sätrasidan. Det faktum att torpet fått sitt namn efter bron och att våtmarken gick 
under namnet ”Långbro kärr” visar att här verkligen funnits en förbindelse över kärret.  
     Norrnäs låg på en udde/ett näs ut mot kärret. I kommunen har vi emellertid namnet Näs även i en 
annan mer ursprunglig betydelse: en smal landtunga mellan två större landområden. Ett sådant näs 
finns fortfarande strax öster om Kungsängens station, den plats vi nu kallar Ryssgraven. En isländsk 
saga berättar om en norsk viking som efter plundring längs Mälarstränderna hindrades att ta sig hem 
igen förbi den svenska försvarsanläggningen vid Stäket. Han blev instängd men kunde bokstavligen 
mirakulöst ta sig ut. Sagan använder ordet näs för denna plats och ordet ingick i sockennamnet ända 
till 1967 då Stockholms-Näs blev Kungsängen.  Mer om just detta kommer jag att berätta vid föredra-
get och visningen av gamla kartor och bilder 31 jan. i hembygdgården i Kungsängen.       

Den ovan nämnda kartan från 1600-talet finns  i hembygdsboken ”Det 
hände i Upplands-Bro”. På hemsidan finns även kartor som visar hur 
våtmarken tog sig ut på 1800-talet. Från startsidan väljer du Brogårdsar-
kivet, därefter Norrboda mjöl– och sågkvarnar. 
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Lilla Ullevi -  den förmenta kultplatsen är nu arkeologiskt bekräftad 
Föredrag med bildvisning - jämförelse med fruktbarhetskult på ett par andra ställen i 

kommunen. 100-åriga idéer kring fruktbarhetskult.   Klint. Tisd 25 mars 19.00 

Exkursion till Lilla och Stora Ullevi samt kultplatsen vid Draget 
- daterad till stenåldern. Fristående uppföljning av föredraget på hembygdsgården 

Sönd 1 juni kl 13. Bro Centrumparkering. Samåkning i bilar 

Årgång 22 

Gamla kartor och dokumentära bilder - Bro och Låssa 
Hembygdsgården Klint i Bro, tisd 15 april kl 19.00. 

Arkeologidagen - Fornsigtuna - Signhildsberg - sönd 31 aug kl 13 
Visning av området som undersökts första och enda gången åren 1984-88 

Frågorna om platsens roll är ännu inte tillfredsställande besvarade 
Vem / vilka byggde de medeltida anläggningar som beskrivs på 15-och 1600-talen?   

UKF har fyllt 20 år - vi gör en tillbakablick,  forts. från nr 1 
Skicka ett mail till ukf@ukforsk.se om du vill få våra digitala utskick 

Ett drygt 100-tal medlemmar får dem redan 

Onsd 16 april kl 19.00  Samlingssalen i Kungsängens Dagcentral 
Kan lokalhistorisk forskning finna andra och nya tolkningar  

av den traditionella synen på historien. Av Börje Sandén 
Historik  kring 20 års verksamhet.  

Vi visar material som forskningsverksamheten bidragit med 
Sammankomsten inleds med årsmöte 

 

Kallelse till föreningens årsmöte 16 april kl 18.30 

Inbjudan till ett seminarium om Hembygdsforskning och teknik 
17-18 maj på Skeppsholmen i Stockholm. UKF medverkar. Se program s. 13-14 



Kulturarrangemang  2008    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra omkostnader.  
Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig inkomstkälla för UKF. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.        
Kontrollera tid och plats på kommunens annonssida Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upp-
lands-Bro, i vilken också  våra publika arrangemang brukar  finnas med under rubriken På gång.  
Rätt ofta publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR och NÖJE.   
Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55  för ev. ändringar 

 Tisd 25 mars kl 19.   Hembygdsgården 
Klint,  Bro-Lossa hembygdsförening 
 

Lilla Ullevi - kultplatsen  nu 
arkeologiskt bekräftad. 
Dess förhållande till Härnevi och Stora Ullevi 
och kultplatserna vid Draget och Rösaring. 
Bilder från utgrävningsplatserna och en sam-
manfattning görs av Börje Sandén. Likheterna 
mellan Ullevi och Draget demonstreras 
Arr. UKF och Bro - Lossa hembygdsförening 
 
Tisd 15 april kl 19. Hembygdsgården Klint. 
Bro-Lossa hembygdsförening 
 

Gamla kartor och dokumentära bilder. 
Börje Sandén visar och kommenterar lantmäte-
rikartor och andra äldre kartor över Bro och 
Låssa. Bilder ur UKF:s arkiv  
Arr. UKF och Bro - Lossa hembygdsförening 
 
Onsd 16 april kl 19 (årsmöte 18.30) Samlings-
salen i Kungsängens Dagcentral.  
OBS ingång från Gamla Landsvägen. Gå runt 
högra knuten av Dagcentralen. 
 

Föredrag och utställningen 
Kan lokalhistorisk forskning finna andra och 
nya tolkningar av den traditionella synen på 
historien?  Föredrag av Börje Sandén 
 

Historik  kring 20 års verksamhet.  
Vi visar material som forskningsverksamheten 
bidragit med under åren. 
 
Sammankomsten inleds med årsmöte kl 
18.30   
Verksamhetsberättelsen finns på hemsidan. 
 
 
 
 

Sönd 4 maj. Kl 13. Samling på parkeringen sö-
der om Bro station 
 

Vandring längs Brobäcken med Gudrun och 
Börje Sandén 
Vi besöker platsen för kvarnen, sågen och 
tröskverket vid bäcksammanflödet. 
Vid den gamla kvarnvägen dricker vi vårt kaffe 
och lyssnar till väghistorien i området, så som 
den beskrivs i Brogårdsarkivet. För de som vill, 
går vi sedan till platsen för Ginnlögs ursprung-
liga bro. Den som gett bygden dess namn. 
Arr. Bro - Lossa hembygdsförening 
 
 

Sönd 1 juni  kl 13. Bilutfärd till Ullevi och Dra-
get, Samåkning från Centrumparkeringen i Bro 
 
Exkursion till Lilla Ullevi samt kultplatsen 
vid Draget, daterad till stenåldern.  
Vi spekulerar över forntida religion i norden. 
Fristående uppföljning till föredraget om Lilla 
Ullevi och kultplatsen vid Draget. Vi kan ty-
värr inte stanna vid Stora Ullevi. Rastplatsen 
blir på kultplatsen med sin utsikt över Lilla Ull-
fjärden. Börje Sandén 
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsförening. 

Sönd 31 aug. - Signhildsberg kl 13.00 
 

Arkeologidagen - Fornsigtuna 
Visning av området som undersökts första och 
enda gången åren 1984-88 
Frågorna om platsens roll är ännu inte tillfreds-
ställande besvarade 
 

Vem / vilka byggde de medeltida anläggningar 
som beskrivs på 15-och 1600-talen?   
Finns det en koppling mellan ruinerna som för-
svann under märkliga omständigheter på 1670-
talet och det faktum att de första kristna bisko-
parna i Sigtuna ägt mark i Fornsigtuna? Forn-
sigtuna blir ju första gången känt när en påve 
på 1170-talet begär att kyrkan skall få tillbaka 
sin tidigare egendom i Fornsigtuna!  
Börje Sandén 

 
Bli medlem i UKF genom insättning  
av 100:- på pg 27 58 94-4, 
 
Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag för fortsatt  
utgivning av Nyhetsbrevet och verksamheten. 



Vid årets första fullmäktigesammanträdet 21 febr 2008 fick  
Börje Sandén mottaga priset som Årets Upplands-Broare 2007  

 
Presidiets motivering till valet av Årets Upplands-Broare. 
   Börje Sandens starka engagemang för sin hembyggd och hans stora mångåriga historiska intresse.  
Hans arbete med att forska fram och dokumentera många intressanta och betydelsefulla händelser 
som förekommit i kommunen under århundraden.  
   Börjes arbete har dokumenterats i både ord och bild och därigenom satt Upplands- Bro kommun 
på den historiska kartan. Det har befäst kommunens ställning som en av de mest historiskt intressan-
ta kommunerna i Stockholms Län och i hela landet. 
 
Börje Sandéns tacktal 
 
Jag känner mig  verkligen hedrad  av den här utmärkelsen  
_ förvisso har jag genom åren uppmärksammats och belönats på många sätt för den lokalhistoriska verksamhet jag bedri-
vit.  Men den här uppmärksamheten är av speciellt slag  
 
På det här sättet marknadsförs det som jag och andra sysslat med till grupper utanför hembygdsrörelsens led,  
   
Priset ger tyngd åt något som är betydelsefullt för Upplands-Broborna  
_ att få  kännedom om bygdens historiska bakgrund  - ”utan rötter kan man inte växa”  
   
I  20 år har en av kanalerna för hembygdsforskningen varit Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  
 
När vi nu själva högtidlighåller detta jubileum sker det huvudsakligen på vår hemsida.  
På ert bord ligger ett häfte med utdrag ur vår verksamhet  
_ på så vis behöver jag inte ta upp tid med den delen  
   
Där ligger också ett blad som visar vår bygds historiska kvalitéer  
_ Dessa förklaras – som jag påpekat oräkneliga gånger – av bygdens centrala belägenhet i äldre tid 
_ och i nyare tid därför att stora vägen från Bergslagen till Stockholm går just genom Upplands-Bro  
   
Min personliga relation till Upplands-Bro behöver jag inte heller fördjupa mig i inför detta forum  
Det är ju bara ett par månader sedan jag fick Kulturstipendiet  
_ då berättade jag om mina 55 år i kommunens och bygdens tjänst.  
   
Idag kan jag inte avhålla mig från att erinra om ett 1000-års minne i Kungsängens historia:  
Våren 1008 ägde en märklig händelse rum  här i Kungsängen,  
_ så märklig att den i själva verket gav trakten dess första namn – Näs 
   
Om jag dessutom säger att händelsen finns i den äldsta skriftliga redogörelsen med geografiska detaljer om  vårt land så 
är det ju intressant att den här bygden är omnämnd  
_ Dessutom:  
Av det 10-tal svenska orter som över huvud taget är omnämnda i isländska sagor finns fyra i Upplands-Bro  
Näs – Stockholms-Näs  
Fornsigtuna  
Skarven = vattnet mellan Stäket och Sigtuna 
Stocksunda = Stäket  
Händelsen jag tänker på är det mirakulösa som hände när norska vikingen Olav Haraldsson lyckades smita ut genom det 
näs som senare skulle kallas Ryssgraven – 500 m härifrån.  
_ Om det kommer jag att berätta i detalj  på hembygdsförening nästa torsdag, - ill. med kartor  
………………………………………………………………….  
Det finns en annan sida av min verksamhet i bygden som inte så ofta kommer fram  
Därav den ”uniform” jag skrudat mig i.  
 
Det är 30 år sedan en viss musikform började utövas i Upplands-Bro 
Nu ser det ut som om det nästan bara är i Upplands-Bro som den finns kvar med:  
_ Barbershop – sjungen av manskvartett. 
Jag har tagit med mig sångarbröderna i Bro d'River Boys. Vi kommer att ge några smakprov. I bland inbjuder vi gästsång-
are att deltaga. I dag Stina Svennberg, ledamot i kommunstyrelsen.  



Ärkebiskopsborgen vid Stäket  
År 1988 inledde UKF ett samarbete med läns- och 
riksantikvarieämbetena. UKF åtog sig ombesörja kar-
tering av ruinkullen. Den gjordes åt UKF med moder-
naste apparatur av Geodimeter AB på sponsorbasis. 
Vretmaskin AB ställde på samma sätt apparatur till 
förfogande för en videofilmning av ett underjordiskt 
valv. Marinarkeologiska undersökningar har gjorts av 
LM-DYK. Dessa fullföljs nu av Kjell-Ove Mattsson, 
Ramnäs. Med pengar från Stiftelsen Upplands-Bro 
Fornforskning har funna stockar daterats till 1360-tal 
och 1450-tal. En databas med 262 historiska handling-
ar har upprättats, däribland samtliga registrerade hand-
lingar i Riksantikvarieämbetets arkiv. En viss del av 
materialet publicerades i vår bokserie Vad hände 
egentligen? Del 1, 1990. 
   
Hålvägarna vid Kalmarsand  
En karta över mellansveriges största hålvägssystem 
har gjorts åt oss av Geodimeter AB. Hålvägar är gam-
la ridvägar som huvudsakligen uppstått av sig självt 
när ryttare och vandrare färdats i sandig jord. Ett dus-
sintal parallella vägar med upp till 4-5 meters djup. 
Dessa vägar användes före de kartlagda vägarna från 
1600- och 1700-talen. I Kulturmiljödelen av Svensk 
Nationalatlas finns de med som nummer ett i en för-
teckning av 133 äldre vägmiljöer. Se rapporten i Vad 
hände egentligen? Del 1. 

Provinsialläkarstationen i Västtibble 1864 - 1911  
UKF har kopior på samtliga handlingar som beskriver 
tillkomsten av provinsialläkarstationen och apoteket. 
Verksamheten upphörde omkring 1911, varefter läka-
re fick sökas i Sigtuna. Registrering har skett av 100-
tals handlingar. Alla in- och utgående handlingar från 
kronofogden i Västtibble har kopierats av UKF. Mate-
rialet har överlämnats till den nya forskargruppen i 
Håtuna / Håbo-Tibble för fortsatt bearbetning. 
 
Soldater, dragoner och deras torp i Håtuna och 
Håbo-Tibble 
Gun Björkmans mångåriga projekt nu uppe på hemsi-
dan 
 
Journal för hushållningen 1776 - 1813  
En stor samling häften med råd och rön för lanthus-
hållningen har återfunnits i Håbo-Tibble. Tidskrif-
ten  utgavs regelbundet av Patriotiska Sällskapet fram 
till 1813. Sällskapet och Lantbruksakademien har 
ställt saknade artiklar till UKF:s förfogande, varför nu 
samtliga artiklar, över 2000,  fått en längre eller korta-
re sammanfattande beskrivning på modern svenska av 
Gudrun Sandén.  
     Artiklarna finns dels i vår databas med många sök-
möjligheter, dels i bokform, 3 volymer om totalt 768 
sidor. Ca 120 ritningskonstruktioner, samtliga månatli-
ga väderlekstabeller och ett stort antal boksidor i fak-

UKF under 20 år — forts. från förra nyhetsbrevet 
Ur UKF:s lista med forskningsprojekt  - uppdaterad 2008 

Mer finns på UKF:s webbplats:   www.ukforsk.se 
 
Ärkebiskopsborgen vid Stäket 
Hålvägarna vid Kalmarsand 
Provinsialläkarstationen i Västtibble 1864 - 1911  
Soldater, dragoner och deras torp i Håtuna och Håbo-Tibble 
Journal för hushållningen 1776 - 1813 
Brogårdsarkivet. 
Svenngårdska samlingen 
Gamla handstilar 
Medeltida orter 
Dåtiden Rapport och Aktuellt  - Kungörelser från predikstolen i Låssa kyrka 
Ortnamnen i Upplands-Bro 
Skolans historia i Upplands-Bro 
Boken om Aschaneus 
Vad hände egentligen? - UKF:s bokserie -utförligare beskrivning 
Ortsbor berättar 
Vi skriver i Upplands-Bro - Kulturnämndens skriftserie från 1979-1981. 
"Den otryckta boken" - Kuskens pojke, 1997 



simil sammanlagt över 600 illustrationer. Förutom 
innehållsförteckning är artiklar ordnade under 20 äm-
nen. Ett slagordregister med 616 sakord, 532 orter, 
443 författare, 313 utvalda personer ger över 9000 
hänvisningar till artiklarna. I databasen erbjuds fri sök-
ning direkt på ord i texten. På några sekunder genom-
söks alla artiklarna, vars textinnehåll visas på dator-
skärmen och önskade artiklar skrivs ut på papper. De 
lokalt återfunna häftena, nästan hälften av utgivning-
en, förvaras i Bro biblioteks läsesal. Ca 12 exemplar 
kvar av upplagan. 
 
Brogårdsarkivet. 
1990 började UKF bearbeta det äldre hand- och 
maskinskrivna materialet  i Brogårds arkiv. De äldsta 
handlingarna är från 1570-talet. Totalt rör det sig om 
över 500 handlingar som successivt lades in i en rela-
tionsdatabas, som gjorde det möjligt att särskilja hand-
lingar efter behov. Arkivet förvarades i en oinredd del 
av övre våningen på Brogård. Vi tog kopior av de in-
tressantaste handlingarna, gjorde översättningar och 
placerade dem i pärmar. Arbetet avstannade efter någ-
ra år, men tog på nytt fart år 2007 när ägaren av arki-
vet, den siste arrendatorn Carl Reuterskiöld lämnade 
Brogård som hade köpts av en privat person för att 
anlägga golfbana och konferensanläggning. Såväl det 
handskrivna materialet som hela bokföringen för jord- 
och skogsbruket donerades till Bro o Lossa hembygds-
förening. UKF åtog sig att fullfölja det påbörjade arbe-
tet, men nu behandlades materialet annorlunda. Varje 
handling skrevs in i datorfil  i kortare eller längre form 
på modern svenska varefter  texten överfördes  i sök-
bar form till UKF:s hemsida.  Mer om arbetet med 
Brogårdsarkivet på UKF:s hemsida.   
 
Svenngårdska samlingen  
Genom en donation till kommunen år 1970 av framlid-
ne Herman Svenngård, Kungsängen, förfogar   
kommunens bibliotek över en enastående hembygds-
samling med såväl böcker som arkivalier. UKF är se-
dan länge sysselsatt med registrering och kodning av 
de  tusentals arkivhandlingar som ingick i donationen. 
De flesta gårdar i Kungsängen och Västra Ryd är sam-
lade i ett drygt 20-tal pärmar. Även domboks- och vis-
sa sockenprotokoll hade Svenngård samlat i pärmar. 
År 2001 har innehållet i 25 pärmar sammanfattats på 
moderniserad svenska av Gudrun Sandén. Innehålls-
förteckningar har upprättats för varje pärm. Vårt arbe-
te med samlingen finns i sökbar form i våra databa-
ser.  Från 2005 finns ett fylligt sammandrag av inne-
hållet i dessa pärmar på vår hemsida - ca 700 A4-sidor 
-. Hemsidans material finns tryckt i 2 volymer i A4 
format i biblioteksinbindning. 
 
 
 

Gamla handstilar  
För att kunna läsa dokument från 1800-talets början 
och tidigare måste man behärska den gamla "tyska" 
skriv- och tryckstilen. När UKF utannonserade en stu-
diecirkel i ämnet 1991 anmälde sig ca 30 personer. 
Kunskaperna kommer till användning både vid enskild 
släktforskning och vid läsning av arkivhandlingar i 
såväl Svenngårdska samlingen som i UKF:s eget ma-
terial. Vi har sedan haft några studiecirklar där hand-
skrifter ur våra samlingar har bearbetats. Se exempel-
vis översättningar publicerade i Vad hände egentligen? 
Del 3. Dalupproret 1743. 
 
Medeltida orter  
Hösten 1994 genomfördes en studiecirkel kring de 
medeltida orterna i Bro härad. Med lärare från Riksan-
tikvarieämbetet fick deltagarna en mycket sakkunnig 
inblick i problemställningarna kring tolkningen av de 
gamla jordeböckernas upplysningar om gårdarnas eko-
nomi. Med detta material kan man följa bygdens ut-
veckling fram till slutet av Gustav Vasas tid. Se våra 
jordeboksregister. 
 
Dåtidens Rapport och Aktuellt   
- Kungörelser från predikstolen i Låssa kyrka 
De statliga kungörelser som lästes upp i kyrkorna var 
en mycket effektiv nyhetskanal. Informationen nådde 
nämligen nästan hela befolkningen med den kyrko-
gångsplikt som rådde. Tidningar var sällsynta och 
många kunde inte läsa. Efter predikan iklädde sig 
prästen rollen som statligt kontrollerad nyhetsförmed-
lare.  
     Förutom vardagliga stadgor och påbud för allmän-
heten lämnade regeringen sin version av vidtagna åt-
gärder och beslut inom såväl inrikespolitiska som utri-
kespolitiska områden. Prästen fick förklara skattereg-
ler och tullar, gällande regler - och ibland förbud - för 
hembränningen, vad huspredikanter fick göra, vad 
som gällde vid soldatutskrivningar, kallelse till riks-
dagsmöten, framtiden för kvinnor som blivit lägrade 
under äktenskapslöfte, Jean Baptist Bernadottes utko-
rande till kronprins och många, många andra detaljera-
de upplysningar. 
     Under 1800-talet producerade landshövdingen i 
Uppsala län, som vår kommun då tillhörde, ett mycket 
stort antal kungörelser som visar människornas ålig-
ganden och vardagsbekymmer och mycket intressanta 
person- och platsupplysningar, inte minst för släktfors-
kare. 
Kungl. Maj:ts kungörelser       1800 - 1833         670 s. 
Landshövdingen kungörelser   1816 - 1836  ca 1000 s.  
Domkapitlets cirkulär               1806 - 1815  ca   100 s. 
 
Ortnamnen i Upplands-Bro  
En lista med Upplands-Bros över 2000 ortnamn har 
upprättats. Det är nästan uteslutande bestående av äld-
re namn i listan. De har huvudsakligen hämtats från 



våra 6000 ortnamnskort (från Ortnamnsarkivet i Upp-
sala) och från jordeboksregistren som började upprät-
tas år 1535. Se också en kortfattad översikt av vissa 
ortnamn i Upplands-Bro och namnens härledning 
 
Skolans historia i Upplands-Bro  
UKF tog initiativ till en dokumentation av våra skolor. 
Ruben Lindberg, pensionerad rektor med anställning i 
kommunen sedan 1940-talet och med lång kommunal-
politisk verksamhet åtog sig att gå igenom alla hand-
lingar rörande skolväsendet alltsedan de äldsta socken-
stämmoprotokollen fram till början av 90-talet. Resul-
tatet publicerades i vår bokserie Vad hände egentli-
gen? Del 2 1992. 
 
Boken om Aschaneus  
Ett mycket omfattande projekt var utgivningen av bo-
ken om Aschaneus 1993. Aschaneus utnämndes till 
riksantikvarie 1630, som den förste i sitt slag. Som 
sådan var han dock inte verksam över hela landet utan 
främst i Mälarområdet. Eftersom han var uppväxt i 
Aske i Håtuna innehåller hans skrifter ganska många 
uppgifter om vår bygd. Han var präst i Fresta och 
Hammarby i vår grannkommun. Ett omfattande 
handskrivet manuskript hade under 60 års tid tagits 
fram av Göran Strömbäck. För anslagna medel kunde 
boken inte göras på kommersiell basis. Med en stor 
portion ideellt arbete producerades boken med UKF:s 
datorutrustning. På 780 sidor har Aschaneus tidigare ej 
tryckta skrifter och samlade historiska faktaupplys-
ningar blivit tillgängliga för forskningen. Litet utdrag 
om ortnamn i Upplands-Bro. 
 
Vad hände egentligen?  
- UKF:s bokserie -utförligare beskrivning  
En grundpelare för UKF:s arbete är bokserien Vad 
hände egentligen? Här har vi möjlighet att publicera 
resultaten av våra studier i bygdens historia. Bokutgiv-
ningen är också basen för vår ekonomi, det är vår 
främsta inkomstkälla. Artiklarna är ofta en fördjup-
ning av sådant som står att läsa i kommunens hem-
bygdsbok Det hände i Upplands-Bro. Många källdo-
kument återges med moderniserad svenska. Läsarna 
har genom serien en möjlighet att själva besvara frå-
gan: Vad hände egentligen? Varje bok har ett tema. 
Dessutom finns ett antal fristående "tidsbilder" som på 
olika sätt belyser vår bygds historia. Böckerna är ock-
så ett slags årsbok eftersom de rapporterar om UKF:s 
verksamhet sedan föregående bok. Böckernas teman 
har hittills varit  
"Almarestäket och Stockholms blodbad",  
"Skolans historia i Upplands-Bro"  
"Dalupproret 1743" ("Stora daldansen").  
Ingen ny del planeras för närvarande.  Nyheter läggs 
på hemsidan och  i tryckta småskrifter 
 

Ortsbor berättar  
UKF förfogar över ca 140 kassettband och rullband 
med intervjuer med Upplands-Bro-bor eller personer 
som har varit verksamma i bygden. De äldsta är från 
1950-talet. Innehållet i banden har nu sammanfattats i 
skriftlig form av Gudrun Sandén. Det gäller också alla 
kända bandinspelningar från hembygdsföreningarna, 
kulturnämnden och närradion sammanlagt ca 130 in-
tervjuer. I några fall omfattar sagesmännens berättel-
ser 4-6 kassettband; närradiointervjuerna är oftast 
mycket korta. Register över sagesmän, ämnesområ-
den, omnämnda personer och orter presenteras på så-
väl papper som datorskärm. I slutlig form blir innehål-
let åtkomligt genom s.k. fritextsökning förutom ge-
nom traditionell sökning på de utvalda registerorden. 
År 2004 lades hela materialet ut på hemsidan där det 
ligger öppet för fritextsökning.  
    De finns också utgivna med biblioteksinbindning i 
ett antal exemplar. Sedan dess har ytterligare ett 15-tal 
intervjuer gjorts. Utskrifter ligger som enskilda filer 
under Ortsbor berättar. För närvarande pågår en digita-
lisering av de gamla banden. Det betyder att de läggs 
på hårddisk varifrån de kan överföras till CD/DVD 
eller andra framtida medier. 
  
Vi skriver i Upplands-Bro  
- Kulturnämndens skriftserie från 1979-1981. 
Ett mycket stort antal Upplands-Brobor berättade i ett 
80-tal stencilerade häften om sin situation i Upplands-
Bro. Serien var ett delprojekt i det "stora hembygds-
projektet" som genomfördes i samarbete med Historis-
ka museet och Socialstyrelsen. Med statliga medel 
kunde några kulturarbetare anställas under tre år, med 
uppgift att försöka ge de många nyinflyttade "en ny 
hembygd". 
UKF har nu publicerat det 25 år gamla materialet i 
reviderad form på hemsidan.  För närvarande ligger ca 
430 A4-sidor på hemsidan. Där kan du också den offi-
ciella beskrivningen och utvärderingen av hela hem-
bygdsprojektet .  
Här några exempel på tidigare publicerade artiklar 
 
Grafitgruvan i Håtuna  
- Markägaren på 1940-talet  
- Gruvfogdens berättelse  
Dagmar Tamm  
- Dagen då 1:a världskriget bröt ut  
John Kraft  
- Livet på Aske. Kuskens pojke  
Gustav Axelsson  
- När järnvägen kom till Kungsängen 
 
"Den otryckta boken" - Kuskens pojke, 1997 
Boken blev den första med vår egen framställningsme-
tod som gjorde det möjligt att skriva ut varje bok på 
vår laserskrivare och lämna utskrifterna direkt till bok-



binderiet. Lokalpressen myntade uttrycket "Den 
otryckta boken" eftersom den aldrig passerade ett 
tryckeri på sin väg till läsaren. Metoden gjorde det 
möjligt att anpassa upplagan efter behov. Traditionella 
tryckerier - och naturligtvis bokförlag - ville inte dra 
igång tryckpressen om inte upplagen var minst 1500 
ex. Vi kom normalt att inleda med en upplaga på 200-
500.  När vi fått betalt kunde vi skriva ut ytterligare 
några hundra ex. Vi kallade detta för Book on De-
mand, en variant av Print on Demand, eftersom vi all-
tid ville ha produkten med hårda pärmar, en riktig bok. 
     Våra allra första böcker, t.ex. serien Vad hände 
egentligen? och Aschaneusboken, skapades genom att 
vi gjorde ETT exemplar i ett Layout-program, varefter 
sidorna skrevs ut på framsidan av ett A4-ark. Dessa 
ark fotosattes av ett tryckeri, som sedan arrangerade 
sidorna på de stora tryckarken på sådant sätt att de 
kom i rätt ordning i de häften som skulle bindas sam-
man till en bok. 
     Vår metod byggde på idén att med befintlig dator- 
och skrivarutrustning placera sidorna så att de redan 
från början kom i rätt ordning, när arken buntades ihop 

och lämnades till binderiet. Metoden visade sig vara 
unik. Vi tre tillfällen presenterades den på datormäs-
sorna i Sollentuna. Vi kom att göra ett 20-tal produk-
tioner åt privatpersoner och hembygdsföreningar in-
nan tryckerierna kom ifatt oss med digital tryckteknik. 
Nu gör tryckerierna samma sak mycket billigare än vi. 
      En mycket stor fördel med vår teknik var bildernas 
färghantering. Den färgskala som vi valde för varje 
bild enskild bild blev exakt densamma i alla böcker, 
eftersom varje bok är ett original.  
      Nu gör vi inte längre böcker åt andra. Tekniken 
utnyttjar vi för dokumentation i 4 ex av vårt forsk-
ningsmaterial för placering i bibliotek och arkiv. Och 
naturligtvis för framtagning av våra småskrifter, där 
vår forskning presenteras i reviderade upplagor. 
Kuskens pojke är nu slutsåld efter två upplagor på ca 
600 ex. Delar av den finns på vår webbplats. Nästa 
steg blir kanske att ge ut den digitalt på CD eller inter-
net. Skulle någon vilja läsa in den som ljudbok vore 
det en sak att verkligen tänka på. Jag tror att flera av 
våra böcker skulle vara värda ett sådant öde.  
Finns det någon sponsor? 

UKF  20 år - Gästföreläsare 
Man får en god uppfattning om vad bygden i och omkring Upplands-Bro står för histo-
riskt - och kulturellt - om man studerar de ämnen som diskuterats vid föredrag, exkursio-
ner, studiebesök, studiecirklar och konserter.  
      
Andreasson, Malte - Tinget i Bro, Betygsuppsats  
Bergström, Carin - Kyrkoherdarnas roll på 1700-talet  
Brunstedt, Solveig - Adelsögrävningen  
Claréus, Anders - Häradsbesvären under Frihetstiden, doktorand  
Dahlbäck, Göran - Almarestäket  
Damell, David - Arkeologi Rösaring - Fornsigtuna  
Edberg, Rune - Ingegerd - Olof Skötkonungs dotter  
Ekeblad, Maud- Måltidens historia från forntid till nutid  
Ekholm, Timo - Finska krigsbarn i Sverige  
Ericsson, Christer - Herrgårdar, Bruksmiljöer, doktorand  
Ericsson Wolke, Lars  - Stockholm, 1600-talet;   Dalupproret 1743;  
                                         Stockholms Blodbad och Almarestäket  
Furuhagen, Björn -    Sockenstämman, tinget, doktorand  
Furuhagen, Hans -      Rom och Germanien  
Gannholm, Tore.     Fornsigtuna  
Gavell, Jonas -       Utan bilen stannar Sverige  
Gustavsson, Jan Helmer -      Hålvägar  
Hagerman, Maja -     Spår av kungens män  
Hammarlund, Cecilia -  Bebyggelse under olika tider  
Henricsson, Lars -  Forntida glas – även i Upplands-Bro  
Henriksson, Göran - Astronomi och hällristningar, astronom  
Holmblad, Lars G. -   Eriksgatan; Från Bro till Bysans  
Jansson, Ingmar -    Arkeologiska undersökningar i Ryssland  
Janzon, Kaj -           Historielöshet, lokalhistoria, doktorand  
Jonsson, Janne -     Vikingens vardag  



Karlsson, Lennart -    Sportdykaren som amatörarkeolog  
Kraft, John -             Rösaring i ny belysning;    
                      Hednagudar och hövdingadömen;  
                 Tidiga spår av Sveariket;    
                       Ledung och sockenbildning  
Larsson, Mats G -      Ingvar den Vittfarne  
Lindström, Jonathan - Bronsåldersmannen från Granhammar  
Lundsjö, Olle -          Fattiga och rika  
Löthman, Lars -        Järnframställning i äldre tid  
Martinsson, Jörgen -   Kåseri om konst och antikviteter  
Montelius, Jan-Olof - Vägen i kulturlandskapet  
Munktell, Ing-Mari -    Museum Gustavianum. Då, nu och framtiden  
Nilsson, Lars -           Urbanisering kring Mälaren  
Olausson, Michael -    Fornborgar i ny belysning  
Owe, Jan - Runstenar och runtexter  
Perhans, Karl-Erik -   Geologi i Uppland; Berg och jord i Upplands-Bro,  
Rahmqvist, Sigurd - Attundaland Bro; Almarestäket                                    
Roslund, Curt - Processionsvägen - arkeoastronomisk synvinkel  
Roslund/Henrikson/Lindström Arkeoastronomi-seminarium  
Rydberg, Lennart -               På ångbåtarnas tid  
Schröder, Lothar -                Trä och dess kulturella betydelse genom tiderna  
Schön, Ebbe. -                     Jan Fridegård – forntiden och folkkulturen  
Sjöberg, Lars -                     Herrgårdar  
Strahlert, Jan-Christer -       Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material  
Styrfält, Fredrik -       ”Sigtuna ovan jord”  
Stålmarck, Torkel - Jakob Mörk;   Historia kring Bellman;  
                                  Broprästen som skrev romaner  
Tellefsen, Jens -        Arkeoastronomi: Stonehendge; Newgrange;  
                          Megalitgravar i  Falköping;  Boyne Vally på Irland;  
                                          Tre Högkulturer före Columbus  
Tesch, Sten - Sigtunagrävningen  
Tiefensee, Joachim - Bro Häradsallmänning;  Natur och kultur kring Ådö  
Trons Lasse/Runar Tomila   Dalfolkets arbetsvandringar  
Törnberg, Olle -          Doktor Vesterlund som person och läkare  
Vällfors, Gudrun - Tre kungar på Trälhavet  
Wallberg, Evabritta - Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens  
                                                     brevväxling  
Warnstedt, Christopher von -  Almarestäket  
Windslow, Ulf -                    Flygkonstens utveckling  
Östlund Birgitta - Biskops-Arnö  
 
 
  



 UKF 20 år - föredrag av UKF:s medlemmar 1987 - 2007 
Man kan få en uppfattning om vilka historiska synpunkter som går att lägga på Upplands-Bro genom 

1987 
- Introduktion och metodikgenomgång; Curt H Dahl-
gren, Börje Sandén 
- Uppland reser sig ur havet. Den geologiska utveck-
lingen; Börje Sandén 
- Uppland befolkas - Utvecklingen 4000-500 f Kr; 
Börje Sandén 
- Samhällsorganisationen får fastare form 500 f.Kr-
1000 e.Kr Börje Sandén 
 
1988 
- Kristendomen segrar 1000 - 1500 e. Kr, Börje San-
dén 
- Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas; Curt H 
Dahlgren 
- Hur arkeologen arbetar. Exempel från Rösaring och 
Fornsigtuna; Siv Wikström 
- Från urgermanska till modern svenska. Språkets ut-
veckling; Curt H. Dahlgren 
- Vad finns i våra arkiv? Hur bedriver man släktforsk-
ning?; Agneta Allerstav 
- Stäket I - Biskopsborgen och herrgården; Börje San-
dén, Curt H. Dahlgren 
- Människor i Upplands-Bro I: Jakob Mörk, en poli-
tiskt obekväm präst; Börje Sandén 
 
1989 
- Från Almarestäket till Ådö. Vad händer kring våra 
historiska platser?  Börje Sandén 
- Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av 
kulturarvet i Norden?  K-E Mörk 
 
1991 
- Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material. 
Jan-Christer Strahlert 
- Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble 
gästgivargård?  Börje Sandén.  
- Arkeologens resp. språkforskarens syn på våra rötter. 
Curt H Dahlgren 
 
1992 
- Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på 
nazismen,   Lars Allerstam 
- Folkskolan 150 år - Skolor och undervisning i Upp-
lands-Bro. Ruben Lindberg 
 
1993 
Rikshistoria på hemmaplan - historiska året 1993 
- Rösaring, 2 föreläsningar; Börje Sandén. 
- Fornsigtuna, 2 föreläsningar. Börje Sandén.   
- Sigtuna Nyckelsten; Börje Sandén. 
- Håtunaleken; Börje Sandén. 
- Dalkarlsbacken; Börje Sandén. 

- Dalupproret 1743, Börje Sandén. 
- Upplands-Bro - statarkommunen. Börje Sandén. 
 
1994 
- Forntida färder - vikingafärder; Börje Sandén. 
 
1995 
- Runristningar under 1800 år. Curt H. Dahlgren 
- Bilder från utgrävningarna vid Rösaring 1981-82. 
Fritidsarkeologerna. 
 
1996 
- Ur Forskningsinstitutets bildarkiv. Nya och gamla 
färdvägar till lands. Upplands-Bro genomfartsled i 
århundraden. Börje Sandén 
- Bland torpare och fattighjon. Fattigvårdsfrågor i 
gången tid med exempel från Järfälla och Upplands-
Bro. Bengt Borkeby 
- Arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1984 - 
1988. Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen 
visar bilder och berättar. 
- Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg?  Curt Dahl-
gren, Bengt Borkeby, Gudrun Sandén 
- Människans historia. Genesis - Noa - Nutidsmänni-
skan. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen inom 
paleontologi, språkvetenskap och DNA-forskning. 
 
1997 
- Spår av kungens män. Curt Dahlgren refererar Maja 
Hagermans bok. 
- Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 
juni 1743? Börje Sandén berättar. 
 
1998 
- Från Bro till Bysans. Lars G Holmblad och Curt 
Dahlgren. 
- Vad kan man läsa ut av Assurs sten? Curt Dahlgren. 
- Offentlighetsprincip, representativ demokrati och 
Stora Daldansen. Börje Sandén. 
- Kommunsymbolen.  Curt Dahlgren. Bildväv av Gud-
run Sandén. 
- Rösaring - fruktbarhetsdyrkan - andra aspekter på 
den gamla kultplatsen. B. Sandén. 
 
1999 
- Runor från urtid till nutid, Curt Dahlgren 
- Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet, Carl Gun-
nar Jansson. 
 
2001 
- Europas genetiska historia, Curt Dahlgren 
- Vad gör UKF. Visning av verksamheten i UKF:s 
lokal, Kungsängen 



2002 
- Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen  
"i vikingars kölvatten" B. Sandén 
- I Leif Erikssons kölvatten. Med kajak i östgrönländs-
ka farvatten. Bo Palmehorn. 
- Tidsbilder 1776-1813. Gudrun Sandén ger exempel 
ur Hushållningsjournalerna. 
- När Sveriges allmoge var samlad på Näs äng. 1502. 
Börje Sandén, minneshögtid. 
 
2003 
- Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. 
Börje Sandén. 
- På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas 
dal. Egypten, Börje Sandén. 
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen. Observatoriet. 
Conny / Johnny Ljung, Ola Karlsson 
 
2004 
- Lär känna din bygd. Tammsviks kursgård. Historik. 
UKF:s forskningsprogram. 
- Lär känna din bygd. Skällsta säteri. Håtuna i gammal 
tid / Fornsigtuna. Börje Sandén 
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen, Kvistabergs ob-
servatorium. Repris 2 ggr Conny/Johnny Ljung 
- Från Magna Sunnerdahls hemskola på landet 1911 
till dagens naturbruksgymnasium 
 

- Den gränslösa lokalhistorien. Börje Sandéns föredrag 
på Stockholms universitet 
 
2005 
- Kungsängen i gammal tid. Gamla kartor, dokumentä-
ra bilder äldre / nyare . B.Sandén 
- Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven - 
vikingatid till nutid. Börje Sandén 
- Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande poli-
tisk historia. Börje Sandén. 
 
2006 
- Historien om Aspviks kvarn och den märkliga Wal-
lerska tuben. Jonny Ljung 
- Håtunaleken 700 år. Börje Sandéns föredrag i Håtu-
na kyrka. 
 
2007 
- Almarestäket 2007, Olav den heliges seglats år 1007. 
B. Sandén 
- Olav den heliges seglats i Mälaren 1007-08. Om-
nämnda ortnamn i Upplands-Bro. Börje Sandén 
- Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje 
Sandén m.fl. 
- Bros historia i gamla dokument och kartor. Bro-
gårdsarkivet. Gudrun och B Sandén 
- Linné-minnen i Upplands-Bro. Människans ur-
sprung. Gudrun och Börje Sandén 

Den lokalhistoriska forskningens kontakter med antikvariska myndigheter 
före UKF:s tillkomst 1987  

Herman Svengård - Herman Svengårds  
hembygdssamling 
Herman Svengård, d. 1973, hade omfattande kontak-
ter med antikvariska myndigheter under mycket lång 
tid, manifesterad i den storslagna donationen till kom-
munen 1970. Förutom ett stort antal böcker hade han 
samlat kopior av gårdshandlingar i ett 30-tal pärmar. 
Innehållet i dessa har av UKF digitaliserats och finns 
att läsa i 2 tryckta volymer i Kungsängens bibliotek 
och på hemsidan 
 
Riksantikvarieämbetet  
_ Börje Sandén blev Riksantikvariens lokalombud 
1968  
_ Hembygdsforskningen och verksamheten i Upp-
lands-Bro rekommenderades av chefen för Kulturmil-
jöenheten vid Riksantikvarieämbetet som studiemål, 
när hovförvaltningen ville ta del av hembygdsrörelsen 
i Sverige. Kungen, drottningen och landshövdingen 
med hustru gjorde ett  inofficiellt besök vid Granham-
mar – Rösaring - Fornsigtuna år 1987. Riksantikva-
rieämbetet gav hembygdsboken till kungen.  
   

Socialstyrelsen, Historiska museet/Raä och 
Upplands-Bro kommun stod som huvudmän 
för Kulturnämndes s.k. Hembygdsprojekt 
1977-1980  
 
_ Börje Sandén skrev ungefär hälften av innehållet i 
Historiska Nyheter nr 7, dvs Historisk museets utställ-
ningskatalog 1977.  
_ Dubblerat föredrag med bildvisning i Historiska muse-
ets hörsal under Upplands-Brodagen  
_ Repris på Hist. museet två gånger för lärarpersonal 
_ Guidningar och föredrag under och efter hembygds-
projektet  
_ Pendeltågsskrifterna 1977-78 
_ Se sammanfattning av projektet på Hemsidan 
 
 Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro  
_ Almarestäket. Se ovan  
_ Deltagit i undersökningarna vid Rösaring 1981-82.  
Först publicerade i Hembygdsboken 
_ Initierat utgrävningar vid Fornsigtuna 1984-88 
_ Initierat återupptagningen av undersökningarna vid 
Rösaring 



1989  
Herrgårdskonsert på Ådö, arbetet med gårds-
arkivet presenteras  
   
1990  
Herrgårdskonsert på Brogård. Start för studier 
av Brogårdsarkivet  
   
1992  
Herrgårdskonsert på Lennartsnäs. Bruno Nik-
lasson  
   
1994 
- Herrgårdskonserter på Almarestäket med 
musikhistoria - 3 gånger 
1700-tal och 1800-talsmusik. Demonstration av 
cembalo och hammarflygel. Resonemang 
kring stämningsprinciper före den moderna 
”liksvävande temperaturen”: cembalons ena 
register stämt liksvävande, det andra harmon-
siskt rent,  Bro d´River Boys gav exempel på 
det senare. Tillsammans med damröster sjöngs 
musik ur Mozarts Trollflöjten.  
   
1995  
Konsert i Hallwylska palatset med Musiksäll-
skapet och UKF.  Den 20:e. herrgårdskonser-
ten. Musiker och åhörare från Upplands-Bro  
- Lennartsnäs. Chopins samtliga valser, Johan 
Westre  

1996  
Herrgårdskonserter på Lennartsnäs  
- ”Igor Stravinskij i ord och ton”. Familjen 
Stevenson, Kjell-Inge, Margareta, Magda  
- ”En poet i toner – Roberts Schumann”. 
Kjell-Inge och Margareta Stevenson  
- Konsert på Lejondal, Julens sånger och dik-
ter. Bro d´River Boys  
   
1997  
- Konsert på Gällöfsta. Julens sånger och dik-
ter  
- Konsert på Biskops-Arnö. Cembalomusik av 
Börje Sandén  
   
1998.  
Herrgårdskonsert på Brogård. Bellman med 
Torkel Stålmarck och Bro d´River Boys  
   
2000  
Nio Kulturcaféer i UKF:s lokal vid Tibble 
torg med stort musikinslag  
   
2005  
Konsert – Klassiska klanger. Båtsällskapets 
lokal i Kungsängens hamn. Johan Westre och 
Bro d´River Boys and Girls  
   
2007  
Konsert med Bro d´River Boys. Barbershop. 

UKF 20 år - herrgårdskonserter och konserter 
 

Konsertverksamheten är ett arv efter Börje Sandéns verksamhet i Upplands-Bro Musiksäll-
skap från dess bildande 1969 till UKF:s tillkomst 1987 – en lyckad kombination  

Alltid fullsatt och förhandsanmälan  

UKF 20 år - studiebesök - studiecirklar - tema - utställningar - seminarium m.m. 

Studiebesök  
Antikvariskt-Topografiska-Arkivet, ATA  
Riksarkivet  
Krigsarkivet 
Kommunarkivet  
Genealogiska föreningen  
Nordiska museets bibliotek och arkiv  
Faktarummet Stockholms stadsmuseum. Brita 
Pettersson  
Stiftelsen Musikkulturens främjande. Privat 
musikmuseum  
Nordiska museets Folkminnesarkiv, Fotosam-

ling, Topografiskt arkiv  
Skokloster bibliotek. Elisabeth Westin Berg  
Bolindermuseet i Kallhäll. Kåre Andersson  
Runstenar och forntida hantverk. Besök på 
Överfors gård hos Janne Jonsson. Runristare 
Kulturhusens Dag. Bro Järnvägsstation. Börje 
Sandén  
Nordiska museets arkiv. 2 ggr Bengt Borkeby  
Språk- och folkminnesarkivet i Uppsala  
Armémuseum. Museichefen Johan Engström 
Stockholms stadsarkiv 



Medlemskap genom insättning av 100:-  
på UKF.s pg 27 58 94-4, ger 2-3 Nyhetsbrev om året. 
Extra nyhetsbrev på hemsidan mellan pappersutgåvorna 
Anmäl via e-post om vill ha dem till din e-postadress 

Studiecirklar  
Tolkning av handskrifter. Två cirklar. Warnstedt  
Medeltida orter. Kaj Janzon  
Bengt Borkeby med  Forskarakademin 
Runtolkning, Curt H Dahlgren  
   
Tema ”Det historiska året”  
Rösaring. Börje Sandén  
Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Sandén  
Fornsigtuna-Signhildsberg. Sandén  
Tibble Gästgivargård – Dalupproret 1743. Sandén  
Almarestäket och ärkebiskopsborgen. Sandén  
Tibble och Syltaområdet. Gudrun Sandén  
 
Ovanstående under varma årstiden  
i kombination med nedanstående  föreläsningar 
vår och höst:  
Rösaring. 2 föreläsningar, Börje Sandén  
Fornsigtuna. 2 föreläsningar. Börje Sandén, Tore 
Gannholm  
Sigtuna Nyckelsten. Sandén  
Håtunaleken. Sandén  
Almarestäket – S:t Eriks slott. 2 föreläsningar. 
Sandén, Lars Ericson Wolke  
Dalkarlsbacken. Sandén  
Dalupproret 1743. 2 föreläsningar. Sandén, Lars 
Ericson Wolke  
Upplands-Bro – Statarkommunen. Sandén  
  

Utställningar  
UKF:s verksamhet presenterad på Galärvarvet. 
Kulturhuvudstadsåret  
Bro bibliotek – UKF:s 10-årsjubileum  
Utställning på hembygdsförbundets riksstämmor, 
många gånger  
Utställning på Släktforskardagarna, två gånger  
Öppet hus i UKF:s lokal. ca 130 besökare  
Sollentuna mässhallar 2000-2002  – UKF demon-
strerar sin metod Book on Demand 3 ggr 
   
Seminarium – Ämnet arkeo-astronomi. Curt Ros-
lund, Göran Henriksson, Jonathan Lindström. 
Hällristningar och stjärnhimlen. En kontroversiell 
fråga  
   
Kulturcaféer i UKF:s lokal vid Tibble torg  
9 tillfällen  
Musikunderhållning Mats Liljeholm-Kuoppala. 
Kungsängens folkdansgille. Svea Livgardes Mus-
keterare. Upplands-Bros historia  
   
Övrigt  
_ Assurspelen, Thore Isaksson  
_ Resan Rom-Rösaring, Historisk show på Histo-
riska museet, 3 föreställningar, Curt Dahlgren, 
m.fl.  
_ Historisk forskning, arbetsgrupperna redovisar 
på Tammsvik 

UKF 20 år - studiebesök - studiecirklar - tema -  
utställningar - seminarium .m. 

Vi söker datorkunniga  
som är villiga att arbeta ideellt inom UKF:s arbetsområden 
Vi söker medlem eller annan hembygdsintresserad person med datorerfarenhet som vill 
arbeta med vår ständigt växande databas och hemsida.  
     Det finns enklare arbeten för den som är van att arbeta med ordbehandling.  
     Vi behöver också de som kan hantera skanner för digitalisering av kartor, tidnings-
artiklar och liknande. 
     Har du erfarenhet av digitalisering av ljudband har vi många intervjuer som behöver 
viss redigering, liksom överföring till hårddisk/CD/DVD av våra videoband inspelade  
på  Hi8-band och VHS. Vi bidrager med omkostnader men inga arvoden för arbetet. 

Hör av dig till Börje Sandén.   08-582 40 515,   ukf@ukforsk.se 



 
 

Välkommen till ett seminarium om 
Hembygdsforskning och teknik! 

          
17-18 maj 2008 på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm. 

Arrangerat av Finlands Svenska Hembygdsförbund,  
Finlands Hembygdsförbund/Suomen Kotiseutuliitto och  

Sveriges Hembygdsförbund 
 

Du som är hembygdsforskare, reservera denna vackra vårhelg på Skepps- 
holmen fylld med kunskapsinhämtning och utbyte med andra likasinnade 

från våra bägge länder. 
 
Program lördagen den 17 maj 
 
Kl. 12.00  Vi startar med en god lunch. 
Kl. 13.00  Ordf. Göran Furuland hälsar välkommen        
   och ger en kort sammanfattning av vad som händer i Nordiska Hembygdsförbundet 

  och under det svensk-finska ”Märkesåret 2009” 
 
Kl. 13.15   ”Året var 1809 –  riksdelningen möter lokalhistorien” 
   Professor Lars Nilsson, Stads- och  
   kommunhistoriska Institutet vid Stock- 
   holms Universitet. 
 
Kl. 14.00  ”Den gränslösa lokalhistorien” 
   Börje Sandén, Föreståndare för Upplands Bro Kulturhistoriska Institut  
   som kan redovisa omfattande och enastående resultat. 
   Behandlar bl.a. betydelsen av tvärvetenskapliga 
   studier.  
 
Kl. 14.45  Paus för fika!  
 
Kl. 15.15  ”Einar Öhman – hembygdsforskare och museiman” 
   Peter Sjöstrand, landskapsforskare vid Ekenäs 
   Museum och ordf. i Finlands Svenska Hembygds- 
   förbund. 
 
Kl. 16.00  ”Arresten – ett arkiv i gatubilden och om den finländska  
-16.45  hembygdsforskningens fader” 
   Fil. mag. Torsten Bergman Ordförande för Pro Gardberg  
   Center i Karis 
 
Kl. 18.00  Middag med samtal och överraskningar! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   Program söndagen den 18 maj 
   Efter frukost på vandrarhemmet startar vi 
 
Kl. 10.00  Med ”Flyt i forskningen – om fritidsforskarens 
   väg från idé till färdig produkt och de vanligaste  
   fallgroparna!” 
   Fil. mag. Ingalill Ihrcke-Åberg, traditionsvetare och ordförande  
   i Kyrkslätts hembygdsförening. 
 
Kl. 11.00  ”Hur vi tar hand om ett stort herrgårdsarkiv”       
   Gudrun Sandén, tidigare lärare och nu med erfarenheter 
   från mångårig lokalhistorisk forskning i Upplands Bro och från    
   1987 inom ramen för Upplands Bro Kulturhistoriska Institut.  
 
Kl.12.00  Lunch 
 
Kl. 13.00    ”Datoranvändning i hembygdsforskningen” 
   Börje Sandén ger exempel på de betydande 
   möjligheter som datorn ger i hembygdsforskningen och  
   som man utvecklat vid Upplands-Bro Kulturhistoriska  
   Institut. 
 
Kl 14.00 
   ”Bygdeband” – en satsning från Genline som ger      
   hembygdsforskarna nya möjligheter att lagra och      
   tillgängliggöra sina arkiv och bildsamlingar digitalt på Internet. 
   Peter Wallenskog, F.d. VD, nu styrelseledamot och entusiast    
   från företaget Genline informerar. 
 
Kl. 15.00 c:a  
   Avslutning. 
 

• Obs! Deltagarantalet är begränsat så först till kvarn gäller.  
• Anmälan ska ske senast 14 april 
• Bekräftat deltagande är bindande. 
• Anmäl dig till Kjell Nilsson, Box 6219, 102 34 Stockholm 
      e-post kjell@hembygd.se 
• Upplysningar Göran Furuland, tfn 0176-10137, Kjell Nilsson tfn 08-30 21 80 
• Kostnad för seminarieavgift, logi på Af Chapmans vandrarhem med 

frukost och linne, - två luncher, kaffe och middag med 
överraskningar på Skeppsholmens folkhögskola är endast 1 100 kr. 

• Vi vill gärna att du tar med dig arbeten, som du har färdiga att visa upp och kanske också vill 
berätta lite om på lördagskvällen. 

 
 
      



UKF:s digitala nyhetsbrev till medlemmarna Dec 2007

   
  

UKF:s digitala nyhetsbrev - Juni 2008 
ukf/Nyhetsbrev_dig_2008-06 
Medlemmar får detta brev i den mån vi har e-postadressen 
Skicka ett mail och meddela din adress om du vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen 
<> 
UKF:s Startsida  
 
* Ett stycke politisk historia, där den svenska riksdagens tillblivelse och utveckling 
skildras utifrån ett lokalt perspektiv. Börje Sandéns tal vid Kungaparets och landshövdingeparets  
officiella besök i Upplands-Bro 29 maj 2008 
 
* Fortsatta arkeologiska utgrävningar vid Lilla Ullevi under sommaren 
 
* Arkeologidagen 2008 - Fornsigtuna  - Signhildsberg 
 
<> 

Information från UKF  6 juni 2008 
 
* UKF har genom Börje Sandén varit engagerad i kungaparets och  
landshövdingeparets officiella besök i Upplands-Bro. Länken här nedan leder  
till det tal som Börje höll invid minnesstenen vid Kungsholmens kyrka.  
Länkar leder till fördjupad information av de historiska händelser som berörs i talet.  
   
Talet presenterades i kommunens program för kungabesöket med följande ord.  
_ Mötet på Näs äng 1502, då det anses bevisat att en allmogeförsamlingen  
deltagit  
_ Det första skriftliga riksdagsbeslutet om rivningen av ärkebiskopsborgen  
Almarestäket år 1517  
_ Skrivelsen från Tibble gästgivargård 1743, där man krävde offentlighet för  
riksdagens protokoll, och kravet att valda riksdagsmän skulle vara ansvariga  
inför sina hemmavarande väljare.  

Du kan läsa det kortfattade talet och Börjes kommentarer genom att klicka på: 
http://www.ukforsk.se/subjects/kungabesok2008.htm  

* När de arkeologiska undersökningarna återuptogs på nya platser i det aktuella området upptäcktes så 
intressanta saker att arkeologerna hoppas på förlängd utgrävningstid. Vi kanske kan hoppas på 
information under årets arkeologidag sönd 31 augusti? 
Länk till utgrävarnas hemsida 
Länk till UKF:s hemsida med bakgrundsmaterialet till kultplatsen Lilla Ullevi 
 

*  
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Medlemsinformation 3 
- nyhetsbrev aug 2008 

Föreningen för 
Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

Ordförande: Curt Dahlgren,   0708-44 22 48,  curt@mailbox.euromail.se 
Ulla Zetterberg, v.ordf, 582 423 86. e-post ullazetterberg@home.se                       pg: 27 58 94-4               
Sekr:  Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro. 08-582 405 15            E-post:   ukf@ukforsk.se 
Upplysn. Börje Sandén, 08-582 405 15. Telesvar  582 413 55.         Webbplats:   www.ukforsk.se  
 

Upplands-Broleden invigs  
Gröna Udden 20 sept 

Bro - Lossa hembygdsförening minns sina 30 år - sönd 19 okt kl 13 
Hembygdsgården Klint kl 13 

Årgång 22 

Naturens okända krafter - tisd 9 sept 
Författaren till ”Stora boken om naturfenomen,  journalisten Clas Svahn återger 

ögonvittnesskildringar från människor som upplevt dem 

Arkeologidagen - Fornsigtuna - Signhildsberg - sönd 31 aug kl 13 
Visning av området som undersökts första och enda gången åren 1984-88 

Frågorna om platsens roll är ännu inte tillfredsställande besvarade 
Vem / vilka byggde de medeltida anläggningar som beskrivs på 15-och 1600-talen? 

 

Lilla Ullevi.  De pågående undersökningar visas kl 10,  12,  14  

Söndagssalong - kultur i hemmiljö - sönd 14 sept och 9 nov kl 15 
konstutställning - vernissage - dikter - pianomusik 

Första sammankomsten i en planerad serie, liknande äldre tiders s.k. salonger 

Konsert med Bro d´River Boys and Girls - sönd 12 okt kl 13 
Gruppen ser tillbaka på 30 års sjungande - Dagcentralen i Bro 

Hur navigerade vikingarna? - onsd 24 sept kl 19 
Curt Dahlgren berättar på hembygdsgården Klint 

När Kungsängen skrev rikshistoria - tors 30 okt kl 19 
Minnessten vid kyrkan 1502 - Ärkebiskopsborgen 1517-1520 - 

Dalkarlarna vid Tibble gästgivargård 1743.  Föredrag av Börje Sandén 

Myntskatten i Sigtuna - tisd 18 nov kl 19  
Curt Dahlgren berättar på Villa Skoga i Kungsängen 

Konstrundan i Upplands-Bro invigs 
i Bro 30 aug. fortsätter 6-7 sept 



Kulturarrangemang  2008    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig 
inkomstkälla för UKF. 
Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner och bekanta.        
Kontrollera tid och plats på kommunens annonssida Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen 
Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrangemang brukar  finnas med under rubriken 
På gång.  Rätt ofta publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida 
www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55  för ev. ändringar. 

  
Sönd 31 aug. - Signhildsberg kl 13.00 
 

Arkeologidagen - Fornsigtuna 
Visning av området som undersökts första och 
enda gången åren 1984-88. Frågorna om plat-
sens roll är ännu inte tillfredsställande besvara-
de.  Vem / vilka byggde de medeltida anlägg-
ningar som beskrivs på 15-och 1600-talen?   
Finns det en koppling mellan ruinerna som för-
svann under märkliga omständigheter på 1670-
talet och det faktum att de första kristna bisko-
parna i Sigtuna ägt mark i Fornsigtuna? Forn-
sigtuna blir ju första gången känt när en påve på 
1170-talet begär att kyrkan skall få tillbaka sin 
tidigare egendom i Fornsigtuna! Börje Sandén.    
Kostnad  20:-     Arr. UKF 
 
Tisd 9 sept kl K19. Villa Skoga, G:la Landsv.4 
Kungsängens Centrum.  
 

Naturens okända krafter. 
Författaren till den uppmärksammade boken 
”Stora boken om naturfenomen” Clas Svahn,  
berättar i  ord och bild om naturens beteende. 
Det finns ännu mycket som vi inte förstår kring 
många av fenomenen. Klotblixtar som sågar ut 
runda hål i fönster, jordstycken som lyfts upp 
och läggs ned tjugo meter längre bort, snurrande 
isblock som slipas perfekt runda av strömmande 
vatten. Trots att företeelserna  är säregna och 
märkliga har de alla en naturlig förklaring - 
även om vi inte alltid kan se den just nu. Förf. är 
journalist på Dagens Nyheter. Du kan läsa bo-
kens förord på UKF:s hemsida. www.ukforsk.se       
50:-    Arr. UKF  
 
Lörd 13 sept. Bro Centrum 
Fest i byn  - årligen återkommande 
UKF visar forskningsresultat, bl.a. den tryckta ver-
sionen av Brogårdsarkivet. Över 700 sidor. 
BDB Bro d´River Boys underhåller på olika platser 
och lokaler med Barbershop. 
Se program i Upplands-Bro/Bålsta-bladet 
 
 
 
 

 
Sönd 14 sept Kl 15.  Lärarvägen 1,  Bro 
 

Söndagssalong -  Kultur i hemmiljö 
Konstutställning   Sophie Hedin 
Vernissage av Gudrun Sandéns nya bildväv 
Pianomusik och dikter. Johan Westre och So-
phie Hedin. Sammankomsten inleds med kaffe 
och bulle. Den första i en planerad svit möten 
med kultur i det lilla formatet i hemmiljö med  
konst,  musik,  litteratur,  historia, kulturhisto-
ria. Vi vill pröva på den form av samvaro män-
niskor utnyttjade före radio-TV-inspelad mu-
sik. 
Förhandsanmälan till UKF 582 40 515, 582 
413 55 m. telefonsvar  Kostnad denna gång 
100:-  insättes på pg  27 58 94-4  
Arr. Sophie Hedin och UKF 
 
Lörd 20 sept Gröna Udden, Kungsängen 
 

Upplands-Broleden invigs 
Guidade vandringar längs olika delsträckor. Dal-
karlsbacken / Ryssgraven visas vid två tillfällen av 
Börje Sandén 
Arr. Upplands-Bro kommun 
 
Tisd 23 sept kl 19, Hembygdsgården Klint 
 

Från Bondkalas till Nobelfest 
Rolf Johansson, Örsundsbro, berättar. 
Arr. Bro och Lossa hembygdsförening 
 
 

Onsd 24 sept kl 19  Hembygdsgården Klint 
 

Hur navigerade vikingarna? 
Curt H Dahlgren, UKF, berättar  20:- 
Arr. UKF  
 
Sönd 12 oktober Dagcentralen Bro kl 13.   
Konsert med Bro d’River Boys and Girls 
Gruppen kan se tillbaka på över 30 års sjungan-
den. Den bjuder på ett varierat program med 
”återuppväckta” sånger, varav  somliga aldrig 
sjungits i Upplands-Bro. Kostnad  80:- 
Arr. Bro d´River Boys and Girls 
 



Sönd 19 okt kl 13. Hembygdsgården Klint 
Bro-Lossa Hembygdsförening minns  
sina 30 år  
Ni som var med från början och ”kokade soppa 
på en spik” kanske har minnen ni kan plocka med 
er och låta oss ta del av. Hembygdsföreningen 
bjuder på en lättare förtäring och ni på era min-
nen. 
Arr. Bro & Lossa hembygdsförening 
 
Torsd 30 okt kl 19. Stockholms-Näs hembygds-
gård. Kungsängen 
 
När Kungsängen skrev rikshistoria 
_ Mötet vid Kungsängens kyrka 1502 och min-
nesstenens bakgrund. 
_ Äldsta riksdagsprotokollet om ärkebiskopsbor-
gen Almarestäket 1517. 
_ Skrivelsen från Tibble Gästgivargård 1743, i 
vilken man krävde offentlighet för riksdagens 
protokoll och att riksdagsmännen skulle vara an-
svariga inför sin väljare.  

Brogårdsarkivet     

bearbetningen av den första fasen ur det äldre materialet är nu slutförd 
 

När arkivet år 2007 donerades till Bro och Lossa Hembygdsförening åtog sig UKF att fullfölja den 
beskrivning av handlingarna som påbörjats 1990. Arbetet gällde de äldre handskrivna pappersdoku-
menten samt ett mindre antal maskinskrivna handlingar från 1900-talet. 
 
När vi började 1990 var vår ambition att dokumentera de mest intressanta pappren. I och med dona-
tion skulle det nu bli möjligt att beskriva alla dokumenten.  Gudrun Sandén började inledningsvis 
med att ge redan behandlade dokument en modernare språkform med bl.a. nuvarande stavning. Ovä-
sentligt innehåll togs bort liksom en del tabelluppställningar som i en del fall publicerats i original på 
hemsidan.  
     Vi var också angelägna om att publicera de drygt hundratalet handlingar som vi redan bearbetat 
för att visa vilket värdefullt material som vi fått förtroendet att arbeta med. Samtidigt som den syste-
matiska genomgången började gav vi ut nio 40-sidiga häften i mycket begränsad upplaga. Dessa  
publicerades också på hemsidan, i vilken också länkar gjordes till ett urval ordagranna tolkningar och 
bilder av handskrifter. Avsikten var att den slutliga versionen skulle följa den uppläggning av arkivet 
som Riksarkivet gjort. Vi var medvetna om att när hela bearbetningen var klar så måste allt redigeras 
om så att handlingarna skulle komma i den ordning Riksarkivet bestämt. 
     Det är denna redigering som nu är slutförd. Alla handlingar finns nu i en begränsad tryckt upplaga 
omfattande 716 sidor i A4-format.  Även hemsidan är omredigerad och är identisk med pappersuppla-
gan. Ca 130 handlingar har dessutom länkar till ordagrann tolkning och bilder av dokumenten. Avsik-
ten är att så småningom utöka antalet länkar och bifoga en CD med hemsidans innehåll till den tryck-
ta volymen. CD-skivan gör det möjligt att söka ord i hela materialet. 
     Bearbetningen som vi presenterar är således inga författade artiklar om arkivet. Däremot är det nu 
möjligt för den som vill, att göra sådana med utgångspunkt från materialet. 
Du finner hemsidan på  http://www.ukforsk.se  Klicka på Brogårdsarkivet. 

Brasan tänds kl 19. Föredrag av Börje Sandén 
19.30   Kostnad 50:- 
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening 
 
Sönd 9 nov  Kl 15.  Lärarvägen 1, Bro 
 

Söndagssalong -  Kultur i hemmiljö 
Andra sammankomsten. Vi fortsätter med 
Kultur i det lilla formatet i hemmiljö med  
konst, musik, litteratur, historia, kulturhistoria 
Förhandsanmälan till UKF 582 40 515,  
582 413 55 m. telefonsvar.   
Kostnad 50:- pg 27 58 94-4 
Arr. Sophie Hedin och UKF 
 
Tisd 18 nov kl 19.  Villa Skoga 
 

Myntskatten i Sigtuna  
Curt Dahlgren, UKF. Mynten visar att kontakten 
med Bysans varit tidigare än vad hittills ansett. 
Arr. UKF         20:- 
 
Tisd 2 dec kl 19, Hembygdsgården Klint i Bro 
 

Julmusik med tradition 
Arr. Bro och Lossa hembygdsförening 

 



När Kungsängen skrev rikshistoria 
 

Mötet vid Kungsängens kyrka 1502 
Äldsta riksdagsprotokollet om ärkebiskopsborgen Almarestäket 1517. 

Skrivelsen från Tibble Gästgivargård 1743, i vilken man krävde offentlighet för riksda-
gens protokoll och att riksdagsmännen skulle vara ansvariga inför sin väljare.  

 
När Stockholms-Näs hembygdsförening år 1945 beslöt att  resa en minnessten över ett tämligen okänt 
folkmöte vid kyrkan 1502, gav man prov på en lovvärd -  och påpasslig -  hembygdsgärning.  I janua-
ri 1943, bara ett halvår efter föreningens bildande, väcktes förslaget att man borde få till stånd en 
minnessten över det förlikningsmöte som hållits mellan riksföreståndaren Sten Sture d.ä. och ärkebis-
kopen Jakob Ulfsson på Näs’ äng. 
     Mötets stora betydelse hade uppenbarats, när Sveriges Riksdag förberedde sig på att fira sitt 500-
årsjubileum 1935 med hänvisning till ”Sveriges första riksdag i Arboga 1435”. Våra historiker fick 
efter en motion i riksdagen uppdraget att ta fram en utförlig beskrivning av Riksdagens historia. Det 
skulle bli ett verk i ett tiotal volymer.  
     Det främsta kriteriet på en riksdag är att alla folkgrupper skall ha säte i riksdagen - en självklarhet 
som man redan vid utnämningen av Arboga beaktat. Men den källa man stött sig på var en krönika, 
således inget dokument om själva mötet. Dessutom fann man att här förelåg en tvivelaktig tolkning 
av krönikan. 
     Hur det var med den saken och varför beskrivningen av mötet vid Kungsängen skulle ha större 
trovärdighet får Börje Sandén tillfälle att närmare utreda vid ett föredrag i hembygdsgården i Kungs-
ängen torsd 30 oktober.  
     Då kommer också det äldsta bevarade ”riksdagsprotokollets” innehåll att granskas eftersom dess 
två beslut berörde Almarestäket och ärkebiskopen, som bebott borgen under nästan hela sin ämbets-
tid.  
     Det var också vid gästgivargården i Kungsängen som en mycket stor demonstrerande folkförsam-
ling bestående av dalkarlar i en skrivelse formulerade - och krävde - offentlighet för riksdagens proto-
koll och att riksdagsmännen skulle vara ansvariga inför sina väljare. 
 
Det var dessa tre rikshistoriskt intressanta frågor som Kungen, Drottningen och Landshövdingen med 
sin stab fick ta del av invid minnesstenen vid besöket i Upplands-Bro 29 maj. 
     Den korta historiska överblicken väckte Drottningens och Landshövdingens intresse eftersom de 
omedelbart utbad sig kopior av talet.   
     Kungen gjorde i sitt tal en utmärkt sammanfattning:  ”Vi inledde dagen med en spännande histo-
risk återblick, som visade på betydelsen av denna trakt långt tillbaka i tiden. Håtunaleken, den första 
riksdagen med folklig representation i Kungsängen så tidigt som 1502, Stäket-borgens rivning, som 
bidrog till Stockholms Blodbad och det något mera positiva resultatet av dalkarlarnas marsch mot 
Stockholm, som i sin tur ledde till en begynnande representativ demokrati i Sverige.” 
 
På kommunens hemsida finns samtliga tal återgivna inbegripet Kungens tal till Upplands-Broborna 
vid avslutningen i Bro centrum. Där kan du också läsa beskrivningarna av de åtta platser som besök-
tes. Öppna fliken Kommunen > Kungabesök 29 maj 2008 
 
På nästa sida finner du Börje Sandéns tal i sin helhet. 
 
 
 
 

Medlemskap genom insättning av 150:-  från och med 2009 
på UKF:s pg 27 58 94-4, ger 2-3 Nyhetsbrev om året. 
Extra nyhetsbrev på hemsidan mellan pappersutgåvorna 
Anmäl via e-post om du vill ha dem till din e-postadress 



Eders Majestäter – Herr och Fru landshövding – 
Övriga gäster och Upplands-brobor  
   
Vid Kungens och Drottningens besök i Upplands-
Bro 1987 visades bl.a. de historiska minnesplat-
serna Rösaring och Fornsigtuna. Här - och nu - 
blir det en helt annan sida av bygdens historia. 
   
Kungsängenområdet har fått vara med att skriva 
rikshistoria vid ett par tillfällen i början av 1500-
talet, och en gång på 1700-talet. Den här minnes-
stenen erinrar om det första tillfället år 1502. Fol-
ket som då samlats här utanför kyrkan visste inte 
att de var med om att skriva det första dokumen-
terade bladet i vår riksdags historia.  
   
Att så var fallet stod heller inte klart för våra his-
toriker, förrän de på 1930-talet fick riksdagens 
uppdrag att skriva en grundläggande historik inför 
riksdagens stundande 500-årsjubileum.  För det 
visste ju alla, att första riksdagen hade hållits i 
Arboga 1435. 
 
Men historikerna fann vid närmare analys, att 
man till Arbogamötet bara kallat sådana personer 
som var positiva till det som skulle beslutas.  Det 
var alltså inte någon helt representativ samling av 
svenska folket i vår nuvarande demokratiska me-
ning. 
   
Det skulle visa sig att det första möte, där vi har 
skriftligt belägg för att menige man deltagit, var 
det här mötet i Kungsängen’.   
”då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng”  
   
Vid 550-årsminnet - alltså 1985 - hade en ny ge-
neration historiker kommit till samma slutsats. 
Mötet var alltså ett första led i tillkomsten av Eu-
ropas näst äldsta och ännu fungerande parlament. 
……………………………… 
Även riksdagens äldsta skriftligt bevarade beslut 
är knutet till Kungsängen eftersom ärkebiskops-
borgen Almarestäket – en dryg km härifrån - lig-
ger i kommunen.  
   
I det dokumentet redogörs för hur en folkförsam-
ling beslutat att ärkebiskopen skulle avsättas och 
borgen rivas, så att den aldrig mer skulle bli ett 

fäste för landsförrädiska ärkebiskopar.  Att det 
idag anses vara ett folkets beslut framgår med 
önskvärd tydlighet i Riksarkivets förteckning över 
Riksdagens handlingar.  
Där hänvisas redan på 11:e raden till ”det ödes-
digra riksdagsbeslutet 1517.    
   
Det är samma folkförsamlings beslut som inne-
höll den första ”brasklappen”;  
den som räddade biskop Brask från att halshuggas 
vid Stockholms Blodbad.  
Beslutet följdes året därpå av ytterligare ett par 
mycket betydelsefulla historiska dokument. Näm-
ligen de brev som riksföreståndaren Sten Stu-
re  riktade till svenska folket, medan han från sitt 
slott Svartsjö på andra sidan vattnet, övervakade 
rivningen av ärkebiskopsborgen.  
     Det var således år 1518 som han formulerade 
de berömda orden som på ett lättförståeligt sätt 
förklarar vad demokrati är:  
”det som angår alla, bör av alla samtyckas.   
 
De modiga människor som beslutat om att avsätta 
en ärkebiskop, utnämnd av påven i Rom, ledaren 
av den katolska kyrkan och därmed ledare för då-
tidens europeiska gemenskap….  
…. dessa människor, som också förgripit sig på 
kyrkans egendom genom att riva ärkebiskopsbor-
gen, fick genom Sten Stures ord ett starkt argu-
ment för det rättmätiga i beslutet.  
……………………………………………………  
 
Här i Kungsängen - 900  m i den riktningen - fick 
vi vara med om nästa stora fas i riksdagsarbetets 
utveckling.  
     På Gästgivargården Tibble formulerade en 
mycket stor skara demonstranter år 1743 bl.a. två 
krav som skulle komma att bli normgivande för 
framtiden.  
   
Svenska bönder begärde nämligen att få tillbaka 
sin rätt att få veta vad som stod i riksdagsproto-
kollen. Särskilt ville man veta, hur Sverige hade 
kommit i krig med Ryssland utan att Ryssland 
hotat oss.  
    Således - ett krav på en offentlighetsprincip - 
20 år innan lagen tillkom.  
Med tanke på att bondeståndets egna riksdagsmän 

Här återges den historiska tillbakablicken vid minnessten  
i Kungsängen vid Kungabesöket 



misstänktes för att ha godkänt anfallskriget mot 
Ryssland begärde man också att de representanter 
man skickade till riksdagen, i sina beslut skulle 
stå till svars inför sina hemmavarande väljare. 
        
Detta är kärnpunkten i representativ demokrati  
   

Hela saken lades åt sidan efter att militär ingripit 
mot demonstranterna och fler människor dödats i 
Stockholms centrum än vid Stockholms blodbad.  
 

Men drygt 20 år senare fick Sverige både sin of-
fentlighetsprincip och tryckfrihet.  
 

I frågan om kravet på riksdagsmännens ansva-
righet inför sina väljare var svensk allmoge först 
i Europa.  
      En brittisk historiker säger förvisso, att Eng-
land var före Sverige med idén om att riksdags-
män skall vara ansvariga inför sina väljare, men – 
påpekar han - i det engelska parlamentet fanns 
inga bönder med på samma sätt som i vårt land.  
En upplyst svensk allmoge var alltså först bland 
bönder i Europa att framföra sådana krav.  

 ……………………………………………..    
Här på stenen – rest av hembygdsföreningen 
1945 - har svensk allmoge blivit hyllad. Men det 
hade faktiskt också skett redan före 1502 - i en 
kyrkmålning i en grannkyrka. (Kalmar i Håbo)  
 
Bilden – som nu är övermålad - visar en allmoge-
man och en riddare, som tillsammans stöder riks-
vapnet Tre Kronor.  
 
Texten under kyrkmålningen får bli mina avslut-
ningsord:  
  
”Veten,  folk  i när och fjärran,  
att Sverige är ryktbart  
genom sin allmoge och sitt ridderskap.”              
   
Därmed tackar jag för ordet - och önskar Kungen 
och Drottningen,  Landshövdingeparet och in-
bjudna gäster en god fortsättning på dagen. 

Vid Kungabesöket i Upplands-Bro den 29 maj 2008 
gavs också tillfälle att berätta om hur det gick till när 
kungens anfader Karl XIV Johan reste genom landet 
mellan sina två huvudstäder. Färden gick på samma 
"gamla landsväg" som kungaparet och landshövdinge-
paret använde när de for med häst och vagn från mot-
tagningen i Kungsängens centrum ner till kyrkan.   
 
Vid ett tillfälle 1839 gjordes ett matuppehåll vid skog-
vaktarbostaden på den stora häradsallmänningen nära 
gränsen till nuvarande Håbo kommun, vilket den min-
nessten ännu erinrar om, som skogvaktaren reste invid 
sin bostad. 
     Kungen hade blivit mäkta förvånad över att skog-
vaktaren hälsade honom välkommen på franska.  Men 
denne hade varit livgrenadjär och tillsammans med sitt 
regemente blivit tillfångatagen 1806 av marskalken 
Bernadotte. Han hade i fångenskapen lärt sig franska. 
 
Händelsen på häradsallmänningen är detaljerat återgi-
ven av vår dåvarande landshövding i en memoarbok. 
Ceremonin kring de kungliga färderna genom lan-
det  och formerna för kungens säkerhet framgår av 
följande avsnitt i landshövdingens berättelse. 
 
 
 

Till en landshövdings tjänsteplikt hörde den 
tiden att följa Konungen, dit han reste genom 
länet; detta skedde med stor ståt: först Krono-
länsman, så Kronofogden, därefter en Enspän-
nare till häst, bärande en stor stav med silver-
kula, vari länets vapen var graverat, sedan 
Landshövding och Regementschef; vanligen 
åkande i en vagn närmast framför Konungens 
hingstridare, varefter Konungens vagn följde i 
frisk fart, förspänd med 5 hästar, vilka alltid 
ombyttes då en mil var tillryggalagd. 
 
De omnämnda "hingstridarna" som red närmast intill 
kungens vagn var kungens livvakt. Att hästarna som 
drog kungens vagn skall bytas ut efter varje mil skulle 
garantera att dessa hästar inte var uttröttade om något 
attentat skulle riktas mot kungen. 
     Kungen köpte på stående fot 30 ekar från skogvak-
tarens plantskola. De skulle planteras vid Rosendals 
slott på Djurgården och ges skogvaktarens namn: 
"Nürnbergs lund". 
 
Ovanstående historia blev det tillfälle för Börje San-
dén att berätta för drottningen och övriga runt lunch-
bordet i Finnstaskolan.  En utskrift av landshövding 
Kraemers redogörelse överlämnades till drottningen 
för vidarebefordran till kungen.  

Minnesstenen över Karl XIV Johans besök år 1839  
vid skogvaktarbostället på Håbo Häradsallmänning 



Bakgrund 
När förslaget om att bilda ett lokalhistorisk forsk-
ningsinstitut uppkom 1987 – var jag angelägen 
om att verksamheten även skulle omfatta kultur i 
allmänhet. Jag ville nämligen anknyta till det vi i 
Upplands-Bro hade börjat med, när Musiksäll-
skap bildades 1969.  
     Vi hade snart funnit att folk inte kom till våra 
konserter i den utsträckning som vi hoppats på. 
Under 60-talet påbörjades som bekant den stora 
inflyttningen till kommunen och många skolor 
byggdes, vars lokaler vi utnyttjade. Mats Lilje-
holm, musikskolans första ledare och jag  som 
ordförande inledde en framgångsrik satsning med 
musik i herrgårdar och kyrkor. Musiken blanda-
des med upplysningar om platsens historia - och 
folk strömmade till. Inför första herrgårdskonser-
ten hade vi inte begärt förhandsanmälan. Värden 
på Almarestäket måste till slut låsa dörren.  
     Det blev mer historia och musik när vi tog oss 
an våra stora fornminnesplatser, Rösaring, Forn-
sigtuna, Fornborgen vid Draget, och inte minst 
borgruinen på Stäket. Vi laborerade med teman 
som Lär känna din bygd och Musik i det gröna. 
Vi hade med oss blåsorkester, mindre ensembler, 
kör och en nu inte helt okänd manskvartett, ur-
sprungligen en manskör. Musiksällskapet hyrde 
ångbåt för att åka till Skokloster, Gripsholm, 
Drottningholm, Birka och längs kommunens 
stränder, båtarna fylldes och sällskapets alla mu-
sikgrupper var med ombord.  
     Jag brukar tänka på att Musiksällskapet var en 
av anledningarna till jag själv allt mer började 
forska kring bygdens historia – ”Lär känna din 
bygd” förpliktigade, och som den lärare jag var, 
borde jag ligga några blad före mina elever i läro-
boken. Som jag berättat tidigare i UKF:s Nyhets-
brev var det faktiskt en herrgårdskonsert på Sign-
hildsberg som på allvar öppnade dörren för forsk-
ningen kring Fornsigtuna, snart följd av arkeolo-
giska undersökningar. Det fanns ju en folkvisa 
om Signhild och ett besök på Visarkivet i Stock-
holm gav många upplysningar om platsen. 
     Så småningom utökades Musikskolans verk-
samhet kraftigt.  Många musiklärare anställdes 
och Musiksällskapets roll som paraplyorganisa-
tion för de musikaliska aktiviteterna i kommunen 
minskade.  
     Det var således tjugo års erfarenheter av kultu-

rell verksamhet som gjorde att jag ville få in även 
denna sida i UKF:s program. Namnet på vår före-
ning blev således ”Föreningen för Upplands-Bro 
Kulturhistoriska Forskningsinstitut”. Det blev 
UKF som kom att ta sig an herrgårdskonserterna i 
samarbete med musikskolan och Musiksällskapet. 
Föreningens målsättning är således att både bedri-
va forskningsverksamhet och kulturverksamhet. 
Det är den senare som märkts mest utåt i form av 
föredrag kring forskningen, exkursioner av olika 
slag, regelbunden utgivning av Nyhetsbrev, tryck-
ta böcker och mängder av småskrifter och inte 
minst än hemsida på internet som nu är inne på 
sitt elfte år. 
     Det ovan sagda känner våra äldre medlemmar 
till, men vi får ju ständigt nya som kan känna be-
hov av att veta bakgrunden till vårt nya projekt 
med musikaliskt-litterära salonger i det mindre 
formatet. Jag vill erinra om det verkligt stora for-
matet från 1995. Då var det var det nämligen dags 
för den tjugonde herrgårdskonserten som fick vi 
möjlighet att förlägga till Hallwylska palatset i 
Stockholm och som kunde ta 80 Upplands-Brobor 
som publik. Upplands-Bros olika musiksektioner 
för stod för musiken. 
  
Salongsverksamheten    
Tiden har nu blivit mogen för en av mig länge 
önskad form av kulturverksamhet, nämligen ”den 
musikaliska och litterära salongen” som vi känner 
den från 1800-talets början ända fram till den in-
spelade musikens tillkomst, vilken snart följdes 
av radio och TV. Vår styrelseledamot sedan flera 
år, Sophie Hedin, har tänkt i samma banor, och 
när hon nu tagit över sitt föräldrahem i Bro med 
ovanligt stort utrymme för att vara i en villa så 
vill hon ställa huset till förfogande för en viss re-
gelbunden salongsverksamhet. Vi kan ta emot ett 
30-tal deltagare. 
     Vi inleder med den nu annonserade samman-
komsten, som skulle kunna ses som en vidareut-
veckling av de många tillfällen vi fått vara på våra 
herrgårdar. Målsättningen är att i än högre grad 
ägna oss åt litteratur och konst i en intim miljö. 
Men musiken vill vi gärna ha med. Vid vår första 
träff  framför vi bl.a. en melodram från 1918. Det 
är en dikt som läses till ackompanjemang av mu-
sik som illustrerar händelseförloppet rad för rad. 
Den handlar om känd historisk tilldragelse som 

Söndagssalongen – kultur i hemmiljö 



 även finns representerad i 1800-talets historiska 
måleri på Nationalmuseum.  
     Stommen till programmet finns i programöver-
sikten, men det ligger i projektets idé att här finns 
plats för improvisationer. Inför den andra träffen i 
november tar vi bl.a. upp temat 1808-09. Rune-
bergs dikter från kriget var ju något som för den 
äldre generationen var ett måste i skolans olika 
stadier. Både i Sverige och utomland bedrivs 
forskning kring begreppet ”salonger” med redo-

görelser för deras betydelse för musikutveckling-
en under 1800-talet. Vi kan nu komma åt beskriv-
ningar av ett antal svenska salongsvärdinnor – 
och förstå varför just kvinnor dominerade dessa 
tillställningar. 
     Vi hoppas att ni som är intresserade att bidra 
med programinslag hör av er. Projektet står och 
faller med personer som engagerar sig för vår idé. 
 

Lilla Ullevi 
Utgrävningarna vid Lilla Ullevi förra året var som bekant mycket givande, då de bekräftade de speku-
lationer ortnamnsforskarna haft sedan 1908, att här funnits en kultplats. Namnet antyder att det bör ha 
varit fruktbarhetsguden Ull som dyrkats här. På Riksantikvarieämbetets startsida http://
www.arkeologiuv.se berättas om dessa grävningar med en särskild länk till Ullevigrävningen 
     Under sommaren har ytterligare två områden  undersökts. Man hade anslagit ett par veckor på var-
je ställe. Men det visade sig snart att på den ena platsen  fanns annat av mycket stort intresse. Så stort, 
att riksantikvarieämbetet ansåg det värt att satsa egna pengar för ytterligare ett par månaders utgräv-
ning. Vid vårens exkursion till kultplatser i kommunen gjorde vi en anhalt även på den nu uppmärk-
sammade platsen.  
      Samma dag som jag skall börja skriva ut detta nyhetsbrev får jag veta att Arkeologikonsult AB, 
som utför grävningarna, kommer att berätta om de pågående utgrävningarna 
Arkeologidagen sönd 31 augusti vid tre tillfällen kl 10, 12, och 14 
Utgrävningsplatsen är den som ligger närmast Gamla E18, infart bortom KIA bilförsäljning 
 
Konstrundan 2008 i Upplands-Bro  
Lörd. 30 augusti kl 13. Vernisage och invigning  av samlingsutställningen i Bro Centrum  
Kommunalrådet Yvonne Stein invigningstalar.   Öppet varje dag mellan kl 13-18 
Lörd-sönd 6-7 sept. Konstrundan på en mängd platser i kommunen 
Se affischering och http://www.konstformer.se   
Konstnärernas hem, Prästgården i Bro, Hembygdsgårdarna i Bro och Kungsängen, 
Brunna Krog,  Villa Skoga, Örnäs stall, Florasalen i Bro, Frölunda, Kyrkans f.d. dag-
hem i Bro, Ungdomens hus i Bro. 

Vi söker personer - unga eller äldre -  
som är villiga att arbeta ideellt inom UKF:s arbetsområden 
Vi söker medlem eller annan hembygdsintresserad person med datorerfarenhet som vill 
arbeta med vår ständigt växande databas och hemsida.  
     Det finns enklare arbeten för den som är van att arbeta med ordbehandling.  
     Vi behöver också de som kan hantera skanner för digitalisering av kartor, tidnings-
artiklar och liknande. 
     Har du erfarenhet av digitalisering av ljudband har vi många intervjuer som behöver 
viss redigering, liksom överföring till hårddisk/CD/DVD av 
våra videoband inspelade  på  Hi8-band och VHS. Vi bidrager 
med omkostnader men inga arvoden för arbetet. Hör av dig till 
Börje Sandén.   08-582 40 515,   ukf@ukforsk.se 
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Bro - Lossa hembygdsförening minns sina 30 år - sönd 19 okt kl 13 
Hembygdsgården Klint kl 13.     

Arr Hembygdsföreningen 

Årgång 22 

Söndagssalong - kultur i hemmiljö - sönd 9 nov kl 15 
Gitarrmusik av Pascal Jardry - från renässans till samtid 

Historik kring begreppet Salong av Börje Sandén 

Inställt  
I förra brevet annonserade konserten med Bro d´River Boys and Girls  

 har måst ställas in på grund av sjukdom. Kommer igen till våren 

Två artiklar kring vår lokalhistoria 
 1. Släkten Rålamb - 1500-talet till 1900-talet - kulturbärare av stora mått 
     -  när Kungl. Biblioteket  fick historiska dokument från Upplands-Bro 
 

 2. När Granhammar räddades från rivning  - Medalj som belöning 

När Kungsängen skrev rikshistoria - tors 30 okt kl 19 
Minnessten vid kyrkan 1502 - Ärkebiskopsborgen 1517-1520 - 

Dalkarlarna vid Tibble gästgivargård 1743.  Föredrag av Börje Sandén 
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening 

Ingvar den vittfarne och Jarlabanke  
- två framstående män i ett gryende Svearike.    tisd 18 nov kl 19  

Rapport om myntskatten i Sigtuna  
 

Curt Dahlgren berättar på Villa Skoga i Kungsängen 

Rapport från förra Söndagssalongen 



Kulturarrangemang  2008    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagar-
avgift en viktig inkomstkälla för UKF. Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna 
med vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida 
Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika ar-
rangemang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Rätt ofta publiceras  våra aktiviteter även 
under KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare  
582 413 55  för ev. ändringar. 

 

Sönd 19 okt kl 13. Hembygdsgården Klint 
Bro-Lossa Hembygdsförening minns  
sina 30 år  
Ni som var med från början och ”kokade soppa 
på en spik” kanske har minnen ni kan plocka 
med er och låta oss ta del av. Hembygdsföre-
ningen bjuder på en lättare förtäring och ni på 
era minnen. 
Arr. Bro & Lossa hembygdsförening 

Torsd 30 okt kl 19. Stockholms-Näs hem-
bygdsgård. Kungsängen 
 
När Kungsängen skrev rikshistoria 
_ Mötet vid Kungsängens kyrka 1502 och 
minnesstenens bakgrund. 
_ Äldsta riksdagsprotokollet om ärkebiskops-
borgen Almarestäket 1517. 
_ Skrivelsen från Tibble Gästgivargård 1743, i 
vilken man krävde offentlighet för riksdagens 
protokoll och att riksdagsmännen skulle vara 
ansvariga inför sin väljare.  
Brasan tänds kl 19. Föredrag av Börje Sandén 
19.30   Kostnad 50:- 
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening 

Sönd 9 nov  Kl 15.  Lärarvägen 1, Bro 
 

Söndagssalong -   
Huvudteman 

Gitarrmusik framförd av Pascal Jardry  
”Från renässans till samtid” 

 

Historik kring begreppet Salong  
med Börje Sandén 

Andra sammankomsten.  
Vi inleder med kaffe och bröd 

 
Pascal är utbildad vid musikhögskolorna i 
Malmö och Stockholm, där han har en mater- 
examen. Francois Couperin, Manuel de Falla 
och Hense är några av kompositörerna.  
Pascal berättar om musiken och kompositö-
rerna 
 
Vi fortsätter med Kultur i det lilla formatet i 
hemmiljö med  konst, musik, litteratur, histo-
ria, kulturhistoria m.m. 
Förhandsanmälan till UKF 582 40 515,  
582 413 55 m. telefonsvar.   
Kostnad 50:- pg 27 58 94-4 eller på plats 
Arr. Sophie Hedin och UKF 
 
 
Tisd 2 dec kl 19, Hembygdsgården Klint i Bro 
 

Julmusik med tradition 
Arr. Bro och Lossa hembygdsförening 

Tisd 18 nov kl 19.  Villa Skoga, Gamla Landsv. 4, 
Kungsängen, bakom Posten och Systembolaget 
 

Ingvar den vittfarne och Jarlabanke - två 
framstående män i ett gryende Svearike 
Curt Dahlgren berättar 
 
Kort rapport om 
Myntskatten i Sigtuna   
Mynten visar att kontakten med Bysans varit tidi-
gare än vad man hittills ansett.  Curt Dahlgren. 
Arr. UKF         20:- 

Glimtar ur den Sunnerdahlska Hemsko-
lans historia på Säbyholm 

 

Skolans donator - ett 100-årsjubileum 
 

Föredrag med bilder på Bro bibliotek 
Tisd 7 okt kl 18.30 

 
Arr. Sunnerdahlsföreningen 



Släkten Rålamb har ägt och bebott många platser i 
Upplands-Bro.  
Den första i raden av den sedermera friherrliga släkten 
Rålamb ägde Brogård på 1500-talet, den sista manliga 
arvingen ägde Granhammar på 1900-talet. Däremellan 
har Rålambar innehaft Fornsigtuna/Signhildsberg, 
Sundby, Gällöfsta, Ekhammar, Urfjäll,  Aspvik, Ham-
ra, Körsvik . De två senaste egendomarna blev senare 
Lennartsnäs som fick namn efter fältherren från 30-
åriga kriget Lennart Torstensson. 
 
Kort beskrivning av släktrelationerna från 1500-
talet till 1900-talet 
Källor: Den introducerade Svenska Adelns Ättartav-
lor,  Brogårdsarkivet, Olof Nordbergs avhandling 
1944 om Hans Gustaf Rålamb, Uppslagsböcker. 
Betydligt utförligare redogörelser för släktskapsför-
hållanden och medlemmarnas framträdanden i histo-
rien finns på UKF:s hemsida 
 
Anders Sigfridsson, (1527-1583), erhåller som ersätt-
ning  för sitt arbete i statens tjänst Husby i Bro socken. 
Enligt Svenska Adelns Ättartavlor har han antagligen 
fått "förnyelse på gammalt adelskap av Gustav I". Han 
bygger en ståndsmässig bostad i Husby som han kallar 
Brogård, troligen föregångaren till nuvarande "slottet" 
som byggdes av Johan Sparre under 1880-talet. (då 
huvudbyggnaden var förfallen och bl.a. användes  som 
sädesmagasin; några tidigare ägare hade bott på 
Ådö.) År 1563 får Anders Sigfridsson kung Erik XIV:s 
uppdrag att fängsla kungens bror Johan, som har Fin-
land som sitt hertigdöme. 1564 blir han 
"artilleritygmästare" dvs ansvarig för vårt lands första 
statliga kanoner. 1567 sitter han som ståthållare på 
Stockholms slott och 1569 på Västerås slott. Han dör 
1583. 
     Han föll i onåd hos kung Erik, som ansåg att Rå-
lamb gett Johan (sedermera Johan III)  alltför goda 
villkor i sin fångenskap.  Rålamb hjälper senare Eriks 
broder Johan till makten genom att som överståthålla-
re i Stockholm släppa in Johan med sitt folk i staden. 
Han blir nu "fångvaktare" för den avsatte Erik. År 
1571 fick Rålamb Husby i Bro i förläning liksom Asp-
vik i Kungsängen. Året därpå  bytte han till sig också 
Källvik (Körsvik) och Hamra (gårdar som senare 
skulle komma att heta Lennartsnäs.) 
 

Sonen Bror Andersson Rålamb, (1568-1648), född 
1568 på Brogård, ärver bl.a. Brogård. Han blir ståthål-
lare över Närke, Värmland och Arboga, senare över 
Nora och Lindes bergslag. Han blir landshövding i 
Västmanland och ståthållare på Västerås slott.  Död på 
Brogård 1648, men begravd i Klara kyrka i Stock-
holm. Han föll i onåd hos Gustav II Adolf för att so-
nen Erik uppträtt ohövligt vid hovet. Fadern straffades 
'för att han icke med större nit uppfostrat sonen'. Han 
förlorade sina ämbeten och förläningar.  I sitt  svar på 
Rålambs nådeansökan hänvisade kungen till att Rå-
lamb som 'var av ringa och bondeätt, likväl njutit 
mången nåd och sonen blivit tagen i kungens kamma-
re'.  Händelsen berörs i Hans Gustaf Rålambs roman 
"En Svensk adelsmans äventyr i utländska orter". se 
nedan 
 
Sonen Claes Rålamb, (1622-1698) "Herre till Bro-
gård" bland flera andra gods, blir den mest berömde 
av alla i släkten Rålamb. Han medverkar vid Bröm-
sebrofreden 1645,  är krigs- och  hovråd,  landshöv-
ding i Uppland och bl.a. ägare till Fornsigtuna i Upp-
lands-Bro, skickas som sändebud till Turkiet 
(Konstantinopel) och i en lång rapport berättar han att 
han fått smaka på kaffe. Det är första gången kaffe 
beskrivs i svensk litteratur.  (se hemsidan)  Han blir 
överståthållare i Stockholm där han har en egen bostad 
i Rålambshovsparken. Blir också president i Göta hov-
rätt. Släkten blir friherrlig genom Claes, som också 
sitter i regeringen, där han tillsammans med några 
andra kraftigt påtalar bristerna i den ännu minderåriga 
Karl XI uppfostran till kung, varför han blir motstån-
dare till den mäktige Magnus Gabriel de la Gardie, 
som var såväl kansliråd i regeringen, dvs statsminister, 
som universitetskansler i Uppsala universitet. Det är i 
dessa båda befattningar han undertecknar "världens 
äldsta fornminneslag". Även De la Gardie var en tid 
ägare till Fornsigtuna i vår kommun. 
     Flera av höjdarna i släkten Rålamb har inte skapat 
sig karriärer som krigare på slagfälten. Två av dem 
blev i stället stora kulturbärare t.ex. genom att bygga 
upp historiska arkiv med tusentals dokument och 
böcker. Det gjordes i en tid när vi ännu inte hade ett 
fullt utvecklat riksarkiv.  Claes var mycket kunnig i 
juridiska förhållanden och var själv författare till skrif-
ter i ämnet.  I den mycket känsliga frågan om indrag-
ningen av förlänade adelsgods till staten, dvs 1680 års 
reduktion, spelade han en viktig roll. Man tror att det 

Släkten Rålamb som kulturbärare 
Bok– och handskriftssamlingar till Carolina Rediviva och Kungliga biblioteket 

samt konsten att dricka kaffe 
Studier i Brogårdsarkivet och UKF:s arkiv av Börje Sandén 



är Rålamb som skrivit berättelsen därom på över 1000 
handskrivna foliosidor. Hans boksamling omfattade ca 
15 000 volymer. Rålamb själv drabbades hårt av re-
duktionen. Bl.a. togs boksamlingen ifrån honom. Men 
kungen skänkte den senare till Uppsala universitet 
(Carolina Rediviva). Claes är också begravd i Klara 
kyrka. Clas Rålamb hade många barn. Tre av dem 
gjorde kulturella insatser i likhet med fadern. 
 
Claes Rålambs son Åke Rålamb. (1651-1718), förvär-
vade historiska dokument, som långt senare skulle 
komma att  hamna  på Gällöfsta i Upplands-Bro. När 
Vasaättlingarna på Polens tron fördrevs lade kungens 
"dvärg" beslag på några kistor med "svenska papper" 
som såldes på ett "loppis" och som Åke Rålamb passat 
på att köpa. När han fick se det fina innehållet ville 
han köpa mer. Men när han kom tillbaka var lådorna 
sålda. Han hade emellertid kommit över några av Erik 
XIV:s handskrivna berättelser från sin fångenskap, 
bl.a. med historien om kungens giftermål med Karin 
Månsdotter. Åkes största insats skulle bli en 
"encyklopedi", dvs en bok där han ville sammanfatta 
sin tids vetande. Här fanns matrecept, metod att bygga 
öl, hur lantmätare skulle utföra karteringar, en full-
ständig lärobok i matematik, skeppsbyggeri, geogra-
fiska fakta, stjärnbilder och allt annat inom astrono-
min. Till och med en kurs i stenografi. Det är i hans 
bok som vi första gången får höra talas om 
"sioccolade" - choklad. 
     Han arbetade på uppslagsboken under första hälf-
ten av 1690-talet. Det sades om honom att han mesta-
dels vistades på sina lantgods, bl.a. Signhildsberg, för 
att i lugn och ro kunna arbeta på sitt stora verk. Den 
dåtida forskningen menade att sagan om Habor och 
Signhild borde ha anknytning till Fornsigtuna, där 
man på 1600-talet flera gånger hade rapporterat om 
medeltida borgruiner och en  kungadotter borde ju ha 
vuxit upp i ett slott. Den enda plats av flera utpekade 
som hade slottsliknande ruiner var Fornsigtuna, ett 
namn som Åke alltså ändrade till Signhildsberg. Först 
hade han kallat sin herrgård för Åkes hof, i likhet med 
familjens sommarhus strax utanför Stockholm - Rå-
lambs hof.  Läsa mer på hemsidan  
 
Claes Rålambs yngsta son  Gustaf Rålamb,(1675-
1750), beträdde liksom föregångarna höga poster i 
samhället, bl.a. hovmarskalk hos drottningen, presi-
dent i kammarrevisionen och i bergskollegium. Han 
blev liksom fadern en mycket lärd man. Han byggde 
upp ett nytt bibliotek med bortåt 2000 svenska böcker, 
520 handskrifter, 528 likpredikningar,  900 orationer 
(tal/föredrag) och parentationer över avlidna personer 
och inemot 4000 disputationer i vetenskaperna, brev, 
stadgar, resolutioner, fredsfördrag,  manifester, offent-
liga handlingar från år 1295.  Väl upprättade register 
över detta har han också lämnat efter sig.  Han begrav-
des som sina föregångare i Klara kyrka. 

     Jag nämner allt detta eftersom det mesta skulle 
komma att hamna i Upplands-Bro år i mitten av 1800-
talet, när en arvtagare tog det med sig till Sundby och 
så småningom placerade det i stenhuset Gällöfsta som 
var en underlydande gård. Sundby var nämligen helt i 
trä och en del av samlingen hade gått förlorad vid en 
brand 90 år tidigare. Genom giftermål kom sedan sam-
lingarna till släkten Lantingshausen på Granhammar. 
Men innan de flyttades dit donerades verkligt värde-
fulla original och böcker  i två omgångar på 1880-talet 
till Kungliga biblioteket. Men det var så mycket kvar 
att Granhammars biblioteksrum inte kunde rymma allt 
utan hela stora salongen fick bli "Stora biblioteket".   
     Där var hyllor runt alla väggarna och dessutom 
fanns det ända fram till 1937 en stor bildsvit ovanför 
bokhyllorna omfattande ca 20 stora scener från Seral-
jen i Konstantinopel. Rålamb fick se sultanen med 
hela sitt hov dra ut på jakt. Han förvärvade ögon-
blicksskisser som en tecknare hade gjort av processio-
nen. Sedan han kommit tillbaka till Sverige lät han 
framställa mäktiga oljemålningar med motiven i stor-
leken 127 cm x 205 cm som mest. De donerades 
nämnda år till Nordiska museet. 
 
Gustaf Rålambs sonson Claes Gustaf, (1786-1859) 
född på Strö i Skåne 1786, begravd i  Lantingshausens 
gravkapell i V. Ryds kyrka. Gift med  Augusta Char-
lotta von Lantingshausen, en dotter till friherre Albrekt 
von Lantingshausen på Granhammar. Det var genom 
detta giftermål som den Rålambska bok- och hand-
skriftsamlingen flyttades från Strö till Sundby i Västra 
Ryd, och senare placerades i den underlydande gården 
Gällöfsta som var ett stenhus. Den flyttades hit 1841, 
samma år som fadern Anders Sigfrid på Strö avled. En 
förteckning upprättad på Strö finns i Handlingar röran-
de Skandinaviens historia del 8 s.3. 
 
Claes Gustafs son Sigfrid Albrekt Rålamb (1826-
1885), ärvde Sundby och Gällöfsta 1877-1885. Det 
var, som ovan sagts, fadern som flyttat till Västra Ryd 
efter farfaderns död 1841 och då av allt att döma tagit 
med sig arkivet. Han var gift med sin kusin Sofia 
Charlotta Rålamb. Efter makens död gifte hon sig med 
den yngre brodern Erik Axel Rålamb som blivit änk-
ling. Därmed kom den Rålambska släkten att äga 
Granhammar.  De två bröderna Sigfrid Albert och Erik 
Axel donerade i tur och ordning de värdefullaste böck-
erna och handskrifterna till Kungl Biblioteket 1878 
resp 1886.  Sigfrids donationsbrev finns att läsa på 
hemsidan 
 
Claes Gustafs yngre son Erik Axel Rålamb (1829-
1908 -gifte sig i sitt andra gifte 1887 med den äldre 
broderns änka Sofia Charlotta Rålamb, varigenom den 
Rålambska släkten blev ägare av Granhammar och de 
betydande resterna av  Sundby-Gällöfsta biblioteket 
flyttade in i ett ännu större stenhus, där det också 



fanns plats för farfars farfars bilder från Turkiet. 
 
Erik Axel Rålambs son  Erik Anders Sigfrid   (1864-
1933)  ägare av Granhammar från faderns död 
1908.  Erik Axel Rålamb säljer Granhammar till 
grosshandlare Robert Nathansson 1933 
Erik Anders’ son Bror Anders Sigfridsson f. 1912 får 
alltså inte ärva gården. 
 
Robert Nathansson äger gården utan att bo på den till 
sin död 1948 
 
Sonen arkitekten Walter Nathansson ärvde gården 
1948 - 1962.  Han säljer Granhannar 1962 till HSB. 
Man avser att bygga ett samhälle med bostäder av va-
rierande slag för 20 000 personer 
 
1964-11-12 överlät Hyresgästernas Sparkasse- och 
Byggnadsförening hela egendomen med full ägande-
rätt till Kronan. Svea Livgarde invigdes 1970. 
 
Hemsida: http://www.ukforsk.se/nya/ralmbok.htm 
 

Hans Gustaf Rålamb, (1716-1790) sonsonson till 
Claes Rålamb, och sonson till dennes fjärde son Hans 
Rålamb, bodde aldrig i Upplands-Bro, men spelar ge-
nom sin verksamhet en roll i ett par lokalhistoriska 
sammanhang, som behandlats i våra hembygdsböcker.  
     Dels var han samtida författare med vår romanskri-
vande präst i Bro, Jacob Mörk (med två romaner), 
Hans Gustaf skrev den tredje romanen på svenskt 
språk. Han finns med i litteraturhistorien på samma 
sätt som Jacob Mörk. De i övrigt mycket detaljera-
de  Rålambsbiografierna i "Svenska adelns ättartavlor" 
missar helt Hans Gustafs plats i vår litteraturhistoria. 
Nämner inte heller att det var Hans Gustaf som hade 
Olof von Dahlin som informator och att denne hade 
tillgång till det ännu inte eldhärjade biblioteket. Bran-
den var 1751. De viktigaste i samlingen klarade sig. 
     Dels hade Hans Gustaf en framträdande plats som 
kungens kammarherre under det s.k. Dalupproret 
1743. Han befanns sig i händelsernas centrum och 
hans skildring av det som hände i Stockholm har ut-
nyttjats i Vad hände egentligen? Del 3, i vilken en 
rikshistorisk händelse skildrats i ett lokalhistoriskt per-
spektiv. 

När Granhammar räddades från rivning 
Medalj som belöning för lokalhistorisk forskning. 

utdelad av Stockholms Länsförbund för Krishantering!  
 

Du undrar förstås över hur detta går ihop med lokalhistorisk forskning.  
Saken hänger ursprungligen samman med militärens etablering i Kungsängen/Granhammar,  

och har blivit ett exempel på hur lokalhistorisk forskning fungerar och vad den kan leda till. 

Livgardets etablering i Upplands-Bro       
Utmärkelsen ger mig anledning att erinra om en av de 
stora omvandlingsfaserna i landsortskommunen Upp-
lands-Bro, i vilken samtidigt det stora miljonpro-
gramsprojektet ingick. Således ett icke oväsentligt in-
slag i vår lokala historia. 
 
Den insats jag gjorde 1980 är inte den typ av krishan-
tering man i första hand tänker på när man hör ordet. 
Men visst var det en slags kris för Granhammar som 
byggnad när regeringen gav tillstånd åt fortifikations-
förvaltningen att riva huvudbyggnaden, tvärt emot 
tidigare uppgifter att ”slottet” skulle finnas kvar och 
användas av militären. Det hade redan rivits ca 300 
hus i området för att ge plats för militära övningar. Att 
huset var i mycket dåligt skick hade jag fått veta när 
jag något år tidigare begärt hos militären att få anord-
na en ”friluftskonsert” i ruinen. Det var före UKF:s 
tillkomst, då Upplands-Bro Musiksällskap stod för en 
rad konserter under teman som ”Lär känna din bygd” 
och ”Musik i det gröna”. Jag hade då fått veta att det 
var livsfarligt att gå in i huset och att det växte träd 

inne i det. 
     När så rivningstillståndet gavs sommaren 1980 
uppsöktes jag av en man som många gånger varit inne 
i Granhammar under den senaste ägarens tid. Han 
kunde inte förstå att förfallet kunnat bli så stort. Innan 
Granhammar revs ville vi se dokumentationen av så-
väl byggnaden som alla redan rivna byggnader. Vi 
mottogs välvilligt av Svea livgarde som inte alls ville 
riva byggnaden. Synd bara att ni är så sent ute, sa 
man; vi har i princip redan införskaffat sprängmedlet. 
Det visade sig nämligen att antikvariska myndigheter 
såsom Riksantikvarieämbetet och Historiska och Nor-
diska museerna redan var överkörda. Ärendet att gått 
hela vägen upp till regeringen och ingen återvändo 
stod att finna. 
     Hur var det nu med trädet som växte inne i byggna-
den och det livsfarliga i att gå in i den? Trädet var en 
liten buske som stod i en alkovliknande utbyggnad 
från början av 1900-talet. Den hade byggs så oskick-
ligt att vatten trängt in. Platsen var alltså utanför själva 
byggnaden, vilken klarat sig i över 200 år. Det livsfar-
liga var två mindre hål som gjorts i golven när man 
velat undersöka konstruktionen. Det skulle bara behö-



vas ett par träskivor att lägga över de halvmeterstora 
öppningarna. 
 
Mitt initiativ var att i den förestående militära omorga-
nisationen med flyttning av Fo-staben och K1 till 
Kungsängenfältet föreslå att Granhammars huvud-
byggnad nu borde kunna utnyttjas. Jag formulerade en 
skrivelse till försvarsdepartementet, vilken skrevs un-
der av Upplands-Bro kulturnämnd och ortens hem-
bygdsförening. Den innehöll ett 3-punktsförslag för 
fortsatt agerande. Vi blev kallade till ett möte med 
Fortifikationsförvaltningens generaldirektör som un-
der någon timme gav oss ”alla” upplysningar om sa-
kens gång. I hans framställning fanns ingenting nytt. 
Min första åtgärd innan jag började nysta i ärendet 
hade varit att besöka Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv 
på Riksantikvarieämbetet för att ta del av innehållet i 
aktmappen om Granhammar. På ATA finns/skall fin-
nas alla handlingar i antikvariska frågor som berör 
orter i hela landet. I Granhammarsmappen fann jag 29 
skrivelser mellan åren 1962-1985. Där fanns en i ären-
det mycket väsentlig sak som generaldirektören inte 
kände till – eller inte ville låtsas om, varom mera här 
nedan. 
 
     Byggnaden finns som bekant kvar. Räddningsak-
tionen kom att ledas av  ”Arbetsgrupp Granhammar”, 
med stark förankring i kulturnämnden. Dagspressen 
engagerades och riksdagsmän från bägge blocken 
ställde ”enkla frågor” och skrev motioner och debatten 
pågick i över ett år. I riksdagsprotokollet av 10 mars 
1983 kan man läsa hela riksdagsproceduren:   http://
www.ukforsk.se/hembygd/Granham.hem.pdf 
På hemsidan återges också alla handlingar före och 
efter riksdagsbehandlingen åren 1962-1985 såsom de 
arkiverats i Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv, ATA, 
samt ett urval andra relevanta handlingar. 
 
Det skulle bli många ”turer” innan frågan om Gran-
hammar till sist löstes. Är du intresserad av att närma-
re veta hur det gick till erbjuder nutidens datorteknik 
möjligheter härtill, möjligheter som allt fler börjar 
upptäcka. Se länken till UKF:s hemsida här ovan. Här 
citerar jag ur min (och därmed också kulturnämndens) 
korrespondens med en av de riksdagsmän som förde 
vår talan i riksdagen: 
 
… Men inte förrän jag läste original-
handlingarna fick jag klart för mig att 
Riksantikvarieämbetet redan 1964 klart 
uttryckt sin åsikt om Granhammar. 
Vad som ännu mer förvånade mig var 
en passus i försvarsdeparte-mentets 
skrivelse av 1964-10-29, där FortF 
får i uppdrag 

"att inkomma med förslag till 
framtida användning av 
Granhammars slott för ändamål, som 

icke medför behov av 
iståndsättningsarbeten utöver de 
som erfordras för byggna‑ 
dens vidmakthållande". 
 

Jag kan inte förstå annat än att 
det måste ha varit fel av FortF att 
med den instruktionen bakom sig 
några år senare lägga fram ett 
mycket dyrbart renoveringsförslag 
med återställande av slottet i dess 
ursprungliga utförande.  
   När FortF 1964-05-05 begär att 
få riva slottet har man följande 
argument: "En restaurering av bygg-
naden skulle nämligen bli oför-
svarligt dyrbar då den är i mycket 
dåligt skick speciellt beträffande 
grunden. En besparing av ca 4 mil-
joner kronor beräk-nas göras om 
byggnaden rives." 
   Den dåliga grunden är det avgörande 
skälet för FortF. Detta till trots ger 
regeringen FortF order om att istånd-
sätta slottet. Regeringen har tydligen 
inte litat på FortF:s expert i grund-
frågan, och det är att märka att ingen 
annan expertis har påtalat den dåliga 
grunden. 
 
Arbetsgruppen samlade folk som sopade rent i huset, 
det hade stått oanvänt i 20 år utan skyddsuppvärm-
ning. Musiksällskapet kunde hålla sin konsert. Alla 
musiksektioner framträdde och mellan numren berät-
tade jag för  publiken om ”turerna kring Granham-
mar”. Därefter inbjöds de mer 500 åskådarna att besik-
tiga ”slottet” som, framhöll jag, genom ett uttalande i 
riksdagen några veckor tidigare inte längre var livs-
farligt att gå in i. Programmet finns på hemsidan. 
 
Förutom att Granhammars huvudbyggnad räddades 
fick vi en grundlig dokumentation av byggnadens till-
komst och de många ägarnas historia genom att Konst-
vetenskapliga institutionen vid Stockholms universi-
tet engagerade studenter och forskare, som skrev 
avhandlingar på alla nivåer upp till doktorandni-
vå, sammanlagt över 600 sidor. Förteckning över 
de elva avhandlingarna finns på hemsidan och 
alla avhandlingarna i UKF:s arkiv. 
     I avtalet med universitetet ingick att kommu-
nen skulle få en utförlig dokumentation av univer-
sitetets mångåriga arbete. Ett manus lämnades till 
kulturnämnden för viss komplettering och kor-
rekturläsning. Nära jag efterlyste det i samband 
med kulturnämndens avskaffande 1996-97 kunde 
man ej finna det. Lyckligtvis hade jag tagit kopior 
av det 12 sidor långa inledande kapitlet eftersom 
det i allra högsta grad berörde själva räddningsak-
tionen. 
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     Här finns alltså en från den kommunala aktivi-
teten oberoende framställning av händelseförlop-
pet vid räddningen av Granhammar. Historiken 
börjar 1962, när HSB gjorde sin dittills största affär 
med inköpet av Granhammar för att där bygga ett eg-
nahemsområde för 20 000 personer. Man finner också 
att det var min skrivelse till försvarsdepartementet 
som öppnade för en ny vända i turerna kring Gran-
hammar. Här nämns också min idé att låta Arméns 
musikkår i Strängnäs här på Granhammar få en efter-
längtad stationering i Stockholmsområdet. En  idé som 
jag diskuterat med musikplutonens dåvarande tales-
man. Nu finns Arméns musikpluton på Granhammar 
även om den inte utnyttjar den ännu oanvända huvud-
byggnaden. 
 
En utförligare dokumentation av händelseförloppet när 
Granhammar förvandlades till militärt centrum finns 
på hemsidan:  

www.ukforsk.se/hembygd/Granham-hem.pdf 
med nedanstående innehåll 
 
_ Förord 2005 - Börje Sandén 
_ Universitetets beskrivning 
_ Antikvariskt Topografiskt Arkiv 
_ Skrivelsen till försvarsministern 
_ Skrivelsen till riksdagsman Lars Gustafsson 
_ Pressmeddelande 
_ Riksdagsprotokoll 1983 
_ Konserten 1983-06-04 
_ Introduktion till universitetskurserna 
_ Förteckning över universitetskurserna 
_ Ägarlängd 
_ Planritning våningsplan 2 
_ Granhammar i hembygdsboken 1984 
_ Granhammar i hembygdsboken 1820 
_ Arkeologi 1969 - Kungsängenfältets kulturhistoria 
 

Rapport från första Söndagssalongen  
Den hölls hos Sophie och Håkan på Lärarvägen 1 i Bro. Sammankomsten inleddes med eftermiddags-
kaffe och allmänt minglande. Sophie berättade om sin konstverksamhet med målningar, teckningar 
och skulptur. Nyligen var hon hemkommen från Italien där hon varit på en kurs i skulptur i Cararra 
och då skapat en mycket vacker relief  i cararra-marmor. Vi fick också tillfälle att beskåda hennes 
övriga konst som just visats under föreningen Konstformers konstrunda i kommunen. 
      Sedan blev det vernissage av Gudrun Sandéns senaste bildväv, ett utsnitt ur Olaus Magnus karta 
över Norden från 1539. Vi fick se hur Mälardalen och Bergslagen framställdes på den första detalje-
rade kartan över vårt land. Gudrun berättade om arbetet, om den teknik hon använt och om motivets 
innehåll. 
     Efter några inledande ord om begreppet ”salong” och en kort återblick på de många herrgårdssa-
longer vi varit med om i Musiksällskapets och UKF:s regi, var det dags för Johan Westre och hans 
pianomusik. Han fick tillfälle att spela i flera omgångar under dagen. Vi fick bl.a. lyssna på Chopin 
och Ravell.  
     I förra nyhetsbrevet nämnde jag att det skulle framföras en ”melodram” vid den kommande sa-
longen. Med en alldeles speciell melodram skulle det gå att berätta en historisk händelse i såväl dikt 
som ton, samtidigt som en reproduktion i affischformat av en tavla på Nationalmuseum visades. Tav-
lan, dikten och musiken handlade om Sten Stures död på Mälarens is år 1520, närmare bestämt på 
Björkfjärden utanför Upplands-Bro. Motivet var mycket centralt i nationalromantikens tid. Det hand-
lade ju om kampen för en svensk frigörelse från det tyngande förtrycket under utländska envålds-
kungar allt sedan Albrekt av Mecklenburg blev kung i mitten av 1300-talet fram till Gustav Vasa. Ge-
nom Engelbrekts och Sturarnas långa kamp var målet nästan nått när Sten Sture d.y. skadades av en 
kula och utandades sin sista suck såsom Hellqvists tavla visar.  Börje läste Hugo Tigerschiölds dikt 
medan Johan med bravur spelade klavérutdraget ur Andreas Hallén komposition för stor orkester. 
 

Slutraderna: 
Och svennen sin löddriga skimmel slår 
och vilt över öde fjärdar det går, 
hästhovar dåna i isen dova. 
 
Herr Sten ej rört sig nu på en stund 
Har han fått i sitt trötta öga en blund? 
Har plågorna lagt sig en stund att sova? 

Men körsvennen saktar hästen trav, 
han stannar ängslig, han stiger av 
 

Han griper sin käre Herre vid handen. 
Hans ädle herre är kall, är död. 
 

Guds Krist, varkunna dig i vår nöd 
Nu sjunker natten över nordanlanden. 



 

 

Olaus Magnus Carta Gothica (Marina)  1539 
Sten Sture d.y:s död  på Mälarens is 
Oljemålning av Carl Gustaf Hellqvist 1880 Nationalmuseum 
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Årgång 23 

Gamla mynt som hittats i Bro-Låssa  
Mynt har en egen historia men berättar också om den aktuella tidens historia 

Ta med dina mynt. Conny och Johnny Ljung kanske kan identifiera dem 

Revolutionsåret 1809 
Vad hände egentligen på Gästgivargår-

den i Kungsängen / Tibble?  s.4 

Förra årets utgrävningar vid Lilla Ullevi.  
Grävarlaget från Arkeologikonsult berättar och visar bilder. 

Arr. Bro och Lossa hembygdsförening - Klint   

Söndagssalong 3.  15 mars  kl 15-17 
1.   Förklädd gud - Hjalmar Gullberg - Lars Erik Larsson    

Privat stereoinspelning 1972 med fullständig symfoniorkester 
2.  Märkesåret 1809 - ”Det glömda året” enligt invigningstalet i riksdagen  
Varför ”glömda” ? - Vad hände i Bro den här veckan för 200 år sedan ? 

 Kort om revolutionärerna som hade högkvarter i Kungsängen 
Börje Sandén berättar mera om detta vid föredrag 22 april i Kungsängen 

"Historisk vandring  i Gamla Bro" - föredrag  
Gudrun Sandén och Agneta Blidstrand berättar och visar bilder 

Arr.  Bro och Lossa hembygdsförening - Klint 

Kallelse till föreningens årsmöte onsd 22 april kl 18.30  
Börje Sandéns föredrag om Märkesåret  1809  

Vilka militära order och politiska brev skrev revolutionsledaren under de 5 dygn som 
högkvarteret var förlagt till Tibble gästgivargård i Kungsängen. Mer s. 4 

Söndagssalong 4 - inleds med kaffe och bröd 
Möt Bro d´River Boys -   första framträdande i Bro ägde rum 1976.  

Sjunger och berättar om mer än 30 års samsjungande 

Ur Projektet Bro härads dombok 
Storklint - kyrkoherde Jacob Mörk 

Tolkning och sammanfattning 



Kulturarrangemang  2009    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagar-
avgift en viktig inkomstkälla för UKF. Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna 
med vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida 
Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika ar-
rangemang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Rätt ofta publiceras  våra aktiviteter även 
under KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare  
582 413 55  för ev. ändringar. 

 

Sönd 22 febr - Tillinge kyrka, Enköping 
Bro d'River Boys and Girls  
medverkar vid  kvällsandakt  
Arr Tillinge kyrka 

Sönd 15 mars  Söndagssalong hos Sophie Hedin, Lä-
rarvägen 1 Bro,   kl 15-17 Förhandsanmälan  
582 40 515,   Begränsat deltagarantal.  60:-  
Söndagssalong 3 - inleds med kaffe och bröd 
Tema I: Musiksällskapets tillblivelse och konsert-
verksamhet 1969 – 1987  
Vi spelar upp stereoinspelningen av Lars-Erik Lars-
sons Förklädd gud från 1972. Den gjordes med full-
ständig symfonibesättning och med musiker från ny-
blivna Regionmusiken och Hovkapellet tillsammans 
med Upplands-Bro Musiksällskap,  Bro Hem-
bygdskör och Kungsängens kyrkokör.  
Varför bildades Upplands-Bro musiksällskap - och 
hur?  Börje Sandén var med på den tiden och vet. 
Hjalmar Gullberg: Förklädd gud och något om hans 
övriga diktning med uppläsning   
 
Tema II:  Märkesåret 1809  Just denna vecka för 
200 år sedan stod Sverige inför sin största politiska 
kris någonsin. Den 13 mars hade kungen arresterats 
av revolterande officerare i Stockholm. På Tibble 
Gästgivargård satt några dagar senare ledaren för en 
annan revolterande grupp bestående av 3000 frivilligt 
kontrakterade soldater och officerare som var ute i 
"det olagliga" syftet att avsätta vårt lands kung, vilket 
således redan var gjort när denna armé kom till oss. 
     Tibble kom att under 4-5 dagar vara högkvarter, 
medan revoltledaren, Georg Adlersparre, grubblade 
över hur han skulle agera. Skulle han gå vidare mot 

Stockholm, där han riskerade att möta den södra armén 
som kungen hade att beordrat att hjälpa sig mot den 
västra armén som nu låg i Upplands-Bro. Eller skulle 
han hjälpa general von Döbeln, som med sina kvarva-
rande svenskar tvingats fly från Åland, som ryssarna 
denna vecka lagt beslag på efter att redan ha tagit hela 
Finland.  
     Vi skall med lokalhistorisk infallsvinkel belysa en 
rikshistorisk händelse med särskild fokusering på den 
politiska och militära korrespondens som befälhavaren 
skötte med sitt bärbara skrivschatull - dåtidens 
"mailbox" - under några synnerligen kritiska dagar i 
svensk historia. 
      Det blir bara en kort presentation. Betydligt utförli-
gare kommer Börje Sandén att redogöra för händelseut-
vecklingen i sitt föredrag i Kungsängen 22 april 
Förhandsanmälan  582 40 515 .        60:-  
Arr. UKF     

Tisd 7 april  kl 19. Hembygdsgården Prästvägen 8, Bro   
Mynt som hittats i Upplands-Bros jord.  
Conny och Johnny Ljung berättar om myntens historis-
ka bakgrund. De kan ge oss en föreställning om gångna 
generationers vardagsliv. Mynt är också en inkörsport 
till den allmänna svenska historien.  
Tag med dina gamla mynt. Bröderna kanske kan identi-
fiera dem. Den här träffen kan ses som början på ett 
projekt som dokumenterar mynt som hittats i våra byg-
der. Några är redan identifierade och kartlagda och finns 
på UKF:s hemsida  
http://www.ukforsk.se/bok0/rattarbo.htm 
Arr. UKF och Bro-Lossa hembygdsför. 

Tisd 21 april kl 19. Hembygdsgården, Prästvägen 8 Bro 
Förra årets utgrävningar vid Lilla Ullevi.  
Grävarlaget från Arkeologikonsult berättar och visar 
bilder. Fyndet av en malsten - handkvarn - har getts till 
hembygdsföreningen och har fått en plats i trädgården. 
Den "avtäcks" denna dag. 
Arr. Bro och Lossa hembygdsförening. 

Torsd 26 febr kl 10 - 15   Stora Sandhagen  
Hur var det egentligen förr? 
Ta en promenad till Stora Sandhagen i skogskanten av 
Rosenängarna. Huset med två ljusa skorstenar som synt 
bortom alla nybyggen. Föreningen Kulturbojen visar 
huset och bjuder på kaffe, varmkorv och kolbullar - Vad 
det är, får du se. Vi vänder oss till sportlovslediga barn 
och ungdomar och alla intresserade över huvud ta-
get.  Torsdagen 26 febr mellan klockan 10 och 15 
Arr. Kulturbojen 

Kallelse till UKF:s årsmöte 
Dagcentralens samlingssal  G:la Landsv. 

Onsd 22 april kl 18.30 
Föredrag om  Märkesåret 1809 



 Onsd 22 april kl 19.  Dagcentralens Samlingssal  ingång 
från Gamla Landsvägen. Kungsängen  
UKF:s årsmöte   kl 18.30 
Märkesåret 1809 - Vad hände på Tibble gäst-
givargård i Kungsängen - och Sverige? Vilka 
order och brev utfärdade revolutionsarméns ledare här 
vid Tibble när han fick order av den konkurrerande revo-
lutionsledaren som just arresterat kungen att avbryta 
marschen till Stockholm? 
En utförligare presentation än den vid Söndagssalongen 
15 mars.  Läs mer på annan plats i Nyhetsbrevet och på 
hemsidan, där en rad viktiga originaltexter finns utlagda 
Arr. UKF 

Tisd 5 maj  kl 19, hembygdsgården Klint, Prästv. 8, Bro 
"Historisk vandring  i Gamla Bro" - föredrag  
Gudrun Sandén och Agneta Blidstrand  
berättar och visar bilder 
Arr.  Bro och Lossa hembygdsförening 

Sönd 10 maj  Söndagssalong hos Sophie Hedin, Lärarvä-
gen 1 Bro,   kl 15-17 Förhandsanmälan 582 40 515, 
Begränsat deltagarantal.  60:-  
Söndagssalong 4 - inleds med kaffe och bröd 
Möt Bro d´River Boys -  manskvartetten som hade sitt 
första framträdande i Bro 1976. 
Olle Svennberg, Bo Berglund, Peo Karlsson och Börje 
Sandén sjunger och berättar om över 30 års sjungande 
med Negro Spirituales, svenska sånger i original- eller 
specialgjorda arrangemang, Bellman och inte minst  
Barbershopsånger, som kvartetten började sjunga 1978. 
Det blir ett uruppförande av en inspelning från 1957 med 
den första kvartetten med namnet Bro d'River Boys. Det 
är bara en av dagens medlemmar som var med på den 
tiden. Gruppen berättar naturligtvis om olika typer av 
arrangemang   man varit med om på privata fester, festi-
valer, kyrkor, slott och herrgårdar, inomhus och utomhus 
på ett antal ångbåtsresor i Mälaren till bl.a. Gripsholm, 
Drottningholm, Skokloster och på många av våra stora 
fornminnesplatser. Bro d´River fanns innan  UKF bilda-
des för 22 år sedan.    
Mer om Bro d'River Boys på hemsidan                 
Bro d'River Boys and Girls - kommunens kulturstipendi-
um  2008 
 
Arr. UKF    Förhandsanmälan  582 40 515 . Begränsat 
deltagarantal        60:- 

Lörd 9 maj   Hembygdsgården i Kungsängen  
Hantverksmarknad 
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening, Kungsängen 

Rapport från andra Söndagssalongen i oktober 2008. 
 
Dagens musikartister var Pascal Jardry, klassisk gitarr och My Eklund, blockflöjt. Båda med Masters-
utbildning vid Musikhögskolan. Det musikhistoriska inslaget var en historik över musikaliska och 
litterära salonger av Börje Sandén. Efter inledande mingel och kaffe gjorde Pacal och My ett smak-
fullt musikstycke av John Dowlands sång Come again. Börje berättade med flera avbrott för musikin-
slag om den forskning som på senare tid bedrivits kring de klassiska salongerna i Europa och Sverige.  
     Musikinslagen var en Passacaille av Silvius Leopold Weiss, en Galliard av Anthony Holborne, 
Drei Tentos av H.W. Henze, en etyd av Fernando Sor, Shadow Siciliano av Bernt Sörensen och Fer-
nando Sors  berömda variationer över ett tema ur Mozarts opera Trollflöjten.   
     Sophie Hedin berättade något om den tyske diktaren Hölderlin som inspirerat kompositören Hans 
Verner Henze till ett fascinernade gitarrstycke. Sophie läste en svensk översättning av dikten med 
några inslag också på tyska. 
     Pacal är en mycket skicklig gitarrist, som framhöll det värdefulla i att få spela gitarr i en så intim 
miljö som en salong är. Vid spel i en stor konsertsal måste spelsättet bli ett annat och det subtila i gi-
tarrspelet går lätt förlorat. 
     Här blir det bara utrymme för några kortare kommentarer till Börjes studium av ”salongskulturen”. 
Upplysningar härom finns att hämta hos Eva Öhrström, sedan 2002 professor i musikhistoria vid Mu-
sikhögskolan i Stockholm. Hennes långa artikel 2007 i Bebyggelsehistorisk tidskrift kan ses som en 
sammanfattning av det aktuella forskningsläget och rekommenderas verkligen till läsning av dem 
som är intresserade.  
     Några axplock. Mozart lärde känna Bach och Händel vid en salong på 1780-talet. En engelsk fors-
kare menar att ”Salongerna var en förutsättning för  Beethovens utveckling som tonsättare och musi-
ker. Här lades grunden för den internationella berömmelse wienklassikernas musik kom att få”.  Mest 
berömda av de tyska salongerna var familjen Mendelssohns. Vid en sådan uppfördes Bachs Matteus-
passion på 100-årsdagen av dess uruppförande. Ingen av dåtidens människor hade kunnat höra den. 
Helt naturligt - eftersom all musik var ”levande musik” ända till Edisons ljudmaskiner. (forts. sid  8)      



Så är vi då äntligen framme vid året 2009. 
 
Jag säger äntligen! - eftersom jag då skulle få anled-
ning att berätta om Tibble gästgivargårds roll i 1809 
års revolution. Tidigare har jag använt Tibble gästgi-
vargård som utgångspunkt för historien om det s.k. 
Dalupproret 1743. Den skriftliga redogörelsen från 
Tibble om orsakerna till de många tusen demonstran-
ternas marsch till Stockholm visade att marschen inte 
var ett försök till revolution. 
     Tvärtom. Man skrev att när man fått framföra sitt 
ärende så hoppades man att kungen vid lägligt tillfälle 
ville ”hugna oss, sina trogna undersåtare, med dess 
nådiga besök, på det att Allmogen, innan avtågande 
sker, må för Hans Kongl. Majt:s Höga Person, få 
muntligen betyga sin undersåtliga Wördnad.”. 
      

Men1809 - nu var det verkligen revolution i landet. 
Över 3000 soldater, officerare och underbefäl var 
övertygade om att enda lösningen på den svåra kris 
som landet befann sig i, var att göra sig av med kung-
en. Denna gång är det således inga demonstranter vid 
Tibble. Det är verkliga revolutionärer 
     Och återigen författas skrivelser på Tibble gästgi-
vargård, skrivelser som har en avgörande betydelse för 
historiens gång. Här sitter revolutionsgeneralen Georg 
Adlersparre, som också är en uppmärksammad kultur-
personlighet, och författar både militära order och po-
litiska inlagor mellan 18 – 22 mars, innan han i triumf-
tåg marscherar in med sin armé i Stockholm. 
     Revolutionen för hans del går in i ett avgörande 
skede under dessa dagar i vår kommun. 
     För den som granskar lokalhistorien och söker efter 
samband med rikshistorien är vår bygd en utmärkt 
plattform. 
 

Utgångspunkten för mina förnyade studier i ämnet  
”året 1809” är: 
_ 200-årsminnet av händelserna 1809, som jag vill 
lyfta fram i UKF:s publika program och i forskning 
under detta år. Ett år som i sammanhanget fått benäm-
ningen ”Märkesåret 1809” 
_ Märkesår ?  Finland och Sverige har gemensamt 
kommit överens om att inte använda ordet jubileums-
år. Vår utrikesminister Carl Bildt har vid möte med 

ansvariga i Finland diskuterat våra länders gemensam-
ma minnen från året 1809 och man har bestämt att 
använda benämningen ”Märkesåret 1809”. 
     Vad har vi för gemensam historia att lyfta fram 
detta år? 
_  att Finland blev en del av Ryssland?  
_  att krigshandlingar riktade mot Sverige ställt landet 
inför risken att utplånas från kartan? 
 

För Sveriges del har vi i stället tagit fasta på ett par 
andra saker som är roligare att minnas: 
_ att det kungliga enväldet avskaffades – kungen hade 
ensam stått för den misslyckade utrikespolitiken 
_  att vi fick en ny regeringsform 6 juni detta år, vilket 
blivit en anledning att göra denna dag till nationaldag. 
 

Finland  å sin sida har en bättre anledning att minnas 
1809.  Landet blev visserligen en del av Ryssland, 
men under sådana förhållanden att året ses som början 
till en självständig stat, även om det skulle dröja ytter-
ligare 110 år innan landet blev helt självständigt. 
 

Och därmed är väl allt i sin ordning – i varje fall för 
Sveriges del? 
Men det finns en hake som inte tillräckligt har beak-
tats i svensk historieskrivning och som aktualiserades 
15 januari 2009 när Horace Engdahl – Svenska Aka-
demins sekreterare – höll ett tal i riksdagen med titeln 
”Det glömda året” 
 
Vad då – glömda året? 
1809 har vi väl alltid  lyft fram i historien. Det är ju 
bl.a. för det som hände 6 juni, som vi har förlagt natio-
naldagen till detta datum. 
     Engdahl menar att historien fokuserat på fel saker i 
1809 års händelser.  Han avslutar första stycket i sitt 
anförande med orden: 

För om man har gjort sig hemmastadd i de fruk-
tansvärda åren 1808-1809, om man har lyssnat 
till rösterna från dem som då levde i vår del av 
världen, så att dessa människor ter sig lika verk-
liga som ni och jag, då vill man inte skämta och 
hurra. Det var en ödesstund för vårt land. Aldrig 
har Sverige varit så nära att försvinna från kar-
tan som den gången. (min kursivering, BS) 

”Märkesåret 1809”  
Ett år som också högst officiellt kallats ”Det glömda året” 

Är det kanske revolutionen detta år som svenska folket glömt ? 
Gästgivargården i Kungsängen var under några dagar högkvarter för en hel armé. 
”Vad hände egentligen?”  Har vi glömt - eller har vi bara inte velat tala om saken? 

 
Av Börje Sandén 

 
Revolution – Krig med Ryssland och Danmark - Kungen avsatt – Ny Regeringsform 



Replik: 
Dagen före kungens arrestering har Hertig Carl, bror 
till Gustav III, bjudit in gäster till supé på slottet. Alla 
har förstått att något är på gång. Denna dag är inte 
bara Finland i ryssarnas händer även Åland är intaget. 
Inom ett par dagar väntas de invadera Uppland. Ryk-
ten om ryska Tzarens och Napoleons planer för Sveri-
ges utraderande av Sverige från kartan cirkulerar.  
     Fredrik Samuel Silfverstolpe, fram till 1807 svensk 
minister i S:t Petersburg, var en av de inbjudna till 
slottet, där hertigen tar honom avsides och frågar vart 
detta skall ta vägen. Det är här ju oerhört i Sveriges 
historia’, säger hertigen. Han får svaret från Silfvers-
tolpe att Sverige i dag är olyckligare än framfarna 
tiders historia kan fatta. Gud vet hur det skall sluta, 
ingen kan förutsäga det. 
 

Alla talen i riksdagen på invigningsdagen av Märkes-
året finns på riksdagens hemsida 
Engdahls finns också på UKF:s hemsida 
 
Här några fakta om vad som hände 1809.  
_ regeringsformen var resultatet av en revolution som 
ledde till att kungen avsattes 
_ revolutionen i sin tur orsakades av att Sverige hade 
fört en så olycklig utrikespolitik under Napoleontiden 
att det svenska riket nu stod inför hotet att raderades ut 
från kartan 
_ 1809 hade Sverige redan hunnit delas så att Finland 
blivit en del av Ryssland 
_ Ryssland hade också erövrat Åland och i samband 
med arresteringen av kungen hade hjälten från finska 

kriget von Döbeln tvingats fly med spillrorna av den 
svenska hären över isen till Grisslehamn förföljd av 
ryska trupper. Ryssland hade också etablerat sig i 
Norrland genom att gå på isen över till Umeå 
_ Västra armen var förlagd vid värmländska gränsen 
mot Norge för att stoppa det av Napoleon beordrade 
anfallet mot Sverige.  Vid jultiden 1808 fick befälha-
varen Georg Adlersparre det alarmerande brevet med 
ryktet om att Napoleon och tzar Alexander vid ett 14-
dagar långt möte i Erfurt diskuterat planerna på att 
Sverige borde tas bort från kartan.  Danmark skulle få 
södra Sverige upp till Motala Ström och Ryssland res-
ten, med Stockholm som en huvudstad i Västra Ryss-
land. 
 

Man kan förstå varför våra historieböcker inte fördju-
par sig händelserna i Sverige före 6 juni 1809. Det 
ligger nära till hands att travestera uttrycket. ”segraren 
skriver historien” med ”förloraren undviker att skriva 
historien” 
 

Naturligtvis hävdar historieskrivarna att man inte skall 
grunda historieskrivningen på rykten. Men en stor 
mängd vittnesbörd från personer i ledande ställning 
detta märkliga år trodde på  ryktena och handlade där-
efter. Att det också funnits realitet bakom ryktena är 
uppenbart eftersom historikerna i gemen har hävdat att 
Sverige hotades att försvinna från kartan. Om man 
preciserat hur delningen var tänkt och det sagts i histo-
rieböckerna så är jag övertygad om året 1809 inte 
kommit att kallas ”Det glömda året” när riksdagen 
upplystes om det som hände. 

 
Den här våren kommer UKF på flera sätt att behandla ämnet 1809  
dels i forskning, dels i  föreläsnings- och publiceringsverksamhet 

 
1. En kortare presentation vid Söndagssalong nr 3, den 15 mars i Bro 
2. Ett utförligare föredrag efter årsmötet 22 april i Kungsängen 
3. På hemsidan finns för närvarande inte någon fullständig artikel om 1809. Där återges i stort sett 
    samma text som den nu publicerade. Däremot finns det ett 20-tal källskrifter 
4. Centrala historiska handlingar, brev och skrifter har redan publiceras på hemsidan  och fler blir det 
    så att den intresserade kan jämföra historietolkningen med dokumenten 
5. På sikt hoppas vi kunna ta fram en skrift med vårt samlade material 
 
Hembygdsföreningen i Bro och den finska föreningen Kaleva har planer på en gemensam manifesta-
tion kring temat 1809 under hösten. 
 



Nedanstående är ett urval av texter som finns  att läsa på hemsidan 
 
Adlersparres revolutionsarmé vid Tibble 1809  med Citat ur källskrifter 
_  Kort inledning till revolutionen 1809 
_  Längre inledande artikel om Märkesåret 1809 
 
Citat ur Carl August Adlersparres bok från 1849 
_  Adlersparres "påbörjadt men ofulländadt Project till ny Regeringsform"              I: 120-125 
_  Proklamationen i Carlstad 7 mars 1809 inför avmarschen                                     II: 13-16 
_  Överenskommelsen med befälhavaren för norska styrkor avsedda att anfalla Sverige    
_  Adlersparres tal till soldaterna  7 mars 1809                                                           II: 50-57 
_  Hertig Carls proklamation 13 mars 1809                                                                II: 72-73 
_  Tibble 18-20 mar 1809. Adlersparre - (Adlercreutz) - Hertig Carl (brevväxling)  II: 110-121 
_  Adlersparre och Adlercreutz möts första gången                                                    II: 122-126 
 
Ur Kungl. Maj:ts kungörelser - upplästa i Sveriges kyrkor 
_   Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1808   Vill du se vad som ingår i urvalet?   Se nedan 
_  Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1809.   Vill du se vad som ingår i urvalet?   Se nedan 
_  Kungl. Majt.s Kungörelser  1800-1810    Dito 1811-1820    Låssa kyrkas arkiv 
_  Kungörelserna var   Dåtidens Rapport och Aktuellt år 1810  
_  Om mordet på Axel von Fersen enligt statens formulering 
 
Citat  från andra källor 
Fredrik Samuel Silfverstolpes Berättelse om aftonen före statsvälvningen i Hertig Carls Hof, 12 mars 
Johan Ludvig von Greiffs Berättelse om konungens arresterande 13 mars, 1809 
 
_  Länk till Horace Engdahls tal i Riksdagen  2009-01-15 om Det glömda året 1809 
_  Engdahls tal på UKF:s hemsida:  Det glömda året 
_  Länk till Johan  Jensens B-uppsats  Revolution 1809 - Att avsätta en  kung. 
_  Kortfattad kronologisk tabell över händelseutvecklingen 
_  UKF:s litteratur i ämnet 1809 – Georg Adlersparre 
 
_ Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1808 
Kungörelse om krig mot kejsaren i Ryssland. Gripsholms slott den 5 mars 1808. 
Kungörelse rörande lantvärnsinrättningen. Stockholms slott den 14 mars 1808.  
Kungörelse om krig mot konungen av Danmark. Stockholms slott den 15 mars 1808 
Påbud om en allmän krigsgärd. Stockholm den 4 maj 1808. 
Kungörelse till samtliga dess trogna undersåtar i anledning av Sveaborgs Fästnings övergång. Stock-
holm den 6 maj 1808. 
Kungörelse angående dem av Kungl Maj:ts undersåtar i storfurstendömet Finland, som åt kejsaren i 
Ryssland tro- och huldhetsed avlagt. Grelsby 16 augusti 1808. 
Cirkulär till samtliga landshövdingar i Sverige rörande indelta truppernas recruterande från lantvär-
net. Haga slott den 9 december 1808 
 
_ Ur Kungl. Maj:ts kungörelser revolutionsåret 1809.   
Påbud om en allmän krigsgärd. Haga slott den 7 januari 1809.  
Brev angående Gustaf Adolfs avsättning. Stockholm den 13 mars 1809. 
Kungörelse att all vidare uppbörd av den påbjudna krigsgärden genast bör inställas.  Stockholm den 
14 mars 1809.  
Brev och Påbud till samtliga rikets ständer angående en allmän riksdag den 1 maj innevarande år. 
Stockholm den 14 mars 1809. 
forts. på hemsidan www.ukforsk.se 



Kommentar till och förtydligande 
av den historiska värderingen av minnesstenen vid Kungsängens kyrka 

Av Börje Sandén 
 

 
Mer om Minnesstenen på hemsidan 

Genom åren har jag många gånger berättat om Min-
nesstenen som hembygdsföreningen lät resa 1945 vid 
Kungsängens kyrka. Historien bakom den är betydel-
sefull långt utöver det rent lokalhistoriska intresset. 
Men historia är inte så sällan mer komplicerad än vad 
som framkommer, när den kortfattat berättas som ett 
turistiskt inslag vid en rundtur i kommunen eller vid 
ett föredrag i hembygdsföreningen. Eftersom händel-
sen spelar en roll i vår riksdags historia känns det an-
geläget att närmare belysa just den sidan av saken. 
Men håll i minnet att all historieskrivning inte är något 
annat än skrivarens tolkning av befintliga källor. Även 
den akademiska historieskrivningen är ett resultat av 
institutionens samlade åsikter om källorna och den 
forskarkultur som för tillfället råder. Jag ser historie-
skrivare som historiegörare! 
 
Det intressanta med mötet på Näs’ äng är inte bara 
upplysningen att allmogen deltagit tillsammans med 
andra ofrälse folkgrupper.  Sådana möten hade skett 
också tidigare. Men man har inga påtagliga vittnes-
börd om att den folkliga närvaron också betytt att all-
mogen deltagit i omröstningar på ett sätt som vi kallar  
demokratiskt,  att det således handlat om en beslutan-
de folkmenighet. 
     En framträdande forskare har lyft fram mötet vid 
Mora Sten 1319 (då man gjorde upp räkningen med 

de  styrande efter Håtunaleken) men avstått från att 
kalla det för riksmöte i vår mening även om det då 
bestämdes att 2 bönder från varje lagsaga skulle delta-
ga i beslut som gällde extra skatter som kungen ville 
pålägga folket: ”svenska folkets rätt att sig själv be-
skatta”. 
     Allmogens blotta närvaro har naturligtvis påverkat 
de ”herremän” som sedan röstade om saken. Histori-
kern Herman Schück framhåller i boken ”Riksdagen 
genom tiderna” 1985, att de folkmöten som hölls 
1501-1502 stod  i ”drastisk kontrast” till tidigare mö-
ten av detta slag. Det av Sten Sture d.ä. ledda upproret 
hade inletts 1501 med att han och en grupp herrar av-
sagt sig sitt trohetslöfte till den danske kungen. Man  
hade sedan vid marknadsmöten i Enköping och Upp-
sala inför allmänheten agiterat för sin sak. 
     Ett mycket intressant moment kommer vid denna 
tid in i sammanhanget. Sturarnas ”mentor” var den 
politiskt mycket slipade Hemming Gadh. Han hade 
prövat på olika politiska idéer och kommit fram till  att 
”folklandsting är ett mäktigt” forum när man vill driva 
igenom en politisk åsikt. Den som långsiktigt vill re-
gera ett område behöver ha folkligt stöd och besluten 
bör ske ”samdräkteligen med alla - rika och fattiga - 
inom dörren och utom” 
      Sten Sture hade förvisso kommit till makten med 
folkligt stöd. Hans regering hade varit så framgångsrik 



att han nått nästan en konungs position. Minns bara 
hur han lät sig jämföras med S:t Göran i ryttarstatyn i 
Stockholms Storkyrka; han hade räddat Sverige från 
den farliga draken. Han hade emellertid aldrig behövt 
förlita sig på regelrätt folkomröstning. Det var hans 
person som gett honom makten. Nu tänkte han pröva 
Hemming Gadhs recept. 
 
Vid Distingen, den stora marknaden i Uppsala 23 ja-
nuari 1502, hade Sten Sture hoppats på att nå fram till 
ett enigt beslut tillsammans med ärkebiskopen Ulfs-
son, som ännu förlitade sig på danske kungen. Ett nytt 
möte måste utlysas där han för första gången tänkte 
mer formellt utnyttja allmogens stöd. Det kom att bli 
mötet vid Näs’ äng. 
     Ärkebiskopen tvingades i väntan på kungens ställ-
ningstagande uppehålla sig i den starka ärkebiskops-
borgen Almarestäket eller S:t Eriks slott, som den 
ibland kallades. Mötesplatsen för de två mäktigaste 
herrarna blev till slut kyrkan närmast ärkebiskopens  
residens. Vid detta möte var även allmogen närvaran-
de och man menar att den även blivit kallad till detta 
möte och att det egentligen var en fortsättning av mö-
tet i Uppsala. 
     Av bevarade dokument från mötet framgår det att 
menigheten deltagit. Ordalydelsen i rimkrönikan är 
ganska lik den som gällde för mötet i Arboga 1435, 
som fram till 1935 hade gällt som vår första riksdag. 
Det var Gottfrid Carlsson som 1935 vid närmare studi-
um av dokumenten funnit  att en skrivare på 1860-talet 
vid ”duplicering” av ett äldre dokument ändrat ordet 
”af” till ”och”, och att en annan skrivare infört ett 
kommatecken så att betydelsen blivit att menigheten i 
sin helhet deltagit vid Arbogamötet 1435. I själva ver-
ket var det ”kopparbergsmän, silverbergsmän och köp-
stadsmän från menigheten som deltagit, ej de jord-
ägande bönderna. (se hemsidan där utdrag ur aktuell 
litteratur och dokument publiceras). Rimkrönikans 
ordval för mötet vid Näs är ordet ”och”. 

     Som vanligt brukar inte källorna från den här tiden 
var helt tydliga, men av framställningen här ovan kan 
man se att det var först i början av 1500-talet som man 
på allvar insåg värdet av folklig uppslutning kring po-
litiska beslut. Man finner också att en annan Sture, 
Sten Sture d.y,  insett detta mycket tydligt när han i 
sina två brev  (= offentliga meddelanden) påpekar att 
”det som angår alla bör av alla samtyckas”. Den gång-
en är det i samband med det äldsta skriftligt bevarade 
riksdagsbeslutet, det om rivningen av Almarestäkets 
slott. 
     Det är först med 1500-talet, som riksmöten börjar 
få karaktär av riksdagar i vår bemärkelse, även om 
ordet riksdag inte börjar användas förrän ca 50 år se-
nare. I det stora bokverket Sveriges Riksdag från 
1930-talet talas om: 
”ett större folkmöte vid Näs kyrka i juni 1502 – folk-
mötet har i historieskrivningen rönt hedern att räknas 
som en svensk ’riksdag’, enär Sten Sture i sitt öppna 
brev om tilldragelsen omtalar såsom närvarande, utom 
riksföreståndaren och ärkebiskopen, trenne högre pre-
later, ’några av borgmästarne och rådet i Stockholm, 
friborne frälsemän, kopparbergsmän, silverbergsmän 
och meniga Sveriges allmoge’ varjämte Hemming 
Gadh i ett brev år 1508 häntyder på en mäktig folkska-
ra vid detta tillfälle, speciellt från Dalarna, och dalkar-
larna erinrade sig själva ännu år 1517 det ’tal’ som de 
’samman hade med Sveriges allmoge på Näs äng’”. 
Börje Sandén    2009-02-08 
 
Litteratur. 
Sveriges Riksdag. Historisk  och statsvetenskaplig 
framställning. utgiven enligt beslut  av 1926 års riks-
dag. Första bandet. VI  Sven Tunberg Riksmöten un-
der Sturarna. Näs sid  161. 
Gottfrid Carlsson. Arboga möte 1435. 1935.  Boken 
Engelbrekt, Sturarna, Gustav Vasa 
Herman Schück. Riksdagens framväxt: tiden intill 
1611. Ur Riksdagen genom tiderna 1985. 

(forts från sid 3)  Rapport från Söndagsalong  2,  okt 2008  
 
Malla Silfverstolpe, den kända memoarförfattaren, blev 1825 inbjuden till ”Söndagsmusiken” hos Mendels-
sohn. Det var efter hon lämnat Thoresta herrgård. Hon skulle så småningom komma att stå som värdinna för 
salonger på sin nya bostadsort i Uppsala. År 1801 deltog hon i musikalisk salong på Karlbergs slott hos gre-
vinnan Margareta Cronstedt, en av Sveriges bästa pianister vid den tiden. Hon spelade ”Mozarts gudomliga 
B-dur sonat”.  
     Mycket intressant är konstaterandet att hon aldrig spelade offentligt. Det gjorde inte adelns damer. Musi-
ker tillhörde tjänarstaben. Vi känner  till att Mozart inte fick sitta med vid matbordet i den fina salonger han 
spelade i, han hade en lakejs status. Felix Mendelssohns syster kunde aldrig publicera sina kompositioner i 
eget namn, brodern har i stället sitt namn på sådant som gick ut i tryck. Man känner till att hon komponerat 
stråkkvartetter, kantater för orkester, solister och körer och ett flertal pianoverk. Eva Öhrström berättar i sin 
artikel hur fadern förklarar varför han motsätter sig dotterns önskan att få framträda som yrkesmusiker:  För 
Felix kan musiken vara ett yrke, medan den för dig bara kan bli en prydnad….. Du är kvinna och bara det 
kvinnliga passar en kvinna. Några exempel från vårt land finns också i artikeln.  (forts. på sid 12) 



År 1746 den 14 juli blev till följd av Landshövding 
Carl von Grooths givna remiss av den 4 i denna månad 
urtima ting hållet i Storklint, Bro socken och Härad, 
närvarande Kronolänsman Anders Sundberg samt föl-
jande av Häradets nämnd, nämligen. 
 
Pehr Jöransson i Sanda 
Hans Erlandsson i Klöf 
Matts Hindriksson i Skälby 
Lars Larsson i Skällsta 
Erik Andersson i Hernevi 
Johan Andersson i Aspvik 
Axel Mattsson i Österröra 
 
För att rannsaka och döma om pigan Stina Eriksdotter 
från Husby, Bro socken som blivit funnen död i sjön 
vid Ådö Sätesgård må bli begravd på kyrkogården.  
     Inkallades bonden Johan Johansson i Husby och 
hans hustru Brita Bengtsdotter, hos vilka pigan tjänat. 
De berättade att de saknat henne dagen före andra 
Storböndagen detta år, då hon skulle gå till Lisken 
Abrahamsdotter på Husby ägor att lära sig läsa. De 
hade sedan inte fått någon underrättelse om henne för-
rän den 21 juni då hon flutit i land vid Ådö. De visste 
inte på vad sätt hon omkommit. Hon hade inte sagt 
något som kunnat ge anledning att misstänka att hon 
skulle förgöra sig. Hon hade varit ganska enfaldig. 
    Kyrkoherden i församlingen Jacob Henrik Mörk, 
som var närvarande, berättade att när han kom hit till 
församlingen och började hålla katekesförhör, hade 
han funnit denna piga som var 24 år gammal mycket 
enfaldig och alldeles okunnig i sin kristendom. Han 
hade inte kunnat tillåta henne begå Herrans Heliga 
Nattvard, utan menat att hon först skulle lära sig läsa 
sina kristendomsstycken. Han hade sagt till hennes 
husbondfolk att ha uppsikt på att hon får lära något. 
    Men när han en tid därefter haft henne i enskilt för-
hör hade hon varit lika okunnig. Han har då inte all-
enast tillställt hennes husbondfolk för att de, som haft 
henne i tjänst hela året, varit så lite angelägna om hen-
nes undervisning, varför han sagt sig låta instämma 
dem till tinget. Han hade också skickat henne till hust-
ru Lisken Abrahamsdotter, som här i socknen brukar 
lära ungt folk läsa. 

     Stina hade fått 6 daler kopparmynt, så att hon kun-
de betala hustru Abrahamsson för besväret. På Kyrko-
herdens föreställning hade husbondfolket lovat att inte 
hindra henne. Dock har han fått höra att de skulle varit 
svåra mot henne för att hon därigenom försummat sitt 
arbete. Därav förklarade han, att pigan som mycket 
enfaldig kanske tagit sig anledning att kasta sig i sjön. 
     Hustru Lisken inkallades och berättade efter ojävad 
ed, att pigan Stina, som inte gått mer än 8 dagar hos 
henne för att lära läsa, i början varit så okunnig i kris-
tendom att hon inte kunnat läsa Fader Vår. Men hon 
började något att komma sig.  
      Lisken berättade att hon många gånger hört Stina 
beklaga sig över hårda ord från sitt husbondfolk för att 
hon gick bort och läste samt för matsäcken som de 
skulle ge henne. Hon hade en gång sagt att då hon inte 
längre kunde stå ut med att höra sådant, så ville hon 
hellre gå bort så långt som bröd bakas. Varför vittnet 
försökt varna henne, men ett par dagar därefter fått 
höra att hon var borta. Vittnet intygande att Stina haft 
tredagars frossan och därvid blivit bra sjuk. Uppläst 
och vidkänt.  
     Man frågade om ingen blivit varse på vad sätt Stina 
Eriksdotter kommit i sjön. Alla svarade nej. Länsman 
Sundberg sade att han inte kunnat få någon underrät-
telse härom än av mjölnaren vid Bro gård, Anders Ek-
man, som inkallades. 
     Ekman berättade att hans lilla dotter, som varit nere 
vid sjön dagen före andra Storböndagen, kommit upp-
springande och sagt att ett kvinnfolk rodde med en 
liten ökstock på fjärden där utanför. Då det blåst 
mycket hårt hade Ekman gått ut för att se efter. När 
han kommit ner till stranden hade ökstocken, som till-
hör Nils Nilsson i Brunnsvik, kommit iland med ena 
åran borta. Den kom flytande efter en stund. Då den 
döda pigans kropp en tid därefter flutit iland inte långt 
därifrån, nämligen vid Värka Hagg (?) på Ådö sidan, 
så kunde han inte tro annat än att det varit pigan som 
rott i ökstocken. 
    Nils Nilsson som även var inkallad berättade att 
hans ökstock denna dag blivit borttagen utan att någon 
sett vem som tagit den. 
    Till sist fann Rätten nödvändigt att höra drängen 
Erik Eriksson, som tillsammans med pigan tjänat hos 

Ur projektet Bro härads dombok perioden 1740-1746 
Urtima ting hållet på Storklint den 14 juli 1746 

 

För att rannsaka och döma om pigan Stina Eriksdotter från Husby i Bro socken, 
som blivit funnen död i sjön vid Ådö Sätesgård, må bliva begravd på kyrkogården 

Protokollet belyser frågan om vem som har ansvar för  
att läskunnigheten bibringas sockenborna vid denna tid. 

Närvarande är kyrkherden Jacob Mörk   



Johan Johansson. Efter avlagt ed intygade han att han 
funnit henne mycket enfaldig och stilla men aldrig 
hört henne antyda att hon tänkte ta livet av sig. 
    På tillfrågan sade vittnet, att han hört Johan Johans-
sons hustru säga att hon nog skulle slippa ge Stina 
matsäck, som hon nu måste göra. I övrigt kunde han 
inte säkert minnas om husbondfolket hotat stämma 
henne till tinget, men kunde dra sig till minnes att det 
varit på tal, när de kommit från husförhöret. Uppläst 
och vidkänt. 

Utslag 
Urtima Tingsrätten prövar i anseende till de omstän-
digheter som kommit fram under rannsakningen och i 
anledning av 13 kapitlet 3 § Missgärnings Balken att 
pigan Stina Eriksdotters döda kropp får läggas i Bro 
kyrkogård och begravas i stillhet. 
År och dag som förut skrivet är 
På Urtima Tingsrättens vägnar Axel Wilh Östfeldt. 

Nordiska Museets medalj för hembygdsvårdande gärning 
har  tilldelats Gudrun och Börje Sandén 

för att de på ett föredömligt sätt representerar de eldsjälar som arbetar med dokumentation och för-
medling av kulturarvet. De representerar kulturarvets betydelse för den lokala identiteten i en av de 

många kommuner som lätt hamnar i storstäders skugga 
 

Konsulenten i Stockholms läns hembygdsförbund, Kjell Nilsson, har i förbundets tidning  
berättat om deras hembygdsverksamhet.   

Artikeln finns illustrerad med bilder på www.ukforsk.se 

När det nygifta paret Gudrun och Börje Sandén fick 
tjänster som lärare och kantor i Låssa 1952 anade de 
nog inte att de framför sig hade en enastående livsgär-
ning inom hembygdsrörelsen framför sig. En gärning 
som nu krönts med de högsta utmärkelser man kan få 
inom detta område, plaketten för värdefull och före-
dömlig gärning från Sveriges hembygdsförbund och 
nyligen Nordiska museets medalj för hembygdsvår-
dande gärning. 
      Gudrun och Börje kom till Låssa samma år som 
socknen kom att uppgå i den nya kommunen Upp-
lands-Bro med sex socknar och ca 3500 invånare. 
Kommunalpolitiken sköttes helt ideellt och både Gud-
run och Börje engagerade sig redan efter ett par år i 
kommunala nämnder och styrelser. Gudrun var för-
modligen den yngsta kvinnliga ledamoten, 25 år, av ett 
kommunfullmäktige i landet. 
     I både den kommunala verksamhet och i lärarrollen 
– ämnet hembygdskunskap var ju då viktigt – kom 
paret Sandén att intressera sig för sin nya hembygd 
och inte bara för Låssa utan för hela kommunen. När 
Säbyholms folkskola lades ner 1964 flyttade de till 
centralorten Bro. 
 
Kommunen som intresseområde 
I kommunen fanns då två hembygdsföreningar Håtu-
na-Håbo-Tibble Socknars hembygdsförening, som den 
heter numera, och Stockholms-Näs hembygdsförening 
och 1978 tillkom Bro hembygdsförening och i alla 
engagerade sig Sandéns. I första hand blev det Börje 

som gick i täten då, Gudrun hade ju också barn och 
hemarbete. 
     År 1968 utnämndes Börje till Riksantikvariens om-
bud och samma år blev han den nybildade kultur-
nämndens ordförande. I den rollen kom han i kontakt 
med Herman Svenngård i Kungsängen, som samlat på 
sig 75-80 hyllmeter böcker och handlingar om traktens 
historia och delat med sig av sin kunskap i muntlig 
och skriftlig form. Börje ledde förhandlingarna med 
Svenngård om att materialet skulle doneras till kom-
munen och förhandlingarna gick i lås 1970. Detta ma-
terial gav Börjes hembygdsintresse en rejäl skjuts och 
han såg snart att bygden hade varit central i rikshisto-
rien med sitt från kommunikationssynpunkt strategis-
ka läge. Två sjötrafikleder som förband Birka, Sigtuna 
och Uppsala och senare Stockholm och dit kom lands-
vägen från Västerås och bergslagen att gå via Bro, 
vägar  i flera generationer som fortfarande är synliga. 
     Börje fortsatte nu på Hermans Svenngårds linje och 
samlade på sig kunskap. Att intervjua äldre ortsbor var 
en metod. Han är också en fängslande föreläsare och 
delade flitigt med sig av sina kunskaper vid utflykter 
och andra aktiviteter. Vartefter kommunen växte be-
hövdes fler lärare och det flyttade in lärare som inte 
alls kände till Brobygden men som skulle förmedla 
hembygdskunskap. En lärarhandledning löste detta 
behov och naturligtvis var det Börje som gjorde den 
och lärarutbildningen utökades med bussutfärder, vil-
ka sedan erbjöds även personalen vid andra kommuna-
la förvaltningar. 



Hembygdsprojektet 
 
Tanken att ge nyinflyttade kunskap om sin nya hem-
bygd utvecklades till ett hembygdsprojekt 1977-79. 
Kommunen hade då en driftig bibliotekschef i Miklos 
Gulyas, invandrad ungrare, och i kommunen bodde 
Sören Hallgren, välkänd fotograf på Historiska muse-
et, och han var ordförande i Stockholms-Näs hem-
bygdsförening. Kanalerna till Historiska museet var 
alltså lätta att upparbeta och även Socialstyrelsen gick 
in i projektet. Ett par projektanställda kunde engageras 
och en nyskapande tidning ”Historiska nyheter” drogs 
igång och trycktes i 20.000 ex. Börje skrev över hälf-
ten av artiklarna. Skrifter delades ut i pendeltågen och 
en skriftserie ”Vi skriver i Upplands-Bro” drogs igång  
och här har många invånare bidragit med sina minnen. 
Projektet kulminerade i en Upplands-Brodag på Histo-
riska museet då publikrekord slogs och Börje var i 
elden med fördrag som fick dubbleras både på museet 
och hemma i Bro. Samtliga lärare i kommunen besök-
te museet. Skulle man kunna lyckas med en sådan 
satsning idag  
 
Turistkarta 
Under 80-talet skaffade Gudrun och Börje samtliga 
ekonomiska kartor över kommunen och på Lantmäteri-
verket fotograferade de alla lantmäterikartor med be-
skrivningar från kommunen, 300 diabilder blev det.  
    Så gav de sig ut och letade upp alla platser. Resulta-
tet blev 1982 en kommunkarta som blev den första i 
sitt slag med mängder av kulturhistoriska sevärdheter 
inlagda, t ex mer än 50 torpgrunder, ödebyar, tegel-
bruk, ångbåtsbryggor och även geologiskt och biolo-
giskt intressanta formationer. 
 
Hembygdsbok 
Med all denna samlade kunskap och enorma intresse 
och energi samlad hade det varit konstigt om inte tan-
ken på en hembygdsbok över kommunen hade funnits 
med i arbetet och 1982 fattade kommunen beslut om 
att ge Börje en termins tjänstledighet med full lön för 
att genomföra projektet. Och nu tar hembygdsarbetet i 
Upplands-Bro ett steg in i dataåldern som skulle visa 
sig bli revolutionerande. På hösten 1984 kom "Det 
hände i Upplands-Bro" ut i 4000 ex. och den är slut-
såld sedan länge. 

Datorn i hembygdsforskningen 
Det vari början av 1980-talet som IBM lanserade den 
första persondatorn men programvaran var ännu inte 
utvecklad så det blev en mikrodator, s k hemdator, 
med ett ordbehandlingsprogram, som blev det första 
arbetsredskapet och till den naturligtvis en skrivare. Det 
var en privatinvestering på drygt en halv årslön men den 
har paret Sanden aldrig ångrat. Börje visade sig nämli-

gen ha förmåga att utveckla datoranvändningen på en 
nivå som säkert skulle ha givit honom anställning som 
programmerare om han så hade velat. Databaser bygg-
des upp över de kunskaper som fanns samlade. Materia-
let bearbetades och tolkades, och här har Gudrun gjort 
en enorm insats och flera andra i hembygdsrörelsen 
också! Kunskaperna skulle också föras ut och då och då 
kom bokprojektet väl till pass. 
 
Krönikespel 
Samma år som boken kom ut, Hembygdens År 1984, 
beställde Studieförbundet Vuxenskolan manus till ett 
krönikespel om händelserna kring Stäket och det upp-
fördes med stor framgång 1987. Spelet handlar om hän-
delserna med anknytning till Stockholms blodbad 1520. 
En av de viktigaste aktörerna, ärkebiskop Trolle, satt ju 
då på Stäket. Spelet hette "Stöket i Stäket". 
 
Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut - UKF 
"Stöket i Stäket" skriver Ledungen om i nr 2, 1987 och 
på samma plats berättade vi om en annan nyskapande 
händelse i utvecklingen av hembygdsarbetet i Bro, 
nämligen tillkomsten av UKF. Iden föddes vid köksbor-
det hemma hos Sandéns på Målarvägen i Bro. Curt 
Dahlgren, hembygdsforskare och verksam i datavärl-
den, hade då hört Börje tala om de arkeologiska under-
sökningarna i Fornsigtuna där samarbetet mellan ama-
törarkeologer och antikvariska myndigheter utvecklats. 
Varför inte utveckla detta samarbete till hela den histo-
riska vetenskapsdisciplinen, tyckte Curt, och som data-
kunnig såg han stora möjligheter att använda datorn i 
humanioras tjänst. Självklart tycker vi kanske idag, men 
för 20 år sedan var det främst naturvetenskapen som 
tagit datorn i sin tjänst. 1991 visades UKF:s databaser 
vid Historiska institutionen i Stockholm och samma år 
fick Stockholms läns museum ta del av dem.   
     UKF blev en egen förening med starkt sponsorstöd 
från näringslivet. På dess hemsida www.ukforsk.se kan 
man ta del av den rika verksamhet UKF bedrivit i över 
20 år och här kan man se vilka skrifter som kommit ut 
från första delen av "Vad hände egentligen?" utgiven 
1990. Några exempel på det enorma arbetet som gjorts 
är att överföra ca 6000 kort från Ortnamnsarkivet till 
sökbara datafiler, överföring av innehållet i ca 150 ban-
dade intervjuer till sökbara filer, bearbetning av ca 2000 
artiklar i det som brukar kallas vårt lands första ekono-
miska tidskrift från 1776. 
     Genomgång och tillgängliggörande av Kungliga 
kungörelser har också gjorts och för ett par år sedan 
kom tre band med Hushållningssällskapets samlade 
skrifter ut, ett enormt intressant källmaterial med illust-
rationer av jordbruksredskap m m från 1700-talet. 
 

 



Medlemsavgiften höjd till 150:- 
 

Årsmötet 2008 beslöt att höja avgiften. Den har legat stilla i många år.  
Föreningar får inga kommunala bidrag för administrativa utgifter.   20:- går till Hembygdsförbundet 
Du blir medlem genom insättning av summan på pg 27 58 94-4 
 
Ett medlemsutskick är dyrt med tryck och porton.  

 

Hembygdsarkeologi 
Den verksamhet som Stockholms läns hembygdsför-
bund startade 1979 tillsammans med Riksantikvarieäm-
betet för att skapa samverkan mellan yrkesverksamma 
arkeologer och amatörer, som vi idag gärna kallar hem-
bygdsarkeologer, har Sandens tagit till sig på samma 
sätt som Arbetsgrupp Långhundraleden har varit en vik-
tig part. Det började 1981 med en liten undersökning av 
Rösaring. Här hade upptäckts en unik väganläggning 
som gick mellan en husgrund och en storhög. Gräv-
ningar under två år kunde datera anläggningen till 800-
talet och tolkningen blev "processionsväg" från ett 
"dödshus" till begravningsplatsen. Undersökningarna 
har på senare år återupptagits i samarbete med Stock-
holms läns museum. 
     Sandéns hade hittat även andra intressanta fornläm-
ningar som en träpalissad vid fornborgen Draget där 
undersökningar sedan lett till att man tolkat platsen som 
en 4000 år gammal kultplats. Här finns även en impo-
nerande hålväg som väckte Sandéns intresse för denna 
typ av fornlämning och själva trodde de knappt sina 
ögon när de träffade på ett dussintal 3-5 m djupa hål-
vägar på en annan plats i kommunen 1988. 

     Fornsigtuna blev en annan plats där hembygdsarke-
ologin samlades för att tillsammans med fackfolket 
göra undersökningar i mitten av 1980-talet. Denna un-
dersökning resulterade i en praktfull bok där nya resul-
tat framkom. Börje har också grävt i arkiven från går-
den på platsen, Signhildsberg, och även granngårdarna 
och hittat fakta som måste betraktas som revolutione-
rande. 
     Det skulle gå att göra denna artikel mycket längre 
men förhoppningsvis har du nu fått en bild av en unik 
hembygdsinsats. Det senaste i raden är en bok i en te-
gelstens tjocklek med presentationer och tolkningar av 
det uppordnade gårdsarkivet från Bro gård. Den har 
framställts i ett tiotal exemplar och finns bl a i förbun-
dets bibliotek. Gudrun och Börje arbetar nu för att se 
till att allt arbete blir tillgängligt för eftervärlden och 
eftersom datasystemen ändras och digitala media är 
osäkra tas nu allt ut i skriftform i små häften som görs 
i små upplagor och som kan beställas av special-
intresserade.  
Ordet på papper känns ännu långt ifrån föråldrat! 
 
Kjell Nilssons artikel i Stockholms läns hembygdsför-
bunds tidning Ledungen 2008 

Inbetalningskort för medlemsavgiften sänder vi därför tillsammans 
med första Nyhetsbrevet för året. D.v.s. när vårprogrammet är klart. 

 

(forts från sidorna 3 och 8)  Rapport från Söndagssalong  2,  okt 2008  
 
1830-40-talen blev salongernas tid i Uppsala. Landshövding Robert von Kraemers mottagning på slottet på 
söndagsaftnarna var mycket berömda. Där fick alla vara med som ville. Mer traditionella salonger hölls hos 
Erik Gustaf Geijer, den berömda historieprofessorn, där med stort inslag av musik eftersom han också var 
kompositör. Malla Silfverstolpe, den vittra överstinnan, höll litterära salonger. Flera andra familjer i umgäng-
eskretsen kring universitetet höll salonger. Där kunde man träffa Atterbom och Adolf Fredrik Lindblad, nu 
mest känd som körkompositör. Dennes umgänge med familjen Mendelssohn gav naturligtvis impulser åt det 
svenska kulturlivet. Gunnar Wennerberg var en flitig gäst och exekutör av musik. Han blivit mest känd för 
eftervärlden med mansduetterna Gluntarna. Men från början var det tre studentsångare han skrev musik för. 
Ett exempel härpå bjuder Bro d´River Boys på vid Salong nr 4 i maj.  
     De mest uppmärksammade svenska aristokratiska salongerna hölls av Matilda Orozco, dotter till spansk 
minister i Florens, men gift i Sverige och bosatt här. Hennes första man, som bekostade dessa salonger på 
familjens gods i Mälardalen hade så nära släktskap med dåtidens ägare av Brogård att Matildas namn finns i 
testamentshandlingar i Brogårdsarkivet. Tyvärr var den tidens Brogård inte beboeligt för familjen. Ett par 
musikaliskt-litterära salonger har dock hållits på Brogård i vår tid. För några år sedan med Bellman som tema 
då Bro d’River Boys sjöng till kommentarer av Bellmanforskaren Torkel Stålmarck. 
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Årgång 23 

Arkeologidagen 2009  -  sönd 30 aug kl 10 - 13.30 
Besök vid två kultplatser i Bro-Lossa - Lilla Ullevi och Rösaring 

 Gemensam färd i bilar.  Samling Bro Centrum. 20:- 

Märkesåret 1809 - II 
Vad hände i Finland och Sverige? Föredrag på hembygdsgården Klint 

Börje Sandén och finska föreningen Kaleva Seniorer. Tisd. 8 sept, kl 19 

 

Konstformer inbjuder till årets Konstrunda    
Konstrundan - 29-30 augusti 11-17   www.konstrundan.se 

Konsert och konstutställning på Kvistaberg  Sön 18 okt . 
Ur Bro d´River Boys konsert vid Junsele musikvecka  Se programtablån 

Konserten börjar kl 15.   40 :-  portarna öppnas kl 14.30  
 

Bålstakonstnären Roger Fällman visar sina naturmålningar  
Historien kring observatoriet - Dryck och tilltugg i pausen.  

Kommunen äger Kvistaberg - huset framtida användning är inte bestämd    

Granhammarsmannen -  Bronsåldersmordet 
En stor 600-sidig bok av Jonathan Lindström utkommer inom kort 

Föredrag kommer 
Vad hände egentligen den 6 juni 1809?   

UKF granskar protokollen.  Börje Sandéns reviderade artikel  

Kulturhusens dag.  Sverige - Finland,  en delad historia 
Busstur till Savolax och Karelen i Upplands-Bro. 13 sept kl 10-13.30 

Finsk bosättning på Rösaringsåsen under 1500-talet. Saml. Bro station.  50:- 

Mer ur Bro härads domböcker 
Gudrun Sandén berättar vidare om människoöden i Upplands-Bro på 1700-talet 



Kulturarrangemang  2009    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift 
en viktig inkomstkälla för UKF. Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner 
och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det händer i 
Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrangemang bru-
kar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR 
och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:  582 413 55  för ev. ändringar. 

 

Fest i byn  -  Bro Centrum 
Lörd 12 sept med många aktiviteter 

kl 11-17 
www.festibyn.se 

Sönd 16 augusti, kl 10 - ca 13. Samling Cent-
rumparkeringen i Bro 
Märkesåret 1809 - I       Bussfärd till Savo-
lax och Karelen i Upplands-Bro 
Vid torpgrunden Savolax på Rösaringsåsen 
berättar Börje Sandén om den finska invand-
ringen till Mälardalen under 1400-1500-talen. 
På vägen till Karelen tar vi matrast vid Stora 
Ekeby. Där får vi också ta del av historien 
kring Rösaring med särskild inriktning på den 
betydelse finska Sibbo har i forskningen kring 
den forntida kult som utövades vid den be-
römda labyrinten uppe på åsen.  
Egen matkorg medtages. 
Repris Kulturhusens dag 13 sept 
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening, Finska fö-
reningen Kaleva Seniorer och UKF 

 Sönd 30 aug kl 10 - 13.30.  Samling vid par-
keringen i Bro Centrum för gemensam färd i 
bilar 
Arkeologidagen 2009 
Besök vid två kultplatser i Upplands-Bro - 
Lilla Ullevi och Rösaring 
Undersökningarna vid Lilla Ullevi i utkanten 
av samhället ägde rum 2007-2008 på tre stäl-
len. Vi inleder vid platsens vi = kultplats. Riks-
antikvarieämbetet säger i sin digra  slutrapport: 
"Viet i Ullevi är helt unikt och saknar mot-
stycke på annat håll i arkeologiska samman-
hang."  Namnet Ullevi i Bro har sedan början 
av 1900-talet ansetts syfta på guden Ull i kom-
bination med gudinnan Härn vid intilliggande 
Härnevi. Bägge var fruktbarhetsgudar långt 
före de i skrift kända vikingagudarna Oden, 
Tor och Frey. Vi besöker också de intilliggan-
de ännu ej slutrapporterade undersökningsom-
rådena. Vid Rösaring i Låssa berättar vi om 
grävningar 1981-82 och länsmuseets projekt 
1996-1998. Såväl Rösaring som vårt Ullevi har 
figurerat  i litteraturen i samband med den  
 
 
 
      

romerska historieskrivaren Tacitus' berättelser 
om kultplatser i  Skandinavien. Vi åker till Sto-
ra Ekeby där vi tar en paus med vår medhavda 
förtäring och får en introduktion i traktens ar-
keologi innan vi vandrar upp till processionsvä-
gen och labyrinten på den 61 m höga Uppsala-
åsen. Egen förtäring medtages 
Upplysningar Börje Sandén   08-582 40 515. 
08 582 413 55 
Arr. Upplands-Bro kulturhistoriska Forsk-
ningsinstitut 

Tisd 8 sep kl 19.00  Hembygdsgår-
den  Klint,  Prästvägen 8  Bro. 
Märkesåret 1809 - II       
Vad hände i Finland och Sverige? 
Börje Sandén i samverkan med finska före-
ningen Kaleva Seniorer berättar om årets bety-
delse i de bägge länderna. Finland frigörs från 
Sverige och blir så småningom en egen stat. I 
Sverige blev det revolution och ny regerings-
form . Vad hände när revolutionsarmén hade 
högkvarter i Kungsängen?     
Kantor Rakel Fridstrand underhåller med mu-
sik på kantele.  
Läs  Märkesåret 1809 på hemsidan 
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening, Finska fö-
reningen Kaleva Seniorer och UKF 

Årets Konstrunda 
Invigning på Villa Skoga av  

kommunalrådet Yvonne Stein  
lörd 22 aug kl 13 

Konstrundan 29-30 aug kl 11-17 



 

Kulturhusens dag sönd 13 sept, kl 10 - ca 13.30 
samling vid Bro pendeltågsstation kl 10 
Tåg mot Bålsta från Stockholm C 9.13. 
ankomst 9.44 
Kulturhusens dag 2009. Tema: Sverige - Fin-
land, en delad historia Busstur till Savolax och 
Karelen i Upplands-Bro kl 10 - ca 13.30 
Finska bosättningar i Bro på 1400- och 1500-talen. 
Den tidiga invandringen från Finland gick till Mä-
lardalen. Fyra platser är identifierade, både slätt-
bygds- och skogsbygdsbosättning. Vi besöker bl.a. 
två husgrunder på skogsåsen i Låssa. Börje Sandén 
berättar om den lokala forskningen. Där finns också 
historien om finländaren som lämnade Finland efter 
kriget 1809 och blev svensk soldat 1810. Kyrkmål-
ning i en finsk kyrka ger ett intressant perspektiv på 
forntida fruktbarhetsdyrkan i Bro och Låssa. Rast 
med egen förtäring vid Stora Ekeby.  När bussen 
passerar andra kulturbärande byggnader  och  plat-
ser får de också en kort beskrivning.   
Kostnad 50:-  Begränsat deltagarantal. Förhandsan-
mälan B. Sandén  08-582 40 515      
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska forskningsin-
stitut i samverkan med Upplands-Bro kommun 

Bro bibliotek onsd 25 nov  kl 12.  
Kulturlunch  -  1809 års händelser.  
Börje Sandén från Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut berättar om spännande dagar 
som förändrade den svenska historien. 
Arr. Bro bibliotek. 

Kvistaberg, f.d. professorsbostaden vid  
Astronomiska Observatoriet vid vägen mot Låssa 
nära Rättarboda,  sönd 18 okt kl 15, portarna öpp-
nas kl 14.30,  40:- 
Konsert med Bro d’River Boys. 
Bålstakonstnären Roger Fällman visar sin 
konst 
Konserten är delvis en repris av manskvartettens 
konsert vid musikveckan i Norrlandsorten Junsele, 
som i år genomförde sin 41:a säsong  Där visade 
gruppen prov på alla typer av musik som framförts 
under mer än 30 års praktiserande av ”harmony 
singing” - grunden i Barbershop-sången. 
Roger Fällman visar sina vackra naturmålningar i 
Nils Tamms forna ateljé, som också är vår konsert-
sal. 
Kvistaberg ägs av kommunen, men dess framtida 
användning är inte bestämd. Passa på att få se en 
hundraårig miljö medan den finns kvar och ta del 
av dess privata och vetenskapliga miljö. 
I pausen serveras dryck och tilltugg och det blir 
fritt fram att bese lokalerna i den stora villan. 
Sånggruppen mottog kommunens kulturpris förra 
året och Hembygdsföreningens Bro-pris för några 
år sedan.  Kostnad 40:- 
Läs mer om gruppens framträdanden under 30 år.    
Konsertprogrammet i Junsele.     
Lokalpressens recension. 
Under hösten kommer ett astronomiskt museum att 
invigas - datum är ännu inte känt 
UKF har för avsikt att anordna särskild visning av 
museet under hösten. 
Arr.Upplands-Bro Kulturhistoriska Forsknings-
institut 

Tisd 15 dec. hembygdsgården Klint 
Julmusik på Klint 
Manskvartetten Bro d’River Boys och 
Bro spelmän 
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening 

Tillinge kyrka, Enköpings församling 
Trettondagen  onsd 6 januari  kl 18 
Julens  sånger och dikter med  
Bro d’River Boys and Girls 
 
Hjalmar Gullbergs dikter ur Den heliga natten 
och andra diktsamlingar varvas med traditionell 
julmusik. 
Paus med förtäring  
Andra traditionella julsånger 

Ur Allehanda -Nära  om Junsele konserten 
     med Bro d´River Boys 
Återigen något helt nytt för denna musikfestival, 
fyrstämmig manskör av mycket speciellt slag. 
Harmony singing ”skapar en mycket fin klang i 
sången” 
”Konserten var mycket njutbar, och publikens en-
tusiasm märktes väl, både under konserten och ef-
ter densamma, när man kunde höra de åsikter som 
framfördes.” 
”Som vanligt så var det fredagens artister  som 
uppträdde i kapellet. Att de gjort sig populära i 
kyrkan märktes väl, eftersom flera konsertbesökare 
letat sig upp till kapellet för att få höra mera. Mu-
sikveckan avslutades med klassiska Tonerna av 
Sjöberg med text av Geijer. 
Avslutningen på Musik– och Konsteveckan i Jun-
sele skedde alltså med flaggan i topp.” 

http://www.ukforsk.se/ukf/bdb2.htm�
http://www.ukforsk.se/ukf/Junsele_program2009.pdf�
http://www.ukforsk.se/ukf/bdb_junsele2009.htm�


Ur Häradsrättens domböcker under några år på 
1700 talet. 
I Svenngårdska samlingen finns många avskrifter av 
domböcker från Bro Häradsrätt under 1600 och 1700 
talen. Där kan vi se hur tinget fungerade och vilka 
ärenden som behandlades. 
Varje år hölls tre laga ting, vinter-, sommar- och höst-
ting med menige man och allmogen av Bro Härad. 
Ibland kunde man kalla till urtima ting, då endast ett 
brådskande ärende skulle behandlas. I UKF:s förra 
utskick gav jag exempel på ett sådant ärende. 
      Tinget leddes av en förordnad häradshövding och 
närvarande var länsman och Häradets edsvurna 
nämnd. Det var 7 –8 nämndemännen från olika delar 
av Häradet, som bestod av Bro, Låssa, Näs och Västra 
Ryds socknar. 
      Första tingsdagen började med gudstjänst i Näs 
sockenkyrka. Sedan gick man till Tibble gästgivar-
gård, som var tingsstället. Där utlystes laga ting och 
tingsfrid, varefter vissa viktiga Lagar och Förordning-
ar lästes upp. Inteckningar och lagfarter upptogs i sär-
skilt protokoll. Därefter utropades vid vilken tid de 
instämda ärendena skulle behandlas. 
     Ärendena på den här tiden är ungefär desamma 
som idag, nämligen arvstvister, konkurser, obetalda 
skulder, mord, slagsmål, stöld, åverkan på annans 
egendom, trafikförseelser, grannfejder, förbjuden 
brännvinsbränning, fylleri, förargelseväckande beteen-
de m. m. 
     Några mål som vi slipper se i dag är lägersmålen, 
sabbatsbrotten, försummade hållskjutsar och väghåll-
ningsansvar. 
 
Lägersmålen är de vanligast förekommande målen 
under den här tiden. Vid varje ting finns minst ett. 
Ofta är det länsman som på Ämbetets vägnar stämmer 
mannen och kvinnan för att ha haft olovlig beblandel-
se, då kvinnan blivit gravid och fött ett oäkta barn. 
Kvinnan berättar när och var det skett och uppger 
mannen som den rätta barnafadern. Det finns aldrig 
några andra vittnen än de hustrur som är med vid för-
lossningen och de intygar att kvinnan under hela för-
lossningen vidhållit vem som är fadern.  
     Mannen nekar hela tiden. Ibland blir han kallad till 
prästerskapet, som försöker förmå honom att erkänna, 
vilket aldrig lyckas. I brist på bevis blir han alltid fri-
känd. 
     Kvinnan däremot bötar 5 riksdaler silvermynt. Hon 
skall dessutom ge 2 daler till sin församlingskyrka, där 
hon i sakristian inför de äldste männen i församlingen 

skall undergå enskild skrift och få avlösning, alltså 
erkänna sitt brott och återupptas i församlingen. 
Någon hjälp av fadern till det oäkta barnets uppfostran 
får hon aldrig. 
 
Sabbatsbrott gav dryga böter. Begick man brott, ofta 
var det slagsmål en söndagskväll, bötade man för ska-
dor man orsakat,  men dessutom 10 riksdaler silver-
mynt för sabbatsbrottet. 
 
Ett av bondens gissel var de ofta återkommande håll-
skjutsarna. Häradet hade ju stor och mycket trafikerad 
landsväg och resande behövde byta hästar efter 2 mil. 
Detta skedde vid gästgivargårdarna, där det skulle fin-
nas utvilade hästar.   
     Bönderna kallades in med sina hästar och kuskar 
efter turlista att finnas vid Tibble gästgivargård, för att 
avlösa ekipage från både Barkarby och Grans gård i 
Bålsta. Det skedde ganska ofta och var till stor förar-
gelse för bönderna, som behövde sina djur i arbetet 
hemma på gården. Dessutom var hästen en värdefull 
egendom som man inte ville ha sönderkörd av otåliga 
resande. Man kunde inte heller skicka vem som helst 
som körsven, då väntetiden i hållstugan inte ansågs så 
lämplig för yngre personer. Försummade man sin tur 
utan att ha laga förfall blev det böter. 
      En bonde från Ekeby i Låssa meddelade att han 
inte hade foder till hästen, som var så försvagad att 
den inte ens kunde ta sig till gästgivargården, än mind-
re skjutsa. Bonden i Råby bad att få byta till en mindre 
och sämre gård på Veckholmslandet, där han skulle 
slippa skjutsningar. 
 
Varje hemman hade ett vägstycke som de hade ansvar 
för. Ibland låg det ganska långt från gården och tog 
mycket tid när man skulle hålla rent från snö, sätta ut 
dikesmarkeringar och köra på grus (broa) under tjäl-
lossningen och under våta höstar. Försummade man 
detta blev det böter och dessutom fick man betala den 
som länsman anställde att göra arbetet i stället. 
 
Den 5 januari 1745 stämmer änkan hustru Lisa Olofs-
dotter sin svåger i Bastbrink, Lars Johansson för att 
han inte redogjort för arvet som han har omhand för 
hennes omyndiga dotter Stina, som är hans brorsdot-
ter. Hon begär att han skall lämna ifrån sig arvet, efter-
som hon inte litar på honom och han inte har lämnat 
någon redogörelse på 5 år. Lisa Olofdotter säger att 
hon kan föda och klä sin dotter själv, tills hon kan för-
tjäna sitt eget bröd. Men hon begär att åtminstone få 
räntan på pengarna, som var 373 rikdaler 14 skilling 

Mer ur Bro härads domböcker 
Gudrun Sandén berättar om arvstvister, konkurser, obetalda skulder, mord, slagsmål, stöld, åverkan 

på annans egendom, trafikförseelser, grannfejder, förbjuden brännvinsbränning, 
fylleri, förargelseväckande beteende m. m. 



kopparmynt enligt det inventarium som upprättades 
den 14 juni 1739 då barnets far skogvaktare Johansson 
dog. 
      Lars Johansson svarar att han visst kan lämna arvet 
om han får tid att driva in de pengar som är utlånade 
mot ränta. Ännu har de dock inte givit någon ränta. 
Lisa hade också begärt att han skall betala rättegångs-
kostnaderna. Han vägrar då han påstår sig haft utgifter 
för flickan. 
     Rätten dömer Lars Johansson att lämna arvet till 
modern. Men rättegångskostnaderna kan hon bara få 
för stämningspengarna och lösen av domen, alltså en-
dast 4 riksdaler 16 skilling. 
     När barn ärver utses en förmyndare som skall vårda 
arvet och hjälpa till med barnens uppfostran. Har bar-
net någon lämplig släkting blir den ofta förmyndare, 
men är barnet utan närstående förordnas någon säker 
och hederlig man till förmyndare. Det är inte ovanligt 
att man som i det här fallet begär redovisning av för-
myndaren och önskar byta ut honom. Även äldre 
omyndiga barn har rätt att begära ny förmyndare om 
de inte har förtroende för den de fått. Förmyndare 
skall försöka låna ut arvet till god ränta och säkerhet. 
Problem uppstår när den som lånat arvspengar går i 
konkurs. 
 
Vid vintertinget 1771 togs en stor konkurs upp. Det 
var revisor Hedlund i Aspvik som slog vantarna i bor-
det. Han begärde att all hans egendom skulle gå till 
hans borgenärer s k cessio bonorum och att han sedan 
skulle vara fri från deras talan. Den 23 februari utfär-
dades proclama, dagen då kreditorerna skulle bevaka 
sina fordringar. 46 fordringsägare fanns, men inte alla 
var närvarande varken själva eller genom ombud. De 
hade säkert små fordringar. 
     Revisor Hedlunds hustru Anna Elisabeth Gahn be-
gär boskillnad. Hennes förståndige far hade vid gifter-
målet sett till att allt hon medfört i boet var hennes 
enskilda egendom. 
Ingenting blir avgjort vid detta ting utan som så ofta 
skjuts avgörandet upp till nästa ting, då man behöver 
mer tid. En del mål kan sträcka sig över flera år och 
uppskjutas gång på gång. Ofta beroende på att vittnen 
uteblir. Blev man instämd till vittne måste man inställa 
sig annars blev det böter och vitesföreläggande på 
ganska stora belopp  
 
Att man inte betalade sina skulder hände då och då. 
Den 21 maj 1770 stämde hökaren Lars Hagner i 
Stockholm genom sin fullmäktige nämndeman Erik 
Nilsson i Jursta, bonden Tynis Eriksson i Lund, Låssa 
socken att han skulle betala för varor han fått mot bor-
gen med 27 daler 12 öre kopparmynt. Tynis Eriksson 
erkände skulden men begärde anstånd med betalning-
en till augusti månads slut. Han skulle dock betala 5 % 
ränta från lagsökningsdagen tills betalning skett och 
ersätta rättegångskostnaderna med 9 daler. 

Mord hörde inte till vanligheten, men när det skedde 
överlämnades ärendet genast till Hovrätten, efter att 
Häradsrätten redogjort för omständigheterna och vitt-
nesmålen. 
 
Något som däremot var vanligare var slagsmålen. Den 
30 mars 1771 stämde länsman Anders Holmberg sol-
daten Johan Ekman och bataljons adjutanten Hellerns 
dräng Erik Eriksson samt bonden Anders Pehrssons 
dräng Erik Eriksson, alla från Skälby i Näs socken, för 
att de slagit rättaren vid Aspvik Peter Hagström blo-
dig. Alla tre nekar men övertygas av vittnen  och 
döms. Johan Ekman för att han dragit Hagström i håret 
till 6 daler och 5 daler för dryckenskap. Hellerns Erik 
för 1 blodsår och 1 blånad till 4 daler och 5 daler för 
dryckenskap. 
Pehrssons Erik för hårdragning 6 daler. Eftersom det 
här hände annandag påsk bötar alla 10 daler silver-
mynt var för sabbatsbrott. 
     Skulle de inte kunna betala böterna straffas Hell-
ners Erik med 7 par spö, Ekman med 6 par och Pehrs-
sons Erik med 4 par, 3 slag i paret. 
 
Stöld kallades snatteri och bedömdes mycket allvar-
ligt. Den 14 januari 1745 erkände drängarna Anders 
Persson och Erik Larsson att tagit 3 hästtäcken, 1 säck, 
1 garnrep, 3 par tömmar 1 ryggstycke, 2 hästskor, 1 
ask med nålar, sylar, söm, tråd och garn till ett värde 
av 17 riksdaler 16 skilling kopparmynt. De får böta 
hälften var av värdet samt i stället för kyrkoplikt un-
dergå enskild avlösning i Näs kyrkas sakristia. För-
modligen slapp de kyrkoplikt eftersom de var mycket 
unga. Annars innebar uppenbar kyrkoplikt att den 
straffade skulle stå en söndag i sin församlingskyrka 
och efter att prästen läst upp åtalet från predikstolen 
skulle han erkänna och sedan få förlåtelse och upptas i 
församlingen  
 
Flera mål handlar om att någon tagit timmer eller ved 
på någon annans mark. Ofta fanns någon jägare an-
ställd vid de stora gårdarna, som bland annat hade som 
uppgift att bevaka skogen och fiskevattnen. Kunde han 
ertappa någon med åverkan fick han en belöning, me-
dan boven fick ersätta skadan och dessutom böta. 
      Den 17 september 1744 inlämnar kapten Lewin 
Blixen en skrift till Häradsrätten  angående åverkan på 
Tranbygge skog, ägor och fiskevatten. Häradsrätten 
menar att alla och envar äger rätt till frid på sin egen-
dom och bifaller ansökan. Därför sätts ett vite på 10 
riksdaler silvermynt jämte böter efter lag för den som 
beträds med någon olovlig åverkan på Tranbygge 
skog, ägor och fiskevatten. Detta förbud skall läsas 
upp från predikstolarna i angränsande kyrkor. 
 
Trafikförseelser är inget nytt påfund. Den 22 maj 1770 
anhåller Tibble byamän i Näs socken att Häradsrätten 
måtte utsätta ett skäligt vite på 10 riksdaler silvermynt 



för den som kör eller går över deras ängar och sädes-
gärden. Det skulle också gälla de två vintervägarna 
Sjö- och Norrängen kallade, som löper från Sylta och 
gästgivargården över Tibble Sjöäng till sjön. Förbudet 
gäller så fort marken blivit bar och tjälen gått ur jorden 
 
Det var naturligtvis lätt att bli osams. Dels bodde man 
nära inpå varandra och var helt beroende av sina gran-
nar när det gällde arbetet. Så flera mål handlar om 
grannosämja. 
     1 september 1743 stämde mjölnaren vid Säbyholm 
Wilhelm Svanström dejan på samma gård, Anna Cat-
tarina Reuter för några ohemula (orättvisa) beskyll-
ningar.  
      Båda parter infann sig och efter något tvistande 
kom de överens om att sätta upp en föreningsskrift av 
följande innehåll: 
Mellan mig, Anna Cattarina Reuter och mjölnaren 
Wilhelm Svanström har varit oenighet och missför-
stånd, som varit så allvarliga att Svanström stämt mig 
inför Tingsrätten för att jag skulle sagt att han var tjuv 
och att hans hustru haft olovlig beblandelse. Detta har 
jag aldrig tänkt varken om honom eller hans hustru, 
särskilt som jag inget annat vet om dem än att de är 
anständigt folk. Dessa beskyllningar lär ha spritts ge-
nom vidriga människor. 
     För att undvika vidare ledsamheter oss emellan ber 
jag Svanström och hans hustru eftergiva de av mig i 
hastighet fällda orden och ha överseende därmed. Det-
ta skall aldrig upprepas. För att Svanström skall vara 
skadelös för de omkostnader han kan ha fått har jag 
givit honom 8 plåtar. 
     Då Madame Anna Cattarina Reuter återkallat sina 
ord och betalat mina kostnader så är jag, Wilhelm 
Svanström och min kära hustru nöjda. Vi avsäger oss 
vidare talan i detta mål. 
     För att det i fortsättningen skall vara ett anständigt 
leverne oss emellan och ingen förolämpar den andra 
utsätter vi ett vite på 10 riksdaler silvermynt för den 
som först bryter vår överenskommelse. 
 
Häradsrätten resolverade 
Denna förlikning är gillad och stadfäst samt ett vite på 
10 riksdaler utsatt för den som hädanefter på något sätt 
förolämpar den andra. 
 
Den 30 mars 1771 stämde gästgivare Peter Holmström 
ryttare Asps hustru, Anna Larsdotter och drängen 
Hans Rambergs hustru, Stina Boberg på Aspviks ägor 
för att de, utan att ha sökt tillstånd för husbehovsbrän-
ning, sålt brännvin. 
 

    Anna och Stina infann sig och nekade helt. De på-
stod att de inte ens hade någon brännvinspanna. Vitt-
nen inkallades och berättade att de flera gånger köpt 
brännvin av dem och dessutom hört hur Anna begärt 
pengar för brännvin av resande. 
     Kvinnorna nekade ändå, men Häradsrätten trodde 
mer på vittnena och dömde Anna Larsdotter och Stina 
Boberg till 10 riksdalers böter vardera, varav Holm-
ström skall ha 2/3 och Kongl Maj:t och Kronan 1 /3. 
 
Uppträdde man berusad dömdes man efter Förord-
ningen för svalg och dryckenskap att böta 5 daler. Om 
man dessutom svor dömdes man enligt 3 kapitlet 1 § 
Missgärnings Balken för svordom och lättsinnighet att 
böta 1 daler. Böterna delades mellan länsman Holm-
berg och socknens fattiga. 
 
Ett ärende, som det förmodligen talades mycket om 
avgjordes vid sommartinget 1771. Då dömdes rättaren 
vid Löfsta gård Johan Eriksson för dryckenskap och 
förargelseväckande beteende. Historien är denna: 
      Annandag påsk hade Eriksson gått ett ärende till 
Granhammars gård och där träffat båtförare Anders 
Nordlöf, som bjudit Eriksson på en sup. Sedan hade de 
gjort sällskap till Ryds kyrka. Nordlöf menar att Eriks-
son varit berusad men inte fotfallen. Han hade följt 
första delen av gudstjänsten, men vid Tron hade han 
satt sig och lutat huvudet mot armarna samt kräkts 
under predikstolen. Det hade luktat brännvin i kyrkan. 
     Eriksson har hela tiden sagt att hans uppkastning 
berott på hosta och bröstverk. Han visar flera attester, 
bland annat av hans husbonde, kammarherre Carl Ri-
ben, som intygar att Eriksson klagat över att han varit 
sjuk senaste tiden. I övrigt har han varit anställd hos 
Riben i 4 år och fört en skicklig levnad. En annan at-
test är utgiven av nådårspredikanten i Tibble Gustaf 
Klang, som intygar att så vitt han vet har Eriksson fört 
ett stilla och anständigt liv, gått flitigt i kyrkan och 
obehindrad begått sina salighetsmedel, alltså tagit 
Nattvarden. 
     Det hjälper inte utan Häradsrätten anser att han 
kräkts av dryckenskap och inte av sjukdom och dömer 
honom att böta 25 riksdaler silvermynt för drycken-
skap och 25 riksdaler för förargelse. Dessutom skall 
han stå uppenbar kyrkoplikt en söndag i Ryds kyrka, 
Före 1686 hade kyrkan att döma till kyrkoplikt, men 
under åren 1686-1855 dömer den världsliga domstolen 
till uppenbar kyrkoplikt, vilket betyder att den dömde 
inför församlingen erkänner sin skuld, får förlåtelse 
och återupptas i församlingen. 
 
Bro i augusti 2009 Gudrun Sandén 



Lokalhistorisk forskning – nya oväntade 
upptäckter  
Av Börje Sandén 
 
Vad hände egentligen? 
Du som följt vår lokalhistoriska forskning har kunnat 
märka att rikshistoriska händelser ibland får en fördju-
pad innebörd när de studeras med lokal infallsvinkel. 
    Men det är inte bara synvinkeln som är värdefull. 
Hembygdsforskaren är ju per definition en person som 
bor i bygden, och som ”part i målet” vanligtvis känner 
den fysiska miljön bättre än forskaren på riksplanet. 
Lokalhistorisk forskning är till sin inbyggda karaktär 
gränsöverskridande  
     För min personliga del upptäckte jag för tjugofem 
år sedan - vid manusarbetet inför hembygdsboken 
”Det hände i Upplands-Bro” - att det fanns oklarheter 
och förtydliganden som vore intressant att närmade 
forska i. Att söka efter vad som egentligen hände kom 
att bli ledstjärnan för mitt fortsatta studium av Upp-
lands-Bros historia. ”Vad hände egentligen ?” – den 
klassiska frågeställningen som lade grunden för all 
modern historieforskning  blev också temat för tre 
hembygdsböcker i början av 90-talet.  Saken är mer 
utförligt behandlad i ”Notiser, synpunkter och betrak-
telser” på hemsidans startsida, där bl.a. hänvisning 
sker till del 2 i bokserien Vad hände egentligen? (den 
gröna boken). 
     När UKF i mitten av 90-talet gick ut på internet 
med sin verksamhet landade temat ”Vad hände egent-
ligen?”  i ett för forskningen synnerligen lämpligt me-
dium. Eftersom iakttagelser och slutsatser görs konti-
nuerligt kan revideringar i texten bekvämt göras. I det 
nu aktuella fallet med Märkesåret 1809 kan den intres-
serade följa forskningsläget på UKF:s hemsida. Där 
finns både den tidigare pappersupplagan och mellan-
liggande digitala versioner. 
 
Studierna kring Märkesåret 1809  
– Riksarkivet anlitas 
Forskningsprojektet kring 1809 inleddes så smått i 
förra Nyhetsbrevet och är ett utmärkt exempel på hur 
dator, internet och e-post kan samverka. Här ett aktu-
ellt exempel: Inför de märkligheter som uppdagades 
kring undertecknandet av 1809 års regeringsform ville 
jag även få veta hur forskarna såg på saken i samband 
med 150-årsminnet. Boken fanns inte att köpa. Via 
fjärrlån från Bro bibliotek fick jag boken på mindre än 
en vecka. Jag skannade de kapitel jag var intresserad 
av så att de finns i textsökning på min dator - och för 
utskrift vid behov.  
     Med tanke på historiens tystlåtenhet i 200 år kring 
det ovan nämnda undertecknandet ville jag kontrollera 
riksdagsprotokollen noga för 6 juni resp 27 juni och 
särskilt det kungliga tal som tvingade fram det full-
ständiga undertecknandet sistnämnda dag. På Riksar-

kivet är de med sigill förseglade protokollen inbundna 
så att de inte kan kopieras eller skannas på vanligt sätt, 
men med digitalkamera kunde jag faktiskt komma åt 
alla sidorna, även kungens handskrivna manus. 
     För att du, som inte är ”uppkopplad” skall kunna se 
några av de möjligheter som den moderna tekniken 
erbjuder så återges i detta nummer hela huvudartikeln 
om 1809 inklusive de många länkar (ej innehållet) 
som gör att materialet i utskriven i häftesform omfattar 
86 A4-sidor. Med den senaste månadens tillägg skulle 
det i utskrift bli ca 100 sidor. 
 
Historielösheten – ett dagsfärskt exempel.      
När jag arbetar med den här artikeln den 20 aug ser 
jag i dagens tidning en artikel som perfekt illustrerar 
den problematik som är förknippad med ett av mo-
menten kring 1809, nämligen svenska folkets stora 
okunnighet om vad som verkligen hände 1809. I Ratan 
och Sävar i trakten av Umeå spelade man på 200-
årsdagen upp striden mellan svenskar och ryssar kläd-
da i tidsenliga uniformer och med handvapen och ka-
noner. Allt inför vår kungafamilj. Ett kort uttalande 
från en ortsbo räcker för att belysa historielösheten: 
”Egentligen är det helt makalöst att vi inte fått läsa om 
det i skolan”. 
     Min artikel om 1809, som finns att läsa på annan 
plats i Nyhetsbrevet, var avsedd att handla om vår lo-
kalhistorias samband med 1809. Jag blev synnerligen 
förvånad när jag på regeringskansliets hemsida fann, 
att artikeln ”Vad hände Märkesåret 1809?”, inte med 
ett ord berörde vare sig revolutionen eller den nya re-
geringsformen.  Vad kunde vara anledningen?  
Läs artikeln på hemsidan. Länk från startsidan 
 
Hur vanligt - eller ovanligt - är det att  ett person-
namn på en runsten också återfinns i en tidig me-
deltida handskrift från samma socken?  
Den frågan fick jag nyligen anledning att ställa till 
några forskare av facket, när jag upptäckte vad jag 
som lokalhistoriker borde ha lagt märke till för länge 
sedan.  Jag fann nämligen att runstenen U 624 stående 
vid gränsen mellan Stora Ullevi och Spånga i Bro-
Lossa socken (nu i nordligaste delen av  stora golfba-
nan) är rest till minne av Igul.  Det namnet finns också 
i ett medeltida brev gällande åren 1167-85, där en per-
son med namnet Igul skänkt Spånga till munkarna i 
Viby (Sigtuna).  
     Detta Spångas placering var länge av forskningen 
okänt, men sedan det konstaterats att ett Spånga och 
Stora Ullevi haft samma ägare på 1300-talet så har 
man kunnat identifiera detta okända Spånga som det 
nu aktuella. 
     Jag ser med spänning fram emot vad experterna 
kan komma till för slutsats. 
     Det forna soldattorpet Spånga fick 1810 en ny sol-
dat, en finne som tog tjänst som svensk soldat där, när 
han inte längre vill bo kvar i Finland efter kriget 1809. 
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Granhammarsmannen åter aktuell i 
forskningen 
 
Bronsåldermannen, som hittades 1953 strax norr 
om Granhammar i Västra Ryd, är åter aktuell. 
Upptäckten var då en sensationell arkeologisk 
händelse. Men den föll snart i glömska. Det var 
väl bara hembygdsföreningen och senare UKF 
som kände till saken och publicerade artiklar och 
berättade om det märkliga fyndet.  
     Arkeologer som kallats till platsen lade liket 
och leran i en trälåda som transporterades till hi-
storiska museet. Det dröjde ända till 1959 innan 
det kom en grävningsrapport. Allmänheten visste 
bara vad som skrivits i Dagens nyheter och Mor-
gontidningen den 16 juni 1953. 
     1998 hittade den unge Jonathan lådan i muse-
ets magasin och blev intresserad. Nya metoder för 
analys var nu tillgängliga och ett forskningspro-
jekt drogs igång . Lindström skrev en artikel i 
hembygdsförbundets tidning. UKF anlitade ho-
nom för både föredrag och exkursion till platsen 
för fyndet. Det blev några intressanta program i 
TV. 
…..Jonathan Lindström måste sedan ägna sig åt 
arbetsuppgifter som han kunde leva av. Bl.a. 
skrev han böcker i arkeologi, och så småningom 
fick uppdraget att skriva den länge önskade boken 
om Granhammarsmannen. Den kommer snart att 
finnas i bokhandeln. 
 
På UKF:s hemsida kan du läsa Lindströms första 
artikel i dess fullständiga format. Där finns också 
Tidningsartiklarna från 1953 och undersöknings-
rapporten från 1959. 
 
År 2009 kommer nu Jonathan Lindströms 600-
sidiga bok som berättar om hur modern teknik 
som DNA-analys, isotopmätningar och andra nya 
undersökningsmetoder ger en närmast fullständig 
bild av bronsåldersmannens levnadsförhållanden. 
Förlaget har redan en beskrivning av innehållet 
som återges här nedan. Jonathan vill gärna kom-
ma till Kungsängen och berätta om sitt stora pro-
jekt. Vi har ännu inget datum för föredraget. Men 
håll uppsikt i de annonskanaler som står oss till-
buds. Naturligtvis  finner du det på UKF:s hemsi-
da så snart vi vet något. 
 
Boken kommer samtidigt som chefen för Arkeo-
logiska Forskningslaboratoriet intervjuas i tid-

skriften Forskning och Framsteg. Där berättar 
Kerstin Lidén om de senaste tio årens analysme-
toder, som ger helt nya perspektiv på människans 
forntid. Man kan bestämma hårfärg och ögonfärg, 
få veta hur folkförflyttningar har skett och vilka 
sjukdomar de lidit av.  
      Riktigt intressant är att specialisten på hyper-
moderna undersökningsmetoder ändå lyfter fram 
de traditionella arkeologiska arbetsmetoderna. De 
som visar på sammanhangen hos de många olika 
arkeologiska fynden. En tröst för såväl arkeologer 
som vi vanliga arkeologi-intresserade människor 
är att hon gärna går tillbaka till Mårten Stenber-
gers nästan 1000-sidiga klassiker Det forntida 
Sverige från 1964 för att få koll på sammanhang-
en. 
     Ännu mer av det nya kan du läsa om i beskriv-
ningen av Jonathan Lindströms kommande bok. 
 
Bokförlaget presentation av Jonathan 
Lindströms bok 
En solvarm junidag år 1953 hackade dikesgrävaren 
David Zetterström upp skallen efter en brutalt mördad 
man i 50-årsåldern i en åker tre mil nordväst om 
Stockholm. Tillkallad expertis kunde konstatera att det 
rörde sig om ett "cold case", och det med råge. Brottet 
var begånget tusentals år tidigare. 
     Efter en kortare uppsats i en tidskrift kom den döde 
och hans föremål att ligga bortglömda i Historiska 
museets magasin i årtionden. Men dagens arkeologer 
gräver inte bara upp fynd i marken utan också i maga-
sinen. 
     Det blev upptakten till ett av Nordeuropas mest 
spännande arkeologiska forskningsprojekt som nyli-
gen avslutades med sensationella resultat. Projektet 
syftade inte bara till att lösa den gamla mordgåtan, 
hur, varför och av vem mannen mördades, utan också 
till att kartlägga mannens liv, från det att han föddes i 
en rökig bronsåldersstuga, till den dag ett halvsekel 
senare då han mötte sin mördare vid en havsfjärd i 
Mälardalen. Med modern teknik som DNA-analys, 
isotopmätningar, rättsmedicin och osteologi, men ock-
så traditionellt analytiskt deckarslit (à la Sherlock Hol-
mes) har forskarna kunnat följa mannens liv i alla fa-
ser, inklusive de sista skrämmande ögonblicken. 
     Författaren kartlägger och berättar om mannens liv 
i detalj, hans uppväxt och matvanor, hemmiljö och 
byxor, kärlek och tuberkulos, sex och kosmologi, krig 
och tandvärk, arbete och tidsuppfattning. Fyndet är så 
rikt att vi kan studera allt från hur han har täljt sina 
träredskap och vad han åt som sexåring till hur han led 
av sin käkbensinfektion. För första gången kommer vi 
verkligen en bronsåldersmänniska inpå livet. 
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”Märkesåret 1809”  
Finland och Sverige har gemensamt kommit överens 
om att inte använda ordet jubileumsår när man högtid-
lighåller att det är 200 år sedan Finland skildes från 
Sverige. Vår utrikesminister Carl Bildt har vid möte 
med ansvariga i Finland diskuterat våra länders ge-
mensamma minnen under samlingsnamnet 
”Märkesåret 1809”.   
     Regeringsprojektet med samma namn har en egen 
hemsida med många upplysningar om relationerna 
mellan våra länder. Där finns också ett mycket stort 
antal aktiviteter och kulturella arrangemang i de bägge 
länderna kring 1809. Men mycket av det som lyfts 
fram gör att man kanske borde ha kallat projektet för 
Märkesåret 2009 i stället.  Här kan du läsa mer om 
regeringsprojektet .  
     Lokalhistoriskt är 1809 intressant eftersom en fullt 
stridsutrustad revolutionsarmé hade sitt högkvarter i 
Kungsängen i nästan fem dygn under ett kritiskt skede 
inför den kommande statsvälvningen. Särskilt intres-
sant är att det inte bara var militära order som utfärda-
des från Tibble gästgivargård utan också den upp-
märksammade Tibble-Promemorian med radikala för-
slag för den kommande regeringens sammansätt-
ning  och utformningen av en ny regeringsform.  
     Lokalhistoriskt är det också intressant att ta del av 
det som hände Samuel af Ugglas, vid tidpunkten Upp-
lands-Brobo sedan 9 år tillbaka. Han var vid revolutio-
nen den avsatte kungens närmaste förtrogna. 
 
Lokala aktiviteter kopplade till Märkesåret 1809 
Tillsammans med Bro-Lossa hembygdsförening och 
finska föreningen Kaleva medverkar UKF i   
1) Bussutflykt till Savolax och Karelen i Upplands-
Bro sönd 16 aug kl 10 - ca 13 
2) Föredrag  Vad hände i Finland och Sverige Mär-
kesåret 1809? tisd 8 sept kl 19.  
    hembygdsgården Klint. Se annonser i lokalpressen 
och hemsidan 
Tillsamans med Upplands-Bro kommun 
3) Kulturhusens Dag: Tema Sverige-Finland, en 
delad historia 
    Bussutflykt till Savolax och Karelen i Upplands-
Bro sönd 13 sept kl 10 - ca 13 
 

Vad hände Märkesåret 1809 - en orientering från 
Utrikesdepartementet,  försedd med lokalhistoriskt 
betingade kommentarer i  mitten av augusti 2009  
   
”Det glömda året”  
1809 har vi alltid lyft fram i historien. Det är ju bl.a. 
för att vår Nationaldag firas med anledning av det som 
hände 6 juni 1809. Ändå valde Svenska Akademins 
sekreterare Horace Engdahl benämningen ”Det glöm-
da året” i sitt tal vid Riksdagens öppnande. Han tänkte 
naturligtvis på att så få svenskar vet att vårt land just 
detta år stod mitt i sin värsta kris någonsin, både utri-
kespolitiskt och inrikespolitiskt, en kris som märkligt 
nog slutade lyckligt med en ny regeringsform som 
skulle göra slut på det kungliga enväldet.  
…..Har svensk historieundervisningen missat att sam-
tidigt som revolutionsarmén efter nio dagars marsch 
vilar sig och har sitt högkvarter i Kungsängen, så dri-
ver en rysk trupp en svensk armé över isen från Åland 
till Grisslehamn och senare går en annan rysk trupp på 
isen över Bottenviken in i Sverige?  
…..Det är troligtvis detta som Engdahl tänker på när 
han talar om ”kollektiv minnesförlust” hos svenskar-
na. Han säger att 1809 var en ödesstund för vårt land. 
Aldrig har Sverige varit så nära att försvinna från 
kartan som den gången.  
   
Läs  Hela talet     
      
Här följer ett intressant uttalande av en svensk am-
bassadör 1809 med anledning av Engdahls påstå-
ende.  
Dagen före kungens arrestering har Hertig Carl, bror 
till Gustav III, bjudit in gäster till supé på slottet. Vid 
den tidpunkten har väldigt många utom kungen för-
stått att något är på gång. Denna dag är inte bara Fin-
land i ryssarnas händer även Åland är intaget. Inom ett 
par dagar väntas de invadera Uppland. Rykten om rys-
ka tsarens och Napoleons planer för Sveriges utrade-
rande från kartan cirkulerar.  
     Fredrik Samuel Silfverstolpe, fram till 1807 svensk 
minister i S:t Petersburg, är en av de inbjudna till slot-
tet, där hertigen tar honom avsides och frågar vart det-
ta skall ta vägen. ’Det är här ju oerhört i Sveriges hi-
storia’, säger hertigen. Han får svaret från Silfverstol-
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pe att Sverige i dag är olyckligare än framfarna tiders 
historia kan fatta. Gud vet hur det skall sluta, ingen 
kan förutsäga det. 
 
Kortfattad berättelse om hur den olyckliga 
situationen  uppkommit.  
Man brukar framhålla att det var kung Gustav IV 
Adolfs politik gentemot Napoleons framfart i Europa 
som försatte Sverige i svår knipa. Den senare hade lagt 
större delen av Europas stater under sitt välde. För att 
kunna rå på Storbritannien befalldes alla länder att 
stänga sina hamnar för brittiska fartyg och upphöra 
med all handel med Storbritannien för att på så sätt 
betvinga landet.  
     Sveriges största handelspartner var England. Därför 
vägrade Gustav IV Adolf att lyda Napoleon. Denne 
var vid tillfället allierad med Ryssland. Napoleon och 
ryska tsaren lade upp en plan som skulle knäcka Sveri-
ges motstånd. Ryssland skulle få ta Finland och delar 
av Sverige om tsaren så önskade. Norge, som tillhörde 
Danmark vid denna tid, skulle anfalla från väster me-
dan Danmark tillsammans med Frankrike under befäl 
av en marskalk Bernadotte skulle anfalla från söder.  
     Det hade sipprat ut uppgifter efter Napoleons och 
tsarens möte i den tidigare svenska staden Erfurt att 
gränsen mellan Ryssland och Danmark skulle dras vid 
Motala ström, Stockholm skulle då bli huvudstad i 
”Västra Ryssland”. Dessa rykten var en av orsakerna 
till att kungen måste avsättas. Att vi idag i allmänhet 
inte känner till dessa rykten beror naturligtvis på att ett 
lands historieskrivning inte gärna vill vidarebefordra 
förnedrande historia till eftervärlden.  
     Det blev bara Ryssland som anföll oss. Napoleon 
hade stött på motstånd och måste använda sina strids-
krafter på annat håll. Dessutom hade den franske mar-
skalken Bernadotte vid sin rekognosering funnit att det 
skulle bli svårt att genomföra Napoleons stora anfalls-
plan mot Sverige.  
   
Georg Adlersparre och Västra arméns ingripande i 
händelserna  
Vid detta tillfälle hade Georg Adlersparre, den blivan-
de revolutionsledaren, utsetts till befälhavare för en 
del av Västra armén, som i Värmland skulle stoppa 
norrmännens angrepp. Han förhandlade med befälha-
varen för den norska styrkan och fick ett löfte att den 
inte skulle gå in i Sverige, medan Adlersparre tog en 
del av sina soldater med sig för att avsätta kungen. Det 
hör till saken att den norske befälhavaren var en dansk 
prins som Adlersparre ville göra till ny tronföljare, när 
revolutionen var genomförd. Denne skulle i sin tur ha 
lovat att om det kom anfallsorder från Napoleon skulle 
han skicka bud till Adlersparre så att han skulle kunna 
hinna tillbaka innan anfallet började. Det här låter ju 
som intrigen i någon operett, men faktum är att fors-
karna har sett allvarligt på Adlersparres farliga tilltag 

att lämna sin post i Värmland.  
      Adlersparre kunde sedan driva saken så att den 
danske prinsen verkligen blev vald till tronföljare. 
Men han avled något år senare, varvid marskalken 
Bernadotte blev vald till tronföljare och så småningom 
kung Carl XIV Johan.  
   
Vad hände vid arméns högkvarter på Tibble gäst-
givargård i Kungsängen?  
År 1809 var officerare, soldater och ett antal höga 
tjänstemän i staten övertygade om att enda lösningen 
på den svåra kris som landet befann sig i, var att avsät-
ta den enväldige kung Gustav IV Adolf. Dennes age-
rande, när han blivit övertygad om att Västra armén 
verkligen var på väg för att avsätta honom, gjorde att 
kungen arresterades i en närmast improviserad aktion 
ledd av krigshjälten från kriget Adlercreutz och den 
grupp i Stockholm som misslyckats en månad tidigare. 
Detta medförde flera dagars uppehåll i marschen, var-
vid högkvarteret kom att ligga vid Tibble gästgivar-
gård under den tiden.  
     Denna gång var det således inte demonstranter som 
samlats i Kungsängen, som det var 1743 vid det s.k. 
Dalupproret. Nu var det verkliga revolutionärer.  
     Och även denna gång författas skrivelser i Tibble, 
skrivelser som har betydelse för historiens gång, både 
militära order och politiska inlagor. Från 18 till 22 
mars, kommer och far kurirer innan Adlersparre tidigt 
på morgonen den 22 mars ger sig iväg till Stockholm 
och gör ett triumftågsliknande intåg på en vit häst i 
spetsen för sin armé.  
     Den grupp som arresterat kungen var främst intres-
serad av att få en ny duglig krigsledare. Den hade inte 
ambitionen att skapa en ny regeringsform för en bättre 
framtid i landet. Revolutionsarméns ledare däremot 
var främst ute efter en ny regeringsform.  
     När kungen arresterats ansåg Adlercreutz att Västra 
armén inte längre hade någon mission att fylla. Militä-
ren Adlercreutz hade plötsligt också blivit politisk le-
dare och i den dubbla egenskapen gav han order om 
att Adlersparre skulle avbryta sin marsch och infinna 
sig själv i Stockholm.  
     Nu blev situationen i landet allvarlig på ännu ett 
sätt. Adlersparre hade i sin proklamation sagt att ar-
méns främsta uppgift var att se till att riksdagen kunde 
samlas i trygghet för att besluta om det nya styrelsesätt 
som så många önskade. Kungen hade bara kallat riks-
dagen till sammanträde en gång, år 1800, och den 
gången hade Adlersparre och kretsen kring honom 
klart visat sin oppositionella inställning. Hans närmas-
te medarbetare bl.a. Hans Hiärta (Järta) och Per 
Adolph Tham (Tamm) hade inte bara avsagt sig riks-
dagsmannaskapet utan också adelskapet, vilket de vi-
sade genom att ändra stavningen av sina namn.  
     För Adlersparre själv var situationen farlig så länge 
den avsatta kungens regering hade makten. Det första 
han gjorde i Tibble var att förklara att han tänkte ta 



hela armén med sig till Stockholm. I ungefär likaly-
dande brev till Adlercreutz och t.f. regenten hertig 
Carl säger han följande:  
”Så länge de forna konseljledamöterna äro i affärerna, 
så länge uppenbara fiender till den timade förändring-
en äga frihet att verka, så länge polisen är i samma 
händer som förut, anse vi oss endast av vår täta, 
orubbliga förening äga personlig säkerhet”  
     Det är särskilt kungens mest personliga rådgivare 
Samuel af Ugglas, tillika chef för hemliga polisen som 
han vill få bort, vilket han efter inmarschen lyckades 
med. af Ugglas bebodde Almarestäket vid tidpunkten 
     Det var  under dessa dagar som Adlersparre också 
skrev en promemoria som delvis är ett komplement till 
hans förslag till regeringsform. Den går i historieskriv-
ningen under namnet Tibble-promemorian. Men mer 
om detta längre fram.  
------------------------------------------------------------------ 
  
Läs    Hur Svenska folket informeras om arrestering av 
            kungen och Västra arméns revolution i Post- och 
            inrikes tidning 15 mars 1809  
Läs     Adlersparres Proklamation till svenska folket, 
           Carlstad  7 mars 1809 
Läs     Adlersparres Tal till soldaterna 7 mars 1809  
Läs     Hovjägmästare Greiffs berättelse om konungens  
            gripande 13 mars 1809  
Läs     Hertig Carls proklamation 13 mars, samma dag 
           som kungen arresteras  
Läs     Aktuella kungörelser 1808 -  avsedda för uppläs 
           ning i kyrkorna  
Läs     Aktuella kungörelser 1809 -  avsedda för uppläs 
           ning i kyrkorna  
----------------------------------------------------------------- 
 
Året 1809 är ett viktigt år i både Sveriges 
och Finlands historia  
_  för Finland började marschen mot ett självständigt 
rike under Rysslands beskydd  
_  för Sverige var 1809 det år då vi stod inför hotet att 
i stället utplånas från kartan  
_  för Sverige blev 1809 året då vi fick en ny grundlag 
som satte punkt för kungligt envälde  
   
1809 års Regeringsform  
Att en ny grundlag kom till stånd 1809 har faktiskt 
med vår relation till Finland att göra, eftersom det var 
Sveriges dåliga försvar av Finland, som till slut utlöste 
den länge väntade revolutionen mot det kungliga en-
väldet.  
     Revolutionsledaren Georg Adlersparre och kretsen 
kring honom hade redan 1796 funderingar om hur man 
skulle kunna få slut på det kungliga enväldet. När det 
således var samma man som kom att sitta hos oss på 
Gästgivargården, och i den s.k. Tibble-promemorian 
ytterligare bearbeta sina planer för den fortsatta revo-
lutionen, så var det lokahistoriskt intressant att närma-

re studera tillkomsten av vår nya grundlag. Detta en-
ligt tesen ”rikshistoria blir intressantare om den kopp-
las till lokala förhållanden”. Ett studium som dessut-
om  skulle ge ett helt oväntat resultat.  
     Vid denna tidpunkt är Georg Adlersparre för 
många medborgare inte vilken officer som helst. Han 
har i sin civila verksamhet under mer än tio år verkat 
för att landet behöver en ny författning genom att ge ut 
skrifter av olika slag, bl.a. ett förslag till ny regerings-
form. Han var en av de ledande oppositionsmännen 
vid den enda riksdag som kungen sammankallat år 
1800, där han i protest avsade sig riksdagsmannaska-
pet. Han var inte lika radikal som några av vännerna 
som även avsade sig adelskapet. Därför kunde han 
även i fortsättningen verka som politiker, särskilt efter 
revolutionen.  
     Oppositionen mot kungen var mycket utbredd i 
såväl armén och flottan som bland höga ämbetsmän i 
statens tjänst. När såväl arresteringsförsök som atten-
tatsförsök mot konungens liv misslyckats blev Adler-
sparre till slut den naturliga ledaren för det som skulle 
bli den avgörande aktionen för att avsätta kungen.  
     Eftersom Adlersparre utsetts till ledare för en del 
av Västra armén med förläggning i Värmland tog det 
tid att först mobilisera villiga ”revolutionärer” och 
sedan marschera till Stockholm med en stridsutrustad 
armé. Därför tvingades oppositionsgruppen  i Stock-
holm att den 13 mars arrestera kungen, när denne sent 
omsider förstod hotet och tänkte begära hjälp av den 
södra armén. Västra armen gjorde då halt med trupper-
na utspridda längs vägen mellan Kungsängen och Bar-
karby.  
     Revolutionen för Adlersparres del gick in i ett av-
görande skede under hans dagar i vår kommun. För 
den som granskar lokalhistorien och söker efter sam-
band med rikshistorien är vår bygd i detta fall en ut-
märkt plattform.  
   
Vilka idéer låg till grund för den blivande reger-
ingsformen.  
Frågan har varit föremål för mycket olika uppfattning-
ar hos forskarna. I början fick Adlersparre stor upp-
märksamhet, inte bara publikt på det sätt som manifes-
tationerna tog sig uttryck i, när han red i Stockholm på 
en vit springare, som ställts till hans förfogande.  
     När han som medlem i regeringen inte fick igenom 
sina visioner av en modern författning, liknande den i 
England, tröttnade han på politiken. Han vill också 
visa att han inte engagerat sig i revolutionen för att 
den vägen vinna ära, rikedom och berömmelse, något 
som han i början anklagats för. Han åtog sig ett lands-
hövdingeuppdrag, men återgick så småningom till ett 
omfattande skriftställarskap. Belysande för hans in-
ställning till det farofyllda att göra revolution är hans 
yttrande till sin nyblivna fästmö när han började mar-
schen. Han ville anhålla om hennes hand hos fadern 
såvida han inte kom tillbaka till Värmland ett huvud 
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kortare. De levde sedan länge i lyckligt äktenskap. 
Han steg i de adliga graderna så att hans unga hustru 
snart var grevinna och han själv titulerades Excellens.  
     Jag misstänker att dessa utmärkelser var ett sätt att 
tysta en alltför radikal revolutionsman. Revolutionen 
togs ju delvis över av dem som fanns i Adlercreutz' 
falang och som helst bara hade velat få en bättre kung - 
ingen helt ny grundlag. Det fanns natuligtvis skilda uppfatt-
ningar  bland de olika revolutionära konsellationerna - pre-
cis som vi ser runtom i världen idag. Men det ligger utan-
för  det lokalhistoriskt intressanta. 
------------------------------------------------------------ 
 
Några av paragraferna i Adlersparres Project 
till ny Regeringsform.  

I 
Lagen skall skydda alla medborgare lika. Den måste 
freda oss för all godtycklig behandling.  

II 
Lagen måste försäkra medborgaren vid lika rättighe-
ter, till alla förmåner och embeten i staten. 

V 
Det är en sanning, redan medgifven af hvarje tänkan-
de, att ståndsåtskillnaden är ett påfund från aflägsna 
tidehvarf, och ej mera är lämpligt i det vi nu lefva. 
Alla tiders historia visar oss, att i alla stater denna åt-
skillnad alstrat de olyckligaste följder. Å ena sidan ett 
förolämpande högmod, förtryck och privile-gier-- å 
andra sidan afund och hämnd. 

VI 
Medborgares gemensamma väl fordrar ett redligt för-
valtande af statens medel - det vill säga de skatter, 
dem medborgare, oftast med den största uppoffring, 
utgifva till statens behof. I följd af denna sats är gifvet: 
att all möjlig besparing måste iakttagas. Alla öfverflö-
diga embeten indragas och tjenstemännens antal be-
stämmas till de blott nyttiga. All lysande representa-
tion är en chimère — den betungar staten, utan att till 
det minsta gagna den. 

XX 
Det är af yttersta vigt, att folklärarne, i sådan egenskap 
uppfylla sin bestämmelse; att desse bilda menniskorna 
till sedlighet, och att deras åtgärd ej stadnar vid blotta 
ceremonier, - utan förnuft  - utan syftemål. 

XXI 
Lagstiftarne måste derföre stadga något i afseende på 
ungdomens moraliska danande; och folkläraren för-
pligtas, att bilda nationen — säga och utveckla sättet 
huru man skall blifva god medborgare och ädel men-
niska. 
------------------------------------------------------------------ 
Läs   Hela Adlersparres: Påbörjadt men ofulländadt  
          Project till ny Regeringsform   
------------------------------------------------------------------ 
 

Tibble-Promemorian  
Under uppehållet vid Tibble gästgivargård skärpte 
Adlersparre kravet på sammansättningen av en framti-
da regering. I den s.k. ”Tibble-
Promemorian”  framhåller han bl.a.  
att även icke adliga personer skall få säte vid ko-
nungens rådsbord. 2 präster, 2 borgare och 2 bönder.  
Det kravet var alltför tidigt formulerat. Det skulle drö-
ja till början av 1900-talet innan en bonde fick säte i 
regeringen.  
------------------------------------------------------------------ 
Läs   Hela Tibble-Promemorian finns under denna länk  
 
Läs   urval  av Adlersparres korrespondens vid  
         Tibble Gästgivargård  
------------------------------------------------------------------ 
 
Problem vid undertecknandet av 1809 års 
regeringsform den 6 juni.  
Inför undertecknandet av regeringsformen inträffade 
något märkligt. Bondeståndet förbjöd sin talman att 
underteckna dokumentet med hänvisning till att den 
för bondeståndet viktiga § 114 inte fått en utformning 
som de kunde godkänna.  
     I det utskott – konstitutionsutskottet-KU – som till-
sattes för att formulera texten till regeringsformen 
hade bönderna i den anda som Adlersparre förespeglat 
krävt att all jord skulle lika beskattas, liksom också 
utgifter och skatter för försvaret.  
     Bondeståndet ansåg sig inte kunna lita på framtida 
löften om borttagande av de olika ståndsprivilegierna, 
vilket var ett av huvudsyftena för dem som engagerat 
sig i revolutionen.  
     I klartext innebär privilegier ofta att någon eller 
några beviljas ekonomiska fördelar. De stora skattein-
komsterna för staten kom på den tiden från dem som 
innehade jord. De stora jordägarna var adeln och bön-
derna. Det var framförallt adelns och kyrkans jord-
ägande som på olika sätt hade fått sin skatt reducerad.  
     Det skulle dröja tre veckor innan bondeståndets 
godkännande sattes på pränt – dessutom under synner-
ligen uppseendeväckande former!  Detta betyder rent 
faktiskt att grundlagen inte blev antagen förrän den 27 
juni (i midsommarveckan!), bekräftat av väl insatta 
forskare under 200 år men som av någon anledning 
inte framhållits i allmänna historieböcker.  
     Har det nu så stor betydelse om det reella beslutet 
togs den 6 juni eller den 27?  
     Om man är intresserad av vad som ligger bakom 
den allvarligaste konstitutionella krisen i riksdagens 
historia, så är det ju intressant att få veta vad som 
egentligen hände. Varför dröjde undertecknandet så 
länge. Hur gick det till när det väl kom till stånd?   

 



Här visas regeringsformens avslutande ord 
med vederbörliga underskrifter  
"Till yttermera visso hafve vi detta med våra namns un-
derskrifvande och våra insegels undertryckande velat be-
styrka, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den 
sjätte dagen i junii månad år efter Kristi börd ett tusende 
åtta hundrade och på det nionde  

 
 
 

Detta allt, som föreskrivet står, vele vi ej allenast 
sjelfve för orygglig grundlag antaga: utan bjude 
och befalle jämväl i nåder, att alla de, som oss och 
våre efterträdare, samt riket med huldhet, lydno 
och hörsamhet förbundne äro, böra denna reger-
ingsform erkänna, iakttaga, efterlefva och hör-
samma. Till yttermera visso hafve vi detta med 
egen hand underskrifvit och bekräftat, samt vårt 
Kongl. insegel låtit veterligen hänga här nedan 
före, som skedde, i vår residensstad Stockholm, 
den sjätte dagen i junii månad, året efter vår Her-
res och Frälsare Jesu Christi börd det ett tusende 
åtta hundrade och på det nionde.      
                               CARL  (L.S)" 

------------------------------------------------------------------ 
Läs   Den fullbordade grundlagen / regeringsfor  
         men daterad 6 juni 1809 
------------------------------------------------------------------ 
 
Kommentar till det händelseförlopp som lett till 
att ovan visade underskrift vunnit laga kraft 
trots saknaden av bondeståndets underskrift den 
6 juni. 

1)  När konstitutionsutskottet började sitt arbete skulle det 
lägga fram ett enigt förslag som i sin helhet kunde godkän-
nas av riksdagen. Om så icke kunde ske skulle allt förbliva 
enligt den tidigare regeringsformen. Det vill säga enväldet 
skulle finnas kvar. Det krävdes ett undertecknande av alla 
fyra talmännen.  
     I Riksdagens handlingar för 6 juni 1809 erkänns att bon-
deståndet inte skrivit under beslutet, samt att det antog för-
slaget till ny regeringsform endast under förbehåll att den 
synnerligen omstridda § 114 skulle utgå ur författning-
en.  Paragrafen om att ståndsprivilegierna skulle kvarstå och 
kunna ändras endast om alla fyra stånden var över-
ens.Eftersom de tre andra stånden antagit den i sin helhet 
”ansågs bondeståndets förbehåll ej hindra dess erkännan-
de som rikets grundlag”.(citat ur handlingen).   
      
Vi ser här att de  långvariga diskussionerna kring privilegie-

frågan (§ 114) i det officiella uttalandet bagatelliserats så 
effektivt att saknaden av underskrift förvandlas till fullbor-
dat beslut. Om man inte tar del av de många turerna i saken, 
så framstår tillkomsten av vår berömda regeringsform i riks-
dagens egen skrivningen som en tämligen okomplicerad 
historia: en saknad undersskrift  kunde avfärdas i en bi-
sats.  Nu levande svenskar har troligen svårt att fatta vidden 
och innebörden av dåtidens privilegier. Men som jag  skrivit 
här ovan var den orättvisa beskattningen en realitet för sam-
tidens människor. De jordägande bönderna, representerade 
av Bondetståndet i riksdagen, var mer beskattade än adeln i 
förhållande till sitt markinnehav. Frågan var av mycket stor 
vikt för bönderna, vilket framgår av nedanstående beskriv-
ning. 
     Att en underskrift ändå hade ansetts synnerligen viktig 
framgår av det faktum att man trots 3 veckors övertalnings-
försök - efter det s.k godkännandet! - inte lyckades förmå 
bondeståndet att frivilligt skriva under regeringsformen. Det 
skulle komma att lyckas först sedan man använt en metod 
som gick stick i stäv med den regeringsform som man an-
sett sig ha genomfört på lagligt sätt. 
      Många historiker har under de 200 åren analyserat hän-
delseförloppet. Åtskilliga -  inte minst en av de senaste i en 
avhandling från 2006 -  redogör utförligt för tvisteämnet. 
Man har framhållit att frågan diskuteras av den politiskt 
intresserade allmänheten både innan revolutionen, under 
den provisoriska regeringens tid, åtskilliga gånger i det sär-
skilt tillsatta konstitutionsutskottet och inte minst i riksda-
gen under de tre veckorna efter godkännandet. Likväl landar 
frågan till slut i en bisats.   
 
2/  Varför dröjde bondeståndets undertecknande i tre veck-
or, trots ideliga övertalningsförsök från riksdagens övriga 
stånd? Vilka argument  var det som slutligen fick bönderna 
att backa från sin fasta övertygelse i frågan?  
     Vändpunkten i frågan kom den 27 juni, två dagar före 
kröningen av kung Carl XIII, som med bondeståndets gil-
lande valts till kung den 6 juni. Bönderna hade samlats på 
sin vanliga mötesplats, när de plötsligt fick kallelse att in-
finna sig på slottet hos kungen. Där höll konungen ömsevis 
förmaningstal och strafftal över bondeståndets ovilja att i 
landets svåra situation inte bry sig om fäderneslandets bästa 
och skriva under regeringsformen. Landet var ju ännu i krig 
med Ryssland och fred kunde inte slutas förrän Sverige 
hade en lagligt tillsatt regering. Talet var till sitt politiska 
innehåll i stort sätt ett eko av adelns andra försök till över-
talning under konstitutionsutskottets handläggning av ären-
det.  
      Adeln hade nämligen - när man insåg allvaret i bonde-
ståndets ståndpunkt - lanserat ett svepskäl för att få igenom 
sin egen åsikt i privilegiefrågan, dvs rädda sina egna privile-
gier, som i det ännu laglösa tillståndet verkligen var i fara. 
Rädslan för ett ryskt anfall mot Stockholm hade visserligen 
varit akut under dagarna i mars. Trots det hade den nya re-
geringen omgående inställt den extra krigsskatt som den 
avsatte kungen infört.  Inte ens i mars, just när ryssarna drev 
den svenska armén över isen till Grisslehamn var man sär-
skilt rädd för ryssarna i Stockholm. Hertig Karl höll fest på 
slottet och Adlercreutz - den berömda generalen från finska 
kriget, som tog över Adlersparres revolution och fick en 
ledande ställning  i den  nya regeringen - lät sig väljas in i 
ett ordenssällskap och var oanträffbar när kungen gick till 
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aktion inför hotet från Västra armén.  
      Om det nu var så farligt för landet kunde ju adeln lika 
gärna ha avstått från att tvinga in § 114 i den nya regerings-
formen. Privilegiefrågan var ju inte nödvändigtvis någon 
fråga för en regeringsform! I själva verket hade ju revolutio-
nen åsidosatt alla tidigare överenskommelser. Man kunde 
ha följt böndernas måttfulla förslag att successivt  ta bort de 
gamla privilegierna. Då hade vi sluppit det demokratiskt 
osympatiska slagord som vidlåder diskussionen. 
"regeringsformen först - resonemang sedan"   
 
Men detta sakernas tillstånd den 27 juni skulle bli ännu mer 
svårhanterlig för eftervärlden, när kungen i sitt tal till bon-
deståndet kom fram till sin slutpoäng.  För mig förefaller 
orden inte komma från någon talskrivare med politisk erfa-
renhet.  Kungen avslutar sitt tal på ett sätt som en erfaren 
politiker knappast skulle våga säga med tanke på eftervärl-
dens dom. Han kräver vad som "närmast liknar" en öppen 
votering bland ståndets medlemmar så att de gensträviga 
skulle skilja sig från sina medbröder och bli kända av ko-
nungen och övriga.   
------------------------------------------------------------------ 
Läs:  Hela konungens tal till Bondeståndet  - med stryk- 
          ningar och tillägg  
Läs:  ur Riksdagsprotokollet 27 juni 1809 
------------------------------------------------------------------ 
Med tanke på forskares kommentarer till konungens manu-
skript får jag intrycket att kungen går utanför sitt skrivna tal. 
Det var ju många som hörde och såg vad som skedde och 
berättat därom i brev och dagböcker.  Ett kungligt tal likaväl 
som ett riksdagsprotokoll är ju inte hela sanningen i en hi-
storisk process. De är ju parter i målet och beslut i sådana 
här sammanhang är i högsta grad resultatet av politiskt be-
tingade överväganden. 
      Efter den ännu okrönte konungens tal var saken klar. 
Ståndet beslöt omedelbart  att skriva under regeringsfor-
men. Det hedrar dem att de gjorde det utan votering.   
      Tydligare kunde de inte inför eftervärlden visa att beslu-
tet varit påtvingat.  
      Naturligtvis under förutsättning att det skulle bli känt 
för kommande generationer att godkännandet av regerings-
formen bröt mot samma regeringsforms   
 
§ 55 sålunda lydande: 
Ej må riksens ständer i konungens öfvervaro öfver något 
ämne besluta. Andra riksens ständers utskott, än det i fö-
regående § omnämnda, kunna icke inför konungen några 
öfverläggningar hålla.  
 
"Svårhanterlig för eftervärlden" ? 
Av frågans behandling i seriösa skrifter under de allra se-
naste åren/året framgår att saken fortfarande är  känslig för 
beskrivning i klartext. Jag nöjer mig för närvarande med 
några exempel på uttalanden.  
     Övertalningen att skriva på skulle ha skett "med lock och 
pock".  
     Under påtryckningar förmåddes slutligen ståndets talman 
att skriva under regeringsformen.  
     Någon säger att underskriften dröjde några dagar. Dessa 
"några dagar" (21) är i själva verket lika lång tid som kon-
stitutionsutskottet självt använt för hela sitt förslag till re-
geringsformens utformning. KU tillsattes 12 maj och läm-

nade sitt slutbetänkande efter tre veckor den 2 juni. Bonde-
ståndet hade mycket tidigt lagt korten på bordet, vilket med-
förde att adeln två gånger gick till attack med skrivelser till 
bondeståndet för att försöka stoppa deras krav att privilegie-
frågan skulle utelämnas från den nya grundlagen  Frågan 
var således definitivt ingen marginell sak. 
     Någon säger att  underskriften fördröjdes samtidigt som 
man nämner den 6 juni. så man kan tro att den fördröjdes 
fram till detta datum 
      Belysande för den vetenskapliga forskningen kring det 
som hände 27 juni är det som skrevs i saken inför 150-
årsminnet 1959. När regeringsformen slutligen erkändes av 
bondeståndet sägs följande.  
"Det myckna ordandet om frivillighet m.m. är en falsk be-
skrivning av verkligheten, men ytterligare kommentarer 
skall ej göras. Hela tillställningen kommer i sin rätta belys-
ning, om vad därunder förekom ses mot bakgrunden av för-
budet i regeringsformen § 55 för ständerna att "i konungens 
övervaro (närvaro) över något ämne besluta". 
     När vi ser under vilka odemokratiska former som man 
kom att genomdriva 1809 års regeringsform kan man miss-
tänka att man inte gärna vill koppla samman den med Na-
tionaldagen.   

Av texterna i nedanstående länkar förstår vi att frågan om 
lika beskattning av jord var mycket viktig för bondeståndet 
– inte den bagatell som den genom ” skicklig skriv-
ning”  kommit att uppfattas som. Man förstår också vilken 
knipa ständerna befann sig i, om man betänker att en grund-
lagsändring tidigare hade  kunnat genomföras om tre av 
stånden röstade för förslaget. Men den regeringsformen 
hade man ju avskaffat! 

Att det blev en så lång och allvarlig kris i riksdagens hanter-
ing av saken beror naturligtvis på den stora vikt som bonde-
ståndet lade på frågan om lika beskattning på bönders och 
herrgårdars jord. Jordinnehav gav ju de tyngsta skatterna. 
Gustav Vasa visste vad han gjorde när han drog igång det 
där med jordeböcker över alla gårdar för att de skulle kunna 
skattläggas för framtiden.  Borgare och präster kom av na-
turliga skäl lättare undan. 
 
Vi måste också minnas om att avskaffandet av vissa stånds-
privilegier var en viktig drivkraft bakom den variant av re-
volutionen som Georg Adlersparre stod för. Denne hade i 
sitt program en utjämning av ståndsprivilegierna,  när han 
ställde sig i spetsen för Västra Arméns marsch. Revolutio-
nen fick ett annat ansikte när andra kom att dominera. Och 
det är som bekant segraren som skriver historien.  
     Det skulle dröja länge innan Adlersparres idéer i Tibble-
promemorian, som han skrev på gästgivargården i Kungs-
ängen, skulle gå i uppfyllelse. Där ville han ju vid konung-
ens rådsbord se två bönder, två borgare och två präster och 
inte bara adelsmän.  
 
Länk till Carl Grimbergs redogörelse för händelseförloppet i 
Svenska folkets underbara öden 1913, del åtta, utgiven 1962 
med Alf Åberg som redaktör, sid 290-292. 

Länk till Sam. Clasons redogörelse för händelseförloppet  5-
27 juni i Sveriges historia till våra dagar, Elfte delen. 1923 
s. 110-111. 



Länk till Sten Carlssons redogörelse för händelseförloppet 
5-27 juni  i  Svensk historia del 2,  
4.e upplagan, 1979  sidan 247. 
 
Läs   Hur bondeståndet tvingades skriva under rege- 
          ringsformen.  Tidigare version. 
Läs   Hur bondeståndets vägran att skriva under reger 
          ingsformen behandlas i en av våra lärböcker för 
          universitetsstuderande, tryckt 1980  
Läs   Litteratur  och källmaterial vid denna artikels  
         framställning 
  
Några forskares beskrivning av händelser-
na 1809  
Ludvig Stavenov.  Sveriges historia till våra da-
gar  (1925)   pdf-fil  24 boksidor  
 

Läs   Ställningen i början av år 1809;  Statskuppen 
den 13 mars 1809;  
   
Sam. Clason. Sveriges historia till våra da-
gar  (1923)  pdf-fil  18 boksidor  
Läs    Den provisoriska regeringens första åtgär-
der. De ryska angreppen.  
          Värmländska fördelningens uppträdande  
   
Sten Carlsson. Svensk historia 2   uppl. 4;  (1961)  
Läs   Den gustavianska regimens fall   1808-09  
   
Länk till Första upplagan av inledningen – ursprungli-
gen publicerad i UKF:s Nyhetsbrev  febr 2009 
Länk till Reviderad version sänd via länk i e-post till 
vissa medlemmar  

Kort historik om Bro d´River Boys. 
Ur Programbladet vid kvartettens framträdande vid musikveckan i Junsele 10 juli 2009 

 
Bro ligger mitt emellan Enköping och Stockholm. Tre av  kvartettens medlemmar kommer från den hem-
bygdskör som bildades i mitten av 60-talet. För att om möjligt kunna locka till sig flera manliga deltagare 
började mansstämmorna sjunga Negro Spirituals inspirerade av de amerikanska sånggrupperna Deep Ri-
ver Boys och Delta Rhythm Boys. I Stockholm hade samtidigt sånggruppen Spiralerna vunnit stor upp-
märksamhet på grammofon och i radio. 
     Vid ett antal årliga musikfestivaler i Bro på 70-talet sjöng den manliga delen av hembygdskören både 
svenska och amerikanska Negro Spirituals. 1978 kunde Enköpingsposten rapportera att det uppstått en 
Barbershopgrupp i Bro!  
     Det var ett alldeles nytt begrepp. Det visade sig emellertid att det fanns en Barbershopkör i Stock-
holm. Börje tog kontakt med den, deltog vid några sångövningar, som dessvärre kolliderade med våra 
egna övningar i sång- resp. instrumentgrupper. Vi fick dock en kontakt som resulterade i att vi var med 
när det Nordiska Barbershopförbundet bildades och deltog vid ett antal Harmony Weekends och tränades 
för deltagande i en 5-6 tävlingar på olika håll i landet.  
     Vi har sedan länge arbetat på egen hand och lagt även annan musik till vår repertoar. Den har breddats 
betydligt när vi under de senaste 15 åren framträder med Olles hustru Mary och döttrar i konstellationen 
Bro d’River Boys and Girls. Särskilt har våra julprogram med Julens dikter och sånger uppmärksammats. 
Mary är också vår röstvårdare och Coach som ofta deltar i våra övningar och kritiskt granskar resultatet 
av våra ansträngningar. 
     Hela gruppen är nu en sektion inom den kulturförening som framför allt ägnar sig åt lokalhistorisk 
forskning. Det är på föreningens hemsida som sånggruppen finns representerad. 

(forts. från  Granhammarsmannen) 
     Samtidigt får läsaren en bred skildring av bronsål-
derns värld, från säljägarbyarna vid Ishavets rand, 
Sydskandinaviens hällristningscentra, stäppfolkens 
nomadbyar, barnarbetarna i Alpernas saltgruvor, Sto-
nehenges mysterier till de förhomeriska myternas 
Grekland. 
     Slutligen är detta en både gastkramande och gri-
pande detektivhistoria ur verkligheten, där arkeologen 

med osteologers och rättsmedicinares hjälp rekonstru-
erar och löser en 3 000-årig mordgåta. Gåtans lösning 
visar sig vara förbluffande aktuell.  
 
Bronsåldersmordet – om arkeologi och ond bråd död 
Jonathan Lindström 
Norstedts, inbunden, 600 sidor. Utkommer september 
2009 
ISBN: 978-91-1-302378-6 

Inbetalningskort för medlemsavgiften sänder vi därför tillsammans 
med första Nyhetsbrevet för året. D.v.s. när vårprogrammet är klart. 



Barbershop is love – Heart of my heart (Lights O. 
Mack) 
 
Let me call you sweetheart (Norman Starks) 
 
Down our way  -  After dark (Al Stedman – Fred 
Hughes) 
 
Muskrat  Ramble (Edward “Kid” Ory) 
 
Sweet and lovely (Norman Starks) 
 
Något om  Barbershopens egenheter 
Skalan – tonart 
Ackord – harmoni - diftonger 
One, one, one  -  andning – inget vibrato 
 
All that I ask is love (Herbert Ingraham) 
 
Negro spirituals 
Let’s go down in Jordan – Babylon’s fallin’ - 
I’m climbin’ up Zion’s hill (Golden Gate Quartette) 
  
Swing low, sweet chariot (William Stockles) 
 
En sommar med Bellman  
(delvis ur svit av Åke Gredler) 
Movitz blåste en konsert – Vila vid denna källa – 
Solen glimmar  - Stolta stad – Liksom en herdinna. 
 
Gubben Noack 
 
I want to Harmonize (Sigmund Spaeth) 

Kort paus 

Avdelning 2 
 
My wild Irish rose (Chauncey Olcott) 
 
Dream (PeO Karlsson och Jonny Mercer) 
 
Till Österland vill jag fara  (Folkvisa) 
 
Magnificat – gammalkyrklig melodi 
 
Wait ’til the sun shines, Nellie (Andrew Sterling och  
Harry von Tilzer) 
 
Basin street blues (Spencer Williams) 
 
Easter Parade (Irving Berlin) 
 
Morsans grammofon  (PeO Karlsson och  
Bye, Bye Blues) 
 
Kristallen den fina (PeO Karlsson och  
Delta Rhythm Boys) 
 
Give me five minutes more (Jule Styne) 
 
One more song (Joe Liles) 
 
From the first hallo the last good-bye (Johnny Burke) 

Bro d’River Boys’ konsertprogram i Junsele kyrka 10 juli 2009 kl 19 - 20.35 

Bro d’River Boys program i Öfra Kapell 10 juli kl 23 ca 4 mil norr om Junsele 
 

Sviten av 3 Negro Spirituals av Golden Gate Quartett 
 
Nobody knows the trouble I´ve seen – svenskt arr av Dan- Olof Stenlund 
 
Magnificat –Marias lovsång, gammalkyrklig melodi – varannan vers med fyrstämmig sättning i me-
deltida stil. ”Min själ prisar storligen Herren”, är höjdpunkten i aftonens tidebön, vespern. Sedan 
1400-talet har den getts olika former för solo, kör och instrument 
 
Kristallen den fina, svensk folkvisa i ett utförande som imiterar Delta Rythm Boys version. 
 
Tonerna – av Sjöberg – Geijers text. ”Tanke var strider blott natten ser.” 
Extranummer  Why did you say good-bye? 

Medlemsavgiften är 150:-;  20:- går till Riksforbundet. 
Sätt in avgiften på pg 27 58 94-4 
Skicka ett mail om du vill ha extra meddelanden  och påminnelser 
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Årgång 23 

Granhammarsmannen -  Bronsåldersmordet 
Jonathan Lindström - forskaren och författaren till den nya boken om  

Granhammarsmannen och bronsålderstiden berättar om det märkliga fyndet  
Föredraget åtföljs av bilder och hålls i kommunhuset onsd. 2 december kl. 19  

”Sveriges svar på Ismannen från Alperna”  
är ett av kommunens stora arkeologiska objekt 

Astronomiskt museum invigt på Kvistaberg i Bro 

Viet i Lilla Ullevi är helt unikt och saknar motstycke på annat håll 
Utförlig rapport från årets arkeologidag 

Rapport från konserten och konstutställningen på Kvistaberg 

När en revolutionsarmé hade högkvarter i Kungsängen 
Rikshistoria med lokalhistoriska förtecken 

Kungen avsatt - Revolution - Ny regeringsform - Ny kung 
Hembygdsgården i Kungsängen torsd 26 nov kl 19.30. Brasan tänds kl 19 

Fredric Chopins 200-årsjubileum 
Konsertpianisten Johan Westre  

- flitig medarbetare i UKF:s musikaliska arrangemang genom åren har kommit 
med en nyinspelad skiva med Chopins samtliga valser.  

Finns också i paket med Joakim Törnells nya bok om Chopin 

Kulturlunch på Bro bibliotek  onsd. 25 november kl 12 
Börje Sandén berättar om spännande dagar som ändrade Sveriges historia 



Kulturarrangemang  2009    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift 
en viktig inkomstkälla för UKF. Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med vänner 
och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det händer i 
Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrangemang bru-
kar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland publiceras  våra aktiviteter även under KULTUR 
och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:  582 413 55  för ev. ändringar. 

 

Ons 2 dec kl 19.  Kommunhusets stora sal.  
Furuhällsplan 1. Kungsängen, invid pendeltågs-
stationen 
Granhammarsmannen   
- åter aktuell i forskningen  
Bronsåldermannen som hittades 1953 i sank-
marken norr om Granhammar 
Föredrag med bildvisning av forskaren och 
författaren Jonathan Lindström 
som berättar om ett av nordeuropas mest spän-
nande arkeologiska forskningsprojekt. 
Har beskrivits som  Nordens svar på   
”Ismannen"  som hittades i Alperna. 
Bokrecension i Gomorron Sverige:  "han vill ge 
oss en livfull bild av bronsåldern i Sverige. och 
han lyckas verkligen - han borde vara en typisk 
Augustkandidat i fackboksklassen" 
Fri entré - kom i tid lokal rymmer hundra perso-
ner 
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forsk-
ningsinstitut och Upplands-Bro kommun 

Bro bibliotek onsd 25 nov kl 12.  
Kulturlunch  -  1809 års händelser.  
Börje Sandén från Upplands-Bro Kulturhisto-
riska Forskningsinstitut berättar om spännande 
dagar som förändrade den svenska historien. 
Arr. Bro bibliotek 
 
Torsd 26 nov kl 19.30  Hembygdsgården i 
Kungsängen. Brasan tänds kl 19.00 
När en revolutionsarmé hade  högkvarter på 
Tibble gästgivargård 1809 
Börje Sandén berättar med lokalhistoriska för-
tecken om ett av de mest dramatiska åren i Sve-
riges historia. Kungen avsatt - Revolution - Ny 
regeringsform - Ny kung. 
Arr.  Stockholms-Näs hembygdsförening 

Tisd 15 dec. hembygdsgården Klint 
Julmusik på Klint 
Manskvartetten Bro d’River Boys och 
Bro spelmän 
Arr. Bro-Lossa hembygdsförening 

Tillinge kyrka, Enköpings församling 
Trettondagen  onsd 6 januari  kl 18 
Julens  sånger och dikter med  
Bro d’River Boys and Girls 
 
Hjalmar Gullbergs dikter ur Den heliga natten 
och andra diktsamlingar varvas med traditionell 
julmusik. 
 

Boken om Granhammarsmannen 
Recension i Gomorron Sverige  

"Jonathan Lindström kombinerar en 
pedagogisk auktoritet med en sorts 
lustfyllt berättande som är helt 
omotståndligt för den som läser hans 
böcker. /.../  
     Jonathan Lindström ikläder sig 
den arkeologiske detektivens kappa 
för att leta reda på mördaren" /.../  
     Han vill ge oss en livfull bild av 
bronsåldern i Sverige, och han lyckas 
verkligen /.../ "Det här är en klar 
femma, borde vara en typisk August-
kandidat i fackboksklassen."  
Yukiko Duke, Gomorron Sverige (ca 11 minuter in i 
programmet  Källa: svt play  
 

Jonathan Lindströms föredrag  
onsd 2 dec kl 19 i kommunhuset 

http://www.ukforsk.se/hembygd/granham2.htm�
http://www.ukforsk.se/hembygd/granham2.htm�
http://svtplay.se/v/1726726/gomorron_sverige/vad_gor_en_bra_mentor?sb,p102831,2,f,-1�


Läs mer på UKF:s hemsida om hur det gick till när  
Granhammarsmannen hittades.  

Vad stod det i tidningarna? Hur beskrev man det unika fyndet 1953 
 
Artikeln är en komplett version av den förkortade artikeln i Hembygdsförbundets tid-
ning Bygd och Natur 1999-1 rikt illustrerad.   
www.ukforsk.se/hembygd/granham6.htm  eller ’ 
Jonathan Lindström  Bronsåldermordet   Om arkeologi och ond bråd död   Inbunden 600 sidor 
ISBN:978-91-1-302378-6                         Bokförlagets presentation               
En solvarm junidag år 1953 hackade dikesgrävaren David Zetterström upp skallen efter en brutalt mördad man i 50-

årsåldern i en åker tre mil nordväst om Stockholm. Tillkallad expertis kunde konstatera att det rörde sig om ett "cold 

case", och det med råge. Brottet var begånget tusentals år tidigare.  

    Efter en kortare uppsats i en tidskrift kom den döde och hans föremål att ligga bortglömda i Historiska museets ma-

gasin i årtionden. Men dagens arkeologer gräver inte bara upp fynd i marken utan också i magasinen.  

     Det blev upptakten till ett av Nordeuropas mest spännande arkeologiska forskningsprojekt som nyligen avslutades 

med sensationella resultat. Projektet syftade inte bara till att lösa den gamla mordgåtan, hur, varför och av vem mannen 

mördades, utan också till att kartlägga mannens liv, från det att han föddes i en rökig bronsåldersstuga, till den dag ett 

halvsekel senare då han mötte sin mördare vid en havsfjärd i Mälardalen. Med modern teknik som DNA-analys, isotop-

mätningar, rättsmedicin och osteologi, men också traditionellt analytiskt deckarslit (à la Sherlock Holmes) har forskarna 

kunnat följa mannens liv i alla faser, inklusive de sista skrämmande ögonblicken.  

     Författaren kartlägger och berättar om mannens liv i detalj, hans uppväxt och matvanor, hemmiljö och byxor, kärlek 

och tuberkulos, sex och kosmologi, krig och tandvärk, arbete och tidsuppfattning. Fyndet är så rikt att vi kan studera allt 

från hur han har täljt sina träredskap och vad han åt som sexåring till hur han led av sin käkbensinfektion. För första 

gången kommer vi verkligen en bronsåldersmänniska inpå livet.  

     Samtidigt får läsaren en bred skildring av bronsålderns värld, från säljägarbyarna vid Ishavets rand, Sydskandinavi-

ens hällristningscentra, stäppfolkens nomadbyar, barnarbetarna i Alpernas saltgruvor, Stonehenges mysterier till de för-

homeriska myternas Grekland.  

     Slutligen är detta en både gastkramande och gripande detektivhistoria ur verkligheten, där arkeologen med osteolo-

gers och rättsmedicinares hjälp rekonstruerar och löser en 3 000-årig mordgåta.  

Chopin - 200-årsminnet av hans födelse 1810-02-22 
Johan Westre - konsertpianist med rötter i Upplands-Bro och med mångårig medverkan i UKF:s mu-

sikaliska arrangemang genom åren - kommer nu med en nyinspelning av Chopins samtliga valser. 
     I Sveriges utbildnings Radios senaste historiesatsning Max 1800-tal spelar Johan Westre all piano-

musik i hela serien. Just nu spelar han in en skiva med samtliga Chopins valser, vilken kommer att 
ges ut i samband med en roman om Chopin skriven av Joakim Törnell. Johan har också gett ut en ski-
va med Mozarts sonater på skivbolaget Lovestream Records, vilken är en riktig pärla!    Ur recension. 

 
Köp paket med både bok och CD!  

Inför Frederic Chopins 200-årsjubileum 2010 presenterar vi ett unikt paket. En nyinspelad skiva med 
Chopins samtliga valser av Johan Westre, samt en nyskriven roman om Chopins ungdomsår av Joa-
kim Törnell.    Johan Westre är konsertpianist, utbildad bland annat på Mozarteum i Salzburg. Han 
turnerar flitigt både i Sverige  och i utlandet.      
  Joakim Törnell har skrivit en rad romaner och pjäser och har ett förflutet inom teatern.    
Ordinarie pris för skivan är 140 kr.  

Ordinarie pris för boken är 140 kr.                Paketpris: 200 kr!  
 
    Beställ genom att maila till: jwe@jakgym.net  
    Ange antal CD, antal böcker, eller antal paket 



Astronomiskt museum i Upplands-Bro 
. 

I år är det 100 år sedan konstnären och amatörastronomen Nils Tamm flyttade in i sin villa Kvista-
berg nära gränsen mellan Bro och Låssa socknar, ett stycke bortom Bro kyrka. Genom arv hade han 
fått egendomen Kvistaberg som var ett mindre torp. Han byggde inte bara den stora villan. Han hade 
sedan barndomen varit intresserad av stjärnhimlen och här byggde han 1919 också ett eget observato-
rium där han installerade ett förnämligt teleskop. Med det upptäcktes ett par nya himlakroppar. Det 
hade skett med hjälp av en delvis egen konstruerad fotoutrustning, bl.a. ett stativ för kameran så att 
den kunde följa stjärnhimlens rörelse vid de långa exponeringstider som behövdes. Denna anordning 
och mycket annat från hans första tid som amatörastronom finns nu i museet, som inte bara består av 
hans ursprungliga observatorium utan också av de två kupoler som är ett resultat av den stora dona-
tionen år 1944 till Uppsala universitet.   
     År 1964 kunde man ta i bruk landets största Schmidt-teleskop. Ett sådan är ljusstarkare än vanliga 
teleskop och ger dessutom en bild som är skarp ända ut i kanterna. Det lämpar sig bra för fotografe-
ring. Spegeln i det väldiga teleskopets botten har en diameter på 135 cm. I själva verket görs aldrig 
direkta ögonobservationer genom teleskopet. Det skall närmast ses som en väldig vidvinkelkamera. 
Själva tuben väger 6,5 ton och gaffeln som den sitter i jämte fundamentet väger 10 ton.  
     Utrustningen i Kvistabergs observatorium fungerar fortfarande och kan användas för speciella ob-
servationer. Men som vi vet har utvecklingen sprungit ifrån de jordbundna observatorierna. Nu får 
man som bekant bättre bilder och större möjligheter att tolka världsrymden från satelliter ovanför de 
störande luftlagren. Kvistaberg hade gjort sin plikt och det var dags för graven. En försäljning av den 
stora egendomen skulle kunna ge pengar för annan astronomisk forskning menade man från universi-
tets sida.  
     Men det skulle visa sig inte vara så lätt att göra sig kvitt Kvistaberg. Där fanns både donationsbe-
stämmelser som man inte bara kunde nonchalera och ett intresse från Tekniska museet att bevara ett 
fungerande observatorium för framtiden. Där fanns också ett hembygdsvärde att slå vakt om, ett unikt 
kulturobjekt i vår bygd. Men även ett praktiskt användningsområde för lång tid framåt. Observatoriet 
skulle på något sätt kunna integreras i Upplands-Brogymnasiets undervisningsplaner i naturveten-
skapliga ämnen som fysik, matematik och astronomi.  
     Universitetet kände sitt ansvar och kallade representanter från tänkbara intressenter till informella 
samtal på olika plan om en framtida användning. Där fanns synpunkter från tekniska museets chef  
och personal, från hembygdsföreningen i Bro, Forskningsinstitutet och från familjen Tamm. Kommu-
nen fick ta del av planerna, en motion lades i fullmäktige om specialinriktning på astronomi för gym-
nasiet.  
     Med tillfredställelse kan vi konstatera att ett ursprungligt förslag till rivning av hela observatorie-
delen på Kvistaberg kommit på skam. Kupolerna och ett visst markutrymme har avstyckats från egen-
domen och kvarstår i universitetets ägo. Kupolerna har rustats upp och inretts till ett museum och 
man har börjat planera för distansobservationer med fjärrstyrda observationer för såväl skolor som 
astronomiintresserade privatpersoner.  Universitetet hoppas att man skall kunna skapa en framtida 
användning som skulle ha glatt donatorn Nils Tamm. Kommunen äger övrig mark i området. 
 
Observatoriemuseet på Kvistaberg invigdes den 18 september 2009, på månaden 100 år sedan Nils 
Tamm flyttade in i sin bostad på Kvistaberg. Det är också 90 år sedan hans eget observatorium, den 
röda kupolbyggnaden längst upp på berget togs i bruk.  
      Det var ingen offentlig invigning. Något 40-tal personer från universitetet, inbjudna kommunalpo-
litiker och tjänstemän, släkten Tamm och representanter för ovan nämnda lokala organisationer del-
tog. 
     Museet har inga planer på fasta öppethållandetider. Men UKF har löfte om att anordna visningar 
längre fram i vår när det inte längre  är så kallt i kupolerna. Observatoriets pensionerade tekniker, 
Per-Olow Karlsson kan ställa upp för mindre grupper efter överenskommelse, 582 468 49. 
 
Läs artiklar om Kvistaberg och Nils Tamm, se bildspel på hemsidan  www.ukforsk.se 



Rapport från Konst och musik på Kvistaberg 
 
Som framgått av föregående artikel har begreppet Kvistaberg  nu två ansikten.  Både ett astronomiskt 
museum och en hundraårig patriciervilla. Den senare  skulle man kunna beskriva som Bros motsva-
righet till Villa Skoga i Kungsängen, bägge byggda i tidigt 1900-tal av uppmärksammade Upplands-
Brobor, den första för politiskt agerande, den andra - Nils Tamm på Kvistaberg -  för konstnärskap 
och vetenskapliga insatser inom astronomin. År 1944 donerade han hela egendomen till astronomiska 
institutionen vid Uppsala universitet, som från 1964 fram till försäljningen för några år sedan här haft 
sin observationsbas med hjälp av det stora teleskopet, vars tillkomst möjliggjorts genom Nils Tamms 
donation. 
     Kommunen äger sedan några år ”villan” på Kvistaberg och den mark som tillhört egendomen, 
utom platsen för de tre astronomiska observatoriekupolerna, som nyligen blivit museum. Kommunen 
vet ännu inte vad man skall använda byggnaden till. Oberoende av den framtida verksamheten behö-
ver nämligen den hundraåriga Villan rustas till modern standard. I väntan på vad som kommer att ske 
fick UKF tillåtelse av kommunen att genomföra den i förra Nyhetsbrevet annonserade Konsert– och 
Konstutställningen. Värme, vatten och toaletter fungerar. Det var bara stolar som fattades men sådana 
kunde lätt ordnas. Vi fick bekvämt rum med ett 70-tal stolar i Nils Tamms stora ateljé på övre våning-
en. Tillsamman med de medverkande konstnärerna, sångarna och övriga medhjälpare vid arrange-
manget blev det drygt 90 närvarande. (våra parkeringsvakter fick verkligen jobb denna eftermiddag)  
     De flesta kom i mycket god tid för att bese anläggningens två våningar, den övervuxna parken och 
naturligtvis de utställande konstnärernas alster. 
     Roger Fällman från Bålsta disponerade väggarna i Nils Tamms ateljé med ett tiotal mycket vackra 
naturmålningar.  
     Sophie Hedin från Bro visade skulpturer och en relief i Carraramarmor i förrummet. 
    Gudrun Sandén kom med några nya bildvävar med blomstermotiv och ett utsnitt ur Olaus Magnus 
färggranna karta från 1539 visande Mälarområdet med Upplands-Bro i centrum. 
 
När tidpunkten var inne för konserten hade vi letat fram extra stolar från källaren, vinden och en för-
rådsbyggnad så att alla fick sittplats. Efter ett fanfarliknande sångnummer av manskvartetten Bro 
d’River Boys  hälsade Börje Sandén publiken välkommen till den i år 100-åriga byggnaden och berät-
tade en del om byggherren, som under sin livstid skapade omkring 200 tavlor i den lokal vi just be-
fann oss i. Han sålde aldrig sina verk. De hade suttit på väggar och förvarats i förråd på Kvistaberg 
innan de flyttades tillsammans med all astronomisk rekvisita till Uppsala universitet. Ateljén hade 
tills helt nyligen varit själva institutionslokalen. 
     Börje erinrade också om att det astronomiska museet invigts på dagen en månad tidigare, att det 
också var exakt 400 år sedan Galileo för första gången kunde betrakta himlen i ett teleskop. Han 
byggde omedelbart många nya. Hans upptäckter, bl.a. att Jupiter hade fyra månar, skakade den lärda 
världen och framför allt kyrkan. Han dömdes till livstids husarrest i kyrkans försök att stoppa Galile-
os kätterska idéer. 
     Även amatörastronomen Nils Tamm har hittat himlakroppar, som fått hans namn. Till grund för 
upptäckten låg hans eget konstruerade vridbara kamerastativ. Det vreds i samma takt som himlavalvet 
rörde sig med hjälp av mekaniken i en gammaldags handvevad trattgrammofon som försetts med 
Tamms konstruktion som drastiskt växlade ner hastigheten.  
      Därefter följde omväxlande sång av kvartetten och konstnärernas presentation av sig själva och 
sina verk och bakgrunden till deras mångåriga verksamhet. Även något av historien kring kvartettens 
mer än 30-åriga samsjungande berördes mellan sångnumren. 
     Under 20-25 minuters paus under vilken dryck och enklare förtäring serverades gavs tillfälle för 
allmänt mingel och samtal med konstnärerna och sångarna. 
     Den avslutande delen stod till kvartettens förfogande. Man sjung delar ur den repertoar som under 
sommaren framförts vid Musik– och konstveckan i Junsele. 
     Arrangemanget på Kvistaberg blev mycket uppskattat av publikens reaktioner att döma både under 
dagen och genom senare kommentarer.            Hans Ströms Bildspel finns på UKF:s hemsida 



Artikeln här nedan tar upp vissa intressanta delar av rappor-
terna från de tre utgrävningsområdena  vid Lilla Ullevi och 
är skriven i mer berättande form än den nämnda rapporten. 
     Ända sedan de arkeologiska undersökningarna vid Lilla 
Ullevi påbörjades 2006 har förhoppning varit att dessa skul-
le bekräfta den hundraåriga teorin att Ullevi varit en kult-
plats tillägnad guden Ull. Den hade funnits sedan två ort-
namnsforskare åren 1908 resp. 1912 skrivit två avhandling-
ar i ämnet. Slutrapporten från Riksantikvarieämbetet bekräf-
tar till fullo det gamla antagandet.  
 
Nu föreliggande artikel är uppdelad i tre avdelningar med 
en kortare inledning: 
_* Viet i Lilla Ullevi är helt  unikt och saknar motstycke 
på annat håll 
_* Arkeologikonsults grävning 2008 - i väntan på slut-
rapport 
_* Börje Sandéns beskrivning av parförhållandet mellan 
gudarna Ull och Härn 
 
UKF:s deltagande som organisatör av Arkeologidagen.  
Vi har i kommunen 4 (-5) arkeologiskt undersökta platser 
som vi med regelbundenhet återkommer till vid arkeologi-
dagarna sedan 15 år tillbaka.  
 
Det är en väsentlig skillnad mellan tidigare arkeologidagar 
och dagens vid Lilla Ullevi:  
1/ Ullevi är en exploateringsgrävning – då finns pengar för 
att avlöna arkeologer.  
Det är inte så ofta de får välja att arbeta på vetenskapligt 
intressanta områden. 
Fornminnesplatser är ju per definition skyddade från explo-
atering och lagen i Sverige säger att exploatören av marken 
vanligtvis skall betala de arkeologiska undersökningarna. 
För att vetenskapligt intressanta utgrävningar på fornmin-
nesplatser skall kunna göras krävs vanligtvis sponsorer. Ett 
typiskt exempel är Birka-grävningarna. 
     Vanligen medför exploateringsgrävningar en total förstö-
relse av fornminnet, såsom här vid Lilla Ullevi. Vill proff-
sen vara med på vetenskapligt intressanta undersökningar 
får de liksom amatörarkeologerna göra det på sin fritid. 
 
2/ Vetenskapligt intressanta utgrävningar  såsom Rösa-
ring, Stora Ekeby, Fornsigtuna, Almarestäket, fornborgen 
vid Draget görs därför ofta av ”fritidsarkeologer”. Vid ve-
tenskapligt intressanta  objekt anses det vara viktigt att läm-
na vissa delar orörda för att framtidens arkeologer skall 
kunna utnyttja nya tekniska hjälpmedel och undersöknings-
metoder. 
     Vetenskapligt betingade utgrävningar ger ofta ny kun-

skap. En exploateringsgrävning kan naturligtvis ge ny kun-
skap, exempelvis Lilla Ullevi, men ofta bekräftas bara redan 
vunnen kunskap. 
 

******************************** 
 
”Viet i Lilla Ullevi är helt unikt och saknar mot-
stycke på annat håll i arkeologiska sammanhang”     
(enl.  arkeologerna Mathias Bäck, Ann Marie Hållans 
Stenholm i deras slutrapport)  
Påståendet gäller således ortnamn som innehåller 
”vi” i tidiga dokument. Det finns 49 ”vi”-platser i 
Mälarområdet  enligt  Per Vikstrand 2001 
   
Viband  -  Heligt rep – Hägnad;    vé – i isländska 
sagor  
Själva ordet var nytt för mig, men företeelsen som 
avgränsat heligt område har vi diskuterat både vid Rö-
saring – de ca 100 grunda groparna – och inte minst 
vid Draget, där upptäckten 1996 av en 500 m lång av 
vallanläggning förvandlade en drygt 1000 år gammal 
fornborg till en 4000-årig kultplats från stenåldern.   
     Det finns en tolkning av en runtext på den s.k. For-
saringen (Forsa kyrka nära Hudiksvall i Hälsingland) 
som leder i samma riktning. Texten är ett brottstycke 
av det som har kallats Sveriges äldsta bevarade lag-
text: en stadga om böter för den som på något sätt för-
gripit sig på ett ”vi”. Det behöver inte vara bokstavlig 
vandalisering av platsen, man kan ha uppträtt på ett 
för platsen vanhedrande sätt.  
     Mycket intressant i detta sammanhang är det som 
den romerska historieskrivaren Tacitus år 98 e.Kr. be-
rättar i sin bok om germanernas liv och religion. Det 
är när  han i slutet av boken  nämner landet bortom 
Germanien, dvs Tyskland. Först säger han att de inte 
stänger in sina gudar i tempel utan dyrkar dem utom-
hus i lundar uppe på kullar och berg. Sedan kommer 
det som är extra intressant: 
”ingen går in i lunden (helgedomen)  utan att vara 
bunden av en boja,  
tecknet på att man är gudomen undergiven”  
     Det är med vördnad som man går in i helgedomen. 
Man är tvungen att följa vissa regler för sitt uppträdan-
de när man befinner sig på helig mark. Den heliga 
platsen är markerad på något sätt exempelvis stolpar 
och/eller stenrader, ibland med eldar. Detta, så att man 

Viet i Lilla Ullevi är helt  unikt och saknar motstycke på annat håll 
Arkeologidagen Lilla Ullevi  30 aug 2009-08-28  

 
Börje Sandéns ProMemoria vid guidningen ligger till grund för såväl hemsidans Rapport som den 
här artikelns urval. Även den här artikeln finns på hemsidan. 
 
En redigerad version av ProMemorian finns på UKF:s hemsida – med länkar till andra hemsidor. 
Den skall ses som ett kortfattat och punktvis uppställt kompendium och minnesanteckning för dem 
som deltog. 
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vet när man befinner sig på helgat område. Upp-
landslagen från 1200-talet säger att de kristna inte får 
befatta sig med hedniska riter, såsom resta stenar och 
stavgårdar.  
 
ego:    man måste lägga band på sig   =   hålla sig 
bildligt inom vissa gränser. 
vara bunden av konventionen – inte hatten på huvudet 
när en man går in i kyrkan.  
vé / veum = varg i veum är en person som begått brott 
i helgat område. 
Man har konstaterat att eldplatsen vid Draget bara an-
vändes vid ceremoniella tillfällen  
_ man talar om ”rituella måltider”:  danser;  mu-
sik;  trummor, men vi vet inte säkert.  
 
FRUKTBARHETS-KULTEN 
- i allmänhet och i samband  med Ullevi – Härnevi 
– Rösaring       
Ursprungligen hade man ingen gudabild. Tacitus 
framhåller särskilt, att i den där heliga lunden  på ön i 
den norra oceanen dyrkade man en osynlig gud, som 
färdades i en täckt vagn. Man benämnde gudomen 
Moder Jord  - Terra Mater – Nerthus = Njerd - senare 
Njord, Härn. Gudabeläten såsom Oden,  Tor och Frey 
och många andra var ett senare påhitt 
 
Fruktbarhetsdyrkan går långt tillbaka i tiden. Vanligt 
förekommande är små dockliknande figurer förestäl-
lande en kvinna. Nyligen har en sådan befunnits var 
16 000 år gammal, och ofta läser vi rapporter om ny-
funna mycket gamla fruktbarhetssymboler runt om i 
världen. 
 
När vi befinner oss i Bro måste vi naturligtvis spinna 
vidare på tråden fruktbarhetskult.  
Det var redan för hundra år sedan, som fruktbarhets-
dyrkan första gången i en vetenskaplig skrift koppla-
des till Bro, även då med Tacitus som argument (man 
visste förstås ännu inte något om den roll processions-
vägen tillmätts i Låssa).  Skall det månne ses som en 
naturlig utveckling av gudstanken att vi här i Bro har 
ett av många exempel på att gudarna tar mänsklig ge-
stalt i form av både gudinnan Härn och guden Ull. På 
ett flertal ställen i Mälardalen har man funnit ortnamn 
med såväl kvinno- som mansnamn i ett område som 
även har andra yttre tecken på fruktbarhetsdyrkan, 
nämligen en labyrint på någon höjd i området. Laby-
rinten har vi som bekant på Rösaring, mindre än en 
halvmil från Bro. Dessa labyrinter är nämligen också 
förknippade med fruktbarhetsdyrkan. 
      När jag nämnde naturlig utveckling tänkte jag på 
att en-gudatanken förefaller ha tagit steget via pargu-
dar till vikingatidens mångguderi. Troligen är det 
många som reagerar, när Ull nu ges rollen som him-
melsguden som befruktar jordgudinnan. Vi har väl alla 
hört att Ull är skidguden. Men det är i själva verket så, 

att vi vet mycket lite om Ull, bara att hans namn finns 
i en mängd ortnamn. 
     Jag vill passa på att säga några ord om den nordis-
ka mytologin, dvs läran om myterna. För det första så 
är förteckningen över de många nordiska gudarna ett 
senkommet försök att ordna upp dem efter något sy-
stem. Det gjordes av den kristne islänningen Snorre 
Sturlason på 1200-talet, århundraden efter att gudarna 
verkligen användes. Ull tycks inte ha passat in i guda-
familjen utan fick ta rollen som bl.a. skidgud. På Lilla 
Ullevis tid kände man inte till en massa gudar, någon 
mytologi var inte nödvändig. För den tidens männi-
skor var de religiösa riterna det viktiga. Alltså hur man 
agerade på den heliga platsen. Men vi har inga samtida 
beskrivningar (med undantag för Tacitus, men han  
återberättade bara vad andra sagt)     
Förenklat uttryckt:  först en gudom – sedan två -  kvin-
na och man.  
_ man såg realistiskt på fruktbarheten – det behövdes 
två kön  
_ kvinnan var viktigast (hade sin plats i labyrinten)   
_ begreppet ”konung” anses betyda konans man  
_ manliga guden = himmelsguden som sår sitt Frö i 
jorden  
_ motsvarigheter i egyptisk religion. En känd bild vi-
sar himmelsguden stående i båge över  jordgudinnan  
_ i norden fick himmelsguden så småningom namnet 
FRÖ = HERREN  
   
Labyrinter och orter med kvinnligt och manligt namn 
finns inom någon halvmils radie  
vid de stora rullstensåsarna: Stockholmsåsen, Uppsala-
åsen, Enköpingsåsen, Badelundaåsen  
 
Harget vid Lilla Ullevi 
Harg är ett gammalt namn för den plats där riterna 
genomfördes. Vid Lilla Ullevi har harget en storlek av 
100 kvm. Se bilden i slutet av nyhetsbrevet. 
_ Harg – från början en naturformation av sten – som i 
germanska länder varit offerplats  
_ Hov – i gammalnordisk litteratur = harg  = kultplats 
= offerplats  
Jämför med ”hus och hem” = ”harg och hov”;    
harg av sten  -  hov av trä  
   
Under Harget hittades en stor mängd kokgropar och 
härdar från 200 – 400-talet  
Lägg märke till att Ulldyrkan vid Lilla Ullevi dateras 
till Vendeltid (amulettringarnas kolhalt)  
Normalt förknippas Ulldyrkan med äldre tider (se min 
anmärkning vid Arkeologikonsults grävplats)  
Offerdjuren slaktades rituellt på hargets stenar och 
öppningen mot öster har varit scenplats för offerhand-
lingar. Minnet av hedniska offerplatser levde länge 
kvar. Det förstår man när både Gutalagen och Upp-
landslagen förbjuder dyrkan av resta stenar och stav-
gårdar  



Lilla Ullevis sejdhäll - 12-14 kvm.  Se bilden. 
En slags hednisk altarplats 
Två kraftiga stolphål - Två grunda stolphål  vittnar om 
en  träkonstruktion  
Sejdkvinnan – völvan – gydian  hade kontakt med an-
devärlden. Hon var en nordisk motsvarighet till Pytia - 
oraklet i Delfi, som kunde skåda in i framtiden  
Vi vet inget om sång – dans – musik – trummor i ut-
övandet av kulten. Men de var troligen viktiga ingredi-
enser i den hedniska ritualen 
   
Lilla Ullevis amulettringar 
Ringarna visade sig spela en viktig roll vid utvärde-
ringen av utgrävningen. 
De är omtalade i Eddan (Rigspulakvädet).  En ring 

kunde hänga i dörrkarmen till en hallbyggnad eller 
som här vid Lilla Ullevi vid (offer)stolpar – ca 10 m 
söder om harget.  
Stolpar med påhängda järnringar kan vara sådana stav-
gårdar, som man inte längre fick dyrka enligt Upp-
landslagen. Söder om harget (vid kultstolparna och 
dess ringar) har de flesta aktiviteterna ägt rum. En 
parallell iakttagelse med kultstolpar i grupper har hit-
tats vid Kolbäck. Där fanns också järnringar. Man svor 
sin ed vid Ulls ring på samma sätt som när man senare 
lade handen på bibeln  (se grävgruppens hemsida). 
     Kolet i järnringarna har daterats till yngre Vendel-
tid – en mycket viktig iakttagelse, som jag tar fasta på 
vid jämförelsen med kulten kring Härn och de skålgro-
par som finns i Härnevi. 

  

Ur Riksantikvarieämbetets slutrapport  2008:39   UV Mitt  010-480 80 60 



Dokumentation  
Slutrapporten: Lilla Ullevi  - historien om det fridlysta 
rummet -  210 sidor. En mycket gedigen och för lek-
mannen i väsentliga stycken lättförståelig rapport 
inom ett område som brukar vara mycket svårt för lek-
mannen att greppa.  
Hemsidan. www.raa.se   Sök på ”Lilla Ullevi” i sökru-
tan eller nedanstående: 
http://www.arkeologiuv.se/publikationer/rapporter/
mitt/2008/rm2008_39.pdf 
 

************************* 
Arkeologikonsults grävning 2008  
Några hundra meter från Riksantikvarieämbetets ovan 
beskrivna område. 
Slutrapporten är ännu ej publicerad, när detta skrivs i 
slutet av 2009. 
 
Ett 10-tal kända gravar ökades efter utgrävningen 
till ca 70  
Det var sensationellt i arkeologiska sammanhang, när 
Riksantikvarieämbetet bestämde sig för att stödja en 
traditionell exploateringsgrävning med pengar avsed-
da för vetenskapliga undersökningar. En grävning som 
beräknats ta några veckor krävde i stället flera måna-
ders tid, men ansågs så viktig att kommunen inte bor-
de belastas med hela kostnaden. 
 
Ännu kan vi bara stödja oss på preliminära utvärde-
ringar som lämnats vid visningar under pågående ut-
grävning och vid föredrag som utgrävarna hållit på 
initiativ av hembygdsföreningen i Bro. En mer detalje-
rad redogörelse finns på UKF:s hemsida. Den är for-
mad som en katalog med kortfattade upplysningar av 
sådant som jag framförde vid 2009 års arkeologidag 
och skall ses som en minnesanteckning för dem som 
deltog.  
 
Det ovanliga och nya var att man hittade hedniska och 
kristna gravar sida vid sida. Man vill gärna tro att de 
levt i harmoni med varandra under den första kristna 
tiden. Iakttagelsen kanske leder till att man undersöker 
de två forngravarna som finns innanför kyrkmuren i 
grannsocknen Låssa. Det är mycket ovanligt att finna 
sådana på kyrkgårdarna i Sverige. Jag känner bara till 
Frösön i Jämtland. Är det någon som vet mer så hör 
gärna av er till mig. 
     Är detta förhållande en tillfällighet här i Bro-
området? Om det varit ett generellt förhållningssätt 
borde man ha lagt märke till det vid de tusentals grav-
fält som undersökts i vårt land. Frågan får ytterligare 
en dimension när man hittade en ”plundrad” kristen 
grav. I hedniska gravar har man som bekant hittat vär-
defulla gravgåvor i ädla metaller. Men de kristna lade 
inte ner plundringsbegärligt gods. Dessutom kremera-
de de kristna inte sina döda, någonting av kroppen 

måste ju finnas kvar vid återuppståndelsen på yttersta 
dagen.  
     Vad hade man då tagit? Det förefaller som om de-
lar av liket tagits bort!  
Hade man kanske grävt upp den döda och lagt ner ve-
derbörande vid en nyskapad rent kristen begravnings-
plats? Bro kyrka ligger inte långt bort!  Detta är en 
fråga som arkeologerna tagit med sig för att fundera 
över under bearbetningen av materialet för att möjli-
gen kunna presentera ett svar i den kommande slutrap-
porten. För närvarande analyserar och begrundar man 
alla jordprover och olika lager av bilder som man do-
kumenterat undersökningen med.  
 
Här följer några exempel ur rapporteringen: 
Runda och fyrkantiga gravar  
Under alla gravarna fanns en järnåldersgård,  400-500-
talen = folkvandringstid  
Kristna och hedniska gravar blandade  
Kremeringen har skett på annan plats  
30 meter långt långhus  
Oförklarlig terrass – samlingsplats?  
Malstenar - lämnade till hembygdsgården  
Bygdens första kristna har begravts här  
Ovanligt många barngravar – lika väl anordnade som 
vuxengravar  
Trä och ben har förstörts på grund av jordens samman-
sättning – tänder fanns kvar  
Kistbegravningar – de bevarade spikarna visar läng-
den på kistorna  
35 brandgravar (hedniska)  29 skelettgravar (kristna)  
  

**************************** 
ego: 
_ Varför kom inte den kristna helgedomen att få namn 
efter ULL eller HÄRNEVI?  
_ Det brukar ibland framhållas att kristendomen för-
sökte utplåna den hedniska kulten genom att ta över 
namnet. 
_ I Bro var Ullkulten / Härnkulten konkurrenter till 
den nya religionen eftersom de gamla gudarna levt 
kvar längre här än på andra platser (se mitt argument 
härför längre ned i texten) 
_ Man valde därför ett annat namn på den kristna 
socknen / kyrkan. ”Bro” var mer neutralt.  
 
 
På vilka grunder kan man hävda att Ull- och Härndyr-
kan levt kvar längre?  
1/ Amulettringarna dateras till Vendeltid här i Ullevi 
enligt de nya undersökningarna. En nyhet för mig, 
som utmärkt passar med min gamla iakttagelse att 
även Härndyrkan ägt rum längre fram i tiden här än på 
andra håll. Vanligtvis förknippar man Ulldyrkan med 
perioder längre tillbaka i tiden  
2/ Skålgroparnas lägre nivå i Härnevi visar att också 
dyrkan av Härn ägt rum i senare tid än normalt  
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3/ De två första punkterna synes bekräfta den pardyr-
kan av Ull och Härn som påvisats av många ortnamns-
forskare. Läs: Lars Hellberg: Hedendomens spår i 
Uppländska ortnamn   på UKF:s hemsida 
   
Min teorin bekräftas av flera samverkande faktorer. I 
gamla uppteckningar har jag funnit  att byn Härnevi i 
Bro inte återfinns i förening med kyrkbyn Husby i 
Bro, såsom fallet är vid Husby Långhundra kyrka där 
namnformen [h]aernawi (m.fl stavningar) är kopplat 
till kyrkbyn. 
_ att endast 3 orter med Härnevi-namn finns bevarade 
kan tolkas som att kulten upphört så sent på dessa 
platser att namnet levt kvar i folkmun och blivit upp-
tecknat i jordeböckerna som bynamn så sent som 
1543.  
_ Kyrksocknen Bro nämns redan i Vårfruberga klost-
rets jordebok i slutet av 1100-talet  
_ den flyttade kristna graven hamnade således inte i en 
socken Ullevi.  
_ här fanns ju både Härn och Ull som skulle kunna ha 
gett  namn åt socknen när människorna blev kristna.  
_ Detta bekräftar min tes: 
kulten vid Härnevi och Ul-
levi levde kvar så länge i 
vår bygd att de kristna inte 
vill bli förknippade med den 
konkurerande kulten (under 
15 m nivån)  
 
Min förklaring till åsikten 
att begreppet Härnevi inte 
glömts bort i folkmun häng-
er samman med nivåerna för 
skålgroparna i Härnevi.  
_ skålgropar brukar ses som 
symbol för fruktbarhetskult 
– kvinnans könsorgan  
_ den egyptiska hieroglyfen 
för kvinna är ett U-format 
bildtecken + andra bilder 
som attribut  
   en stående manslem be-
tecknar exempelvis kraft-
fullhet - ståndaktighet om 
man så vill 
_ skålgroparna i vårt Härne-
vi ligger ca 5 m lägre än 
normalt på Veckholmslan-
det på andra sidan Mälarvi-
ken 
_ ”På Veckholmslandet är 
nivån 19 m  (Åses mätning 
är anmärkningsvärt låg)   
Normalt  gäller  20-25 m 
nivåerna  för Uppland.  

Nivåer på 15 m gäller för den senare delen  
   
Kommentar: att skålgroparna ligger lågt i naturen be-
tyder att de religiösa riterna ägt rum i senare tid.  
Längre tillbaka i tiden genomfördes riterna kollektivt 
på höjder och berg.  
Rösaring (60 m) och kultplatsen vid Draget (40 m) är 
exempel på det senare.  
Den stora mängden skålgropar  i Mälardalen kan tol-
kas såsom lokalt genomförda riter. Antalet kända skål-
gropar i sydvästra Uppland var 26 000 på 1970-talet.  
OBS. Inga skålgropar har iakttagits just vid Ullevi ! - 
trots sökande. Annars upptäcks nya skålgropar stän-
digt.  Men sökning pågår: i sept 2009 hittade den 
främsta kännaren av skålgropar Sven-Gunnar Bro-
ström 9 lokaler med 122 gropar i Skällsta-Råby områ-
det inte långt från Lilla Ullevi. 
 
Skålgroparnas innebörd och bakgrund kan vara en 
nyckel till hela hällristningsproblematiken  har påpe-
kats sedan länge. 
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Årgång 24 

Kulturlunch i Villa Skoga.   "Om dessa väggar kunde tala".  
Börje Sandén berättar om Villa Skoga  Ons 3 mars kl 12 

och om Oscar Sjölander som lät bygga huset. 
Smörgås, kaffe/te serveras. 50:- anmälan senast 1 mars, 505 868 61/62  

 

Söndagssalong med musik, poesi 
14 mars kl 15 

Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-Bro 
Hur skapades vår äldsta historia? 

En tusenårig isländsk saga. En tvåtusenårig berättelse om nordens folk 
En 500-årig karta över Skandinavien 

Börje Sandén berättar och visar kartor  Ons 24 febr kl 19 

Forskningsläget kring Fornsigtuna. Ons 21 april kl 19 
Ny akademisk forskning på gång. Var låg den medeltida kungsgården? 

Börje Sandén berättar om det forntida och medeltida Fornsigtuna och visar bilder 
från utgrävningarna 1984-1988 av vikingatida kungsgården 

Välkomna till föreningens årsmöte kl 18.30 

Studiebesök på Kvistabergs Astronomiska museum. 
Första offentliga visningen av de tre kupolerna   sön 30 maj kl 15 

Historien om mannen som byggde sig ett observatorium   Kostnad  40:- 
Drick ditt medtagna kaffe i forna herrgårdsparken -  före eller efter visningen 

Begränsat deltagarantal - Förhandsanmälan 582 40 515 

Exkursion till Signhildsberg  - Fornsigtuna -  sön  9 maj kl 13– ca 15.30  
Vandring i utgrävningsområdet och platsen för de medeltida ruinerna 

Hur försvann de både fysiskt och i vetenskapen? Samling på Parkeringsplatsen 

Kallelse till UKF:s Årsmöte  Onsd 21 april kl 18.30 Dagcentralen i Kungsängen 

Ur innehållet i Brogårdsarkivet 
Gudrun Sandén berättar i en inledande 

artikel i detta nyhetsbrev 



Kulturarrangemang  2010    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagar-
avgift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna 
med vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida 
Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika ar-
rangemang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland  publiceras  våra aktiviteter även 
under KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare  
582 413 55  för ev. ändringar eller 582 40 515. 

 Onsd  24 febr kl 19. Dagcentralens samlingssal. 
Torget 4.  Kungsängen.     Kostnad 20:-  
nära Kungsängens pendeltågsstation.  Ingång från 
baksidan. Kyrkvägen - Gamla landsvägen 
Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-

Bro  - Hur skapades vår äldsta historia?   
Föredrag av Börje Sandén 

Tidiga kartor, sägner och gamla berättelser kan ge 
oss ett nytt budskap om de försiktigt anpassas 
till  förhållanden vi nu har vetskap om, men som 
var okända när dokumenten skapades. Geografis-
ka och geologiska fakta kan exempelvis tvinga oss 
att ändra på det skrivna ordet och att se gamla kar-
tor med helt andra ögon. Börje Sandén kommer att 
ge exempel på detta och visar också hur gamla 
kartor givit oss ny kunskap.   
    I Olaus Magnus' Historia om de nordiska folken 
finns en karta som man länge trodde var hans om-
talade Carta marina ända tills man på 1860-talet 
hittade originalkartan från 1539. Börje kommer att 
berätta om svårtolkade egenheter i Olaus Magnus 
berömda kartor över det Götiska riket. Kartan är 
den första detaljerade Nordenkartan. Den går van-
ligtvis under namnet Carta Marina, vilket gör att 
man allmänt uppfattat kartan som en sjökarta med 
seglingsanvisningar på Atlanten. Men det finns 
forskare som menar att kartan är en landkarta med 
anvisningar om hur man hittar rätta vägen i ett 
väglöst land. 
    Börje kommer med många exempel att visa att 
färdvägarna till lands följde floder och vattendrag 
och att man i den första tidens kartor även ute i 
Europa lät symbolen för flod även betyda färdväg 
i allmänhet. När vattenvägen "tog slut" fortsatte 
man på annat sätt till nästa vattendrag. Det är för-
klaringen till att "floderna" mycket ofta bildar 
sammanhängande system. Det var inte bara vi-
kingarna som kunde fortsätta från floderna norr 
om den ryska vattendelaren till floderna söderut 
mot Svarta Havet. 
     Kom och se Gudrun Sandéns bildväv som i 
stort format visar Mälar- och Bergslagsområdet på 
Olaus Magnus' karta. 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  

Onsd 3 mars kl 12, Villa Skoga,  
Gamla landsvägen 4, Kungsängen,  nära Centrum. 

Kulturlunch i Villa Skoga 
"Om dessa väggar kunde tala".  

Börje Sandén berättar om Villa Skoga  
och om Oscar Sjölander som lät bygga huset. 
Smörgås, kaffe/te serveras. 50:-  
Anmälan senast 1 mars, 505 868 61/62 
Arr. Kultur och Fritid - ABF Norra Stor-Stockholm  

Sönd 14 mars kl 15 hos Sophie Hedin, Lärarvägen 
1, Bro, bakom Härneviskolan om du kommer med 

pendeltåg   Kostnad 50:-  
Söndagssalong med musik, poesi, konst   

My Eklund spelar flöjt och berättar om sin musik. 
Sophie Hedin läser poesi med anknytning till  
dagen. My Eklund känner vi sedan första Söndags-
salongen för ett par år sedan då hon gjorde musik 
tillsammans med Pascal Jardy.  
Vi inleder med samkväm och kaffe. 
Vid sen anmälan ring 582 40 515 för platsbokning 

Ett medlemskap i UKF  
håller dig uppdaterad på såväl den lokala  
historien som rikshistorien när den har 

kopplingar till hembygden. Vårt Nyhetsbrev 
har nu nått sin 24:e årgång med  

sammanlagt 84 nummer, som  finns i sökbar 
form på hemsidan.  

Du stöder vår kultur verksamhet  
150:-  pg 27 58 94-4 

Kallelse till UKF:s årsmöte 
Dagcentralens samlingssal, Kungsängen 

Onsd 21 april kl 18.30 
Kl 19 föredrag om ”nygammal” forskning 
kring det medeltida Fornsigtuna  - och bil-

der från utgrävningarna av platsens  
forntida historia 



Onsd  21 april kl 19. Dagcentralens samlingssal. 
Torget 4.  Kungsängen. nära Kungsängens pendel-

tågsstation. Ingång från baksidan. Kyrkvägen - 
Gamla landsvägen 

Föreningens årsmöte kl 18.30 - 19 
 

Föredrag kl 19:  
Forskningsläget kring Fornsigtuna. 

Det forntida och medeltida Fornsigtuna 

Bilder från utgrävningsområdet visas och kommen-
teras.  Arkeologer visar nu intresse för ett medelti-
da Fornsigtuna vid Signhildsberg. De fem somrar-
nas arkeologiska undersökningar 1984-88 påvisade 
ett vikingatida Fornsigtuna. 
     De argument för medeltida anläggningar som 
UKF presenterade år 2004 vid såväl Grand-tour 
som under arkeologidagen börjar nu intressera en 
yngre generation forskare. Vid dagens föredrag drar 
Börje Sandén på nytt fram de efterlysta obesvarade 
frågorna med förhoppningen att till årets arkeologi-
dag få till stånd en diskussion på professionell fors-
karnivå.  21-22 maj, ”Dalkarlsvägen”  

Hembygdsgården Klint i Bro 
Samkväm i hembygdsgården kvällen 21 maj 

Bro och Lossa hembygdsförening står som värd för 
övernattande deltagare i årets Storvandring mellan 
Mora och Stockholm. Ett återkommande arrange-
mang till minne av dalfolkets Arbetsvandringar till 
Stockholm. Samkväm på kvällen i hembygdsgår-
den Klint, Prästvägen 8, Bro 

Sönd. 9 maj,  kl 13 - ca 15.30 Parkeringen vid  
Signhildsbergs herrgård.  

Skyltning  från Villa Aske kursgård.  20:- 
Exkursion till Fornsigtuna där arkeologiska 

 undersökningar gjordes 1984-88 
Exkursionen är ett första led i förslaget från de fyra 
hembygdsföreningarnas samrådsgrupp att närmare 
lära känna varandras fornminnen och hembygdsar-

bete. Denna gång besöker vi således Håtuna och 
Håbo-Tibble socknars hembygdsförening. 

 
Vandring i utgrävningsområdet samt platsen för det 
medeltida Fornsigtuna, där kung Birger år 1299 un-
dertecknade ett  historiskt känt dokument sju år in-
nan han blev tillfångatagen av sina bröder vid den 
s.k. Håtunaleken 1306. Börje Sandén förklarar ock-
så varför kärlekssagan om Habor och Signhild  på-
stås ha utspelat sig här för tusen år sedan. Vi får veta 
varför arkeologiska undersökningar inte genomför-
des på 1920-talet trots sponsorpengar från en privat-
person och varför undersökningar tvingades fram 
just 1984 - utan statliga bidrag.  
     Avslutningsvis redogörs för det aktuella forsk-
ningsläget kring de medeltida lämningar som högst 
officiellt rapporterades och beskrevs efter att Sveri-
ge fått sin fornminneslag 1666. Hur kunde de för-
svinna både fysiskt och inom forskningen?  
Det finns förklaringar till bägge frågorna. 
Arr.  UKF och Håtuna - Håbo Tibble socknars hem-
bygdsförening.  

Sönd 30 maj  kl 15  Nyöppnade  
Astronomiska museet vid Kvistaberg. 

Kvistabergs observatorium ligger 1 km bortom Bro 
kyrka längs vägen mot Låssa kyrka.  

Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan till 
UKF.  582 40 515 eller  

582 413 55 med telefonsvarare     Kostnad  40:- 
Drick ditt medtagna kaffe i forna herrgårdsparken -

  före eller efter visningen 

Visning av det nyinrättade Astronomiska museet  
Tre kupolbyggnader. Överst på berget ligger Nils 
Tamms privata observatorium. De två andra har till-
kommit efter Tamms stora donation till Uppsala uni-
versitet. All apparatur fungerar. Det store teleskopet 
var, när det byggdes, det näst största i världen. Det är 
Uppsala universitet som ansvarar för museet. 
Arr.  UKF och Astronomiska museet.  

Fred 28 maj kl 19, Tingshuset i Enköping,  
invid Vårfrukyrkan  

 
Kulturföreningen Tingshusets vänner inbjuder Bro 
d’River Boys att göra en repris av sitt program vid 
förra årets Musikvecka i norrländska Junsele.  
Gruppen är en sektion inom UKF och deras pro-
gram finns på UKF:s hemsida, där mer finns att 
läsa - och lyssna på 
www.ukforsk.se/ukf/bdb3.htm 
. 

September 2010 - biblioteket i Bro 
Utställning med bildvävar 

 
Gudrun Sandén visar bildvävar med  

historiska  motiv, blomstermotiv och annat 

 



Granhammarsmannen 
UKF avslutade 2009 års publika aktiviteter med 
Jonathan Lindströms föredrag om Granhammars-
mannen. Författaren berättade medryckande och 
pedagogiskt om sin forskning kring det märklig 
fyndet 1953 av en mördad bronsålderman som 
hittades vid täckdikesgrävning några hundra me-
ter norr om Granhammars huvudbyggnad. I förra 
nyhetsbrevet lämnade vi en utförlig beskrivning 
av innehållet. Inom arkeologin är Granhammars-
mannen en stor sak, han jämförs ibland med Is-
mannen som hittades i Alperna 
     Föredraget hölls för fullsatt hus i kommunhu-
sets största sal, som påpassligt ställts till förfogan-
de av Kultur och Fritid, som också arvoderade 
föredragshållaren. Samtidigt lanserades Lind-
ströms stora bok som huvudbok av bokklubben 
Clios. Vi hade 20 böcker till försäljning och alla 
såldes under kvällen. 
     Efter den första uppståndelsen kring Granham-
marsmannen glömdes han snart bort. Författaren 
återupptäckte honom i Historiska museets förråd 
och publicerade en artikel 1999 i hembygdsför-
bundets tidskrift. Den blev en av de första artik-
larna på UKF:s hemsida. Men historien hade fun-
nits att läsa redan 1961 i Stockholms-Näs Med-
lemsblad, som finns inbundna på biblioteken och 
den fanns naturligtvis med i hembygdsboken från 
1984. 
     I början av 2000-talet höll Lindström ett före-
drag i UKF:s regi om sin upptäckt och ledde sena-
re en exkursion till kommunens största bronsål-
dersröse, varifrån vi hade utsikt ner mot platsen 
för täckdiket, som vi avslutningsvis besökte. Om-
rådet ligger inne på det militära övningsfältet och 
kan bara besökas efter särskilt tillstånd. I samband 
med bokutgivningen gjordes en TV-produktion 
kring Granhammarsmannen med manus av Dick 
Harrison, varvid UKF anlitades för att peka  ut 
platsen för fyndet. Filmen har ännu inte visats i 
TV. 
 
Ny forskning 
Som framgår av programtablåerna på sid 2-3 har 
Fornsigtunas medeltida historia nu blivit upp-
märksammad. Arkeologer vid Uppsala universitet 
menar att den aldrig funna kungsgården i Sigtuna 

stad kan vara de ruinrester som under 1600-talet 
iakttogs och beskrevs vid tre olika tillfällen. Det  
är märkligt att forskningen inom projektet Det 
medeltida Sverige endast framhåller Fornsigtuna  
som en bondby under medeltiden. 
     Nationalencyklopedin nämner helt riktigt att 
platsen tidigare tillhört biskopen i Sigtuna innan 
den återfördes till kronan. Att så varit fallet fram-
går av ett påvebrev från 1170-talet, i vilket denne 
då begär att Forsnigtuna skall återlämnas till kyr-
kan. Den omständigheten talar för - enligt min 
åsikt - att ruinerna skulle kunna ha sitt ursprung 
från den tid då kyrkan ägde marken och att plat-
sen kan ha utnyttjats av kungen i Sigtuna både 
före och efter ett eventuellt biskopssäte vid Forn-
sigtuna. Sigtunaforskningen har aldrig kunnat fin-
na vare sig kungaborg eller biskopsborg i nuva-
rande Sigtuna stad. Här finns verkligen plats för 
ny forskning. 
     De arkeologiska undersökningarna som gjorts 
vid nuvarande herrgården Signhildsberg 1984-88,  
visar att där funnits en vikingatida kungsgård som 
övergavs redan före år 1000. De omtalade medel-
tida ruinerna låg emellertid inte i den del av herr-
gårdsparken som då undersöktes. 
     Utgångspunkten för vårens föredrag och ex-
kursion blir de frågeställningar som jag framfört 
vid arkeologidagen år 2004 och sedan publicerat 
på hemsidan. Skriv ordet fornsigtuna i sökrutan 
på Startsidan så får du veta mer. 
     Det finns således flera oklarheter beträffande 
Fornsigtunas roll, som jag kommer att aktualisera 
dels vid föredraget 21 april då också bilder från 
utgrävningarna visas och sedan vid exkursionen 
sönd 9 maj, då vi vandrar i en av landets bäst be-
varade vikingatida miljöer. Inga byggnader har 
uppförts här på tusen år. Andra tuna-orter har bli-
vit stora samhällen. Här ligger forntiden en deci-
meter under gräset förutom i den promille av om-
rådet som arkeologerna förstört. Men vi ser idag 
ingenting av deras förstörelse. Allt är återställt. 
 
Att tolka gamla sagor och kartor 
Föredraget med ovanstående titel är utförligare 
presenterat i programtablån sid 2. I föredraget vill 
jag bl.a. lyfta fram en faktor som är av särskild 
betydelse när det gäller lokalhistorisk forskning, 

Hänt och händer 



den nämligen att inte bara tolka och välja bland 
olika varianter av skriftliga historiska källor. Sa-
ken måste jämföras med andra typer av källmate-
rial för att få större trovärdighet. I avskrifter av 
gamla handlingar smyger sig lätt in andra tolk-
ningar än de ursprungliga. Jag kommer att ge någ-
ra exempel härpå. 
     Intressant är också hur man skall ställa sig till 
de äldsta kartorna som inte alls återger den kart-
bild vi nu är vana vid. Kan de över huvudtaget 
vara av intresse i dag? Jag tycker mig ha funnit att 
dessa kartors huvudsakliga uppgift var att visa var 
färdvägar fanns mellan olika orter i landet. 
     I själva verket var ju de första kartorna ett sätt 
att i bild återge en muntlig eller skriftlig vägbe-
skrivning. Kartritarna hade inte ambitionen att ge 
en noggrann topografisk bild av verkligheten. Jag 
tycker mig se en princip som inte bara Olaus 
Magnus – han med den första kartan 1539 - har 
använt. Samma manér har en del kartritare ute i 
Europa också använt under större delen av 1600-
talet. Jag kommer att ge många exempel på detta. 
 
Chopin-jubileet 
UKF har, som många av de äldre medlemmarna 
minns, haft musik som ett återkommande inslag i 
programverksamheten, ofta i kombination gårds-
historia och musikhistoria. I höstas fick vi möjlig-
het att utnyttja Kvistaberg för musik och konst i 
väntan på kommunen skulle påbörja någon kom-
munal verksamhet i byggnaden. Har vi tur kanske 
samma manöver kan upprepas igen och i så fall 
har vi möjlighet att få höra Johan Westre spela 
Chopins valser och annan Chopinmusik. I förra 
Nyhetsbrevet (eller på hemsidan) finns anvisning 
om hur du kan förvärva hans CD-skiva med musi-
ken. Både om skivan och Johan kommer vi att 
kunna läsa i de kommande numren av musiktid-
ningen OPUS. 
Kan konserten realiseras så kommer den att an-
nonseras på UKF:s hemsida. 
 
Bro d´River Boys 
På tal om musik så blir det möjligt att höra Bro 
d´River Boys ge prov på alla typer av musik som 
kvartetten gjort i över 30 år. Det blir ungefär det 
program som framfördes under Musik-  och 
Konstveckan i Junsele förra sommaren, då bl.a. 
”hemligheten” bakom Harmony Singing väckte 
stort intresse hos publiken Gruppen har engage-
rats av Kulturföreningen Tingshusets vänner i En-
köping. Tre tidigare konserter med manskvartet-

ten har dragit fullt hus liksom Julmusiken som vi 
gjort tillsammans med Olle Svennbergs familj. 
 
Utställning på Bro bibliotek 
Gudruns Sandéns historiska bildvävar och andra 
typer av bildvävar visas i september 
 
Grammofonfabriken i Bro – f.d. Bro Mejeri     
http://www.svaki.se/SGI/ 
En ättling till grundaren av Svensk Grammofon-
industri har forskat i verksamheten och visar den 
på sin hemsida, vars länk du ser här ovan. Kopie-
ra den och klistra in den i Webbfönstrets huvud 
eller skriv in den exakt lika. 
 
Radio Stockholm 
UKF:s verksamhet uppmärksammades av P4 när 
programvärdarna för serien ”Länet runt” besökte 
Upplands-Bro i början av året. 
 
UKF:s hemsida 
Hemsidan har ständigt byggts ut sedan starten 
1996 och omfattar nu så mycket att allt inte går att 
överblicka från startsidan. 
Använd därför sökrutan på första sidan. Det är 
Google som då bara söker på UKF:s hemsida. Du 
får upp en mängd titlar som Google valt ut till ditt 
sökord. 
Du får en provkarta att välja bland. De större ob-
jekten Rösaring, Fornsigtuna, Almarestäket ger ca 
300 artiklar 
     De allra flesta artiklarna har sedan länkar som 
för dig vidare till andra artiklar som hör till äm-
net. 
     Om du skriver hemsidans namn ukforsk.se i 
sökrutan så kan du bläddra mellan 1190 artiklar 
(2010-01-28) 
 
Kartografiska Sällskapet  
har uppmärksammat vårt arbete med kartor och 
vill finna ett tillfälle för oss att få visa och berätta 
hur vi utnyttjar kartor i lokalhistorisk forskning 
och särskilt hur vi tolkar gamla kartor.  
    UKF har ett mycket stort antal kartor. För di-
rekt lokalhistoriska studier har vi de ekonomiska 
kartbladen från både 1940- och 1970-tal  (16 blad 
av varje) jämte 1860 års häradskartor och ca 350 
lantmäterikartor från de 6 socknarna i Upplands-
Bro kommun. Dessutom har vi Olaus Magnus 
kartor 1539 och 1555. Vi har också gjort kartan 
över det stora hålvägssystemet med hjälp av total-
station och datorprogram, och det redan 1988. 
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Bro gård har länge varit centrum i Broområdet 
och genom åren har där samlats en mängd hand-
lingar och gårdsböcker. 
      Gården nämns första gången den 25 juli 1571, 
då Johan III skänker Anders Sigfridsson i Bro tre 
gårdar i grannsocknen. Det tyder ju på att han re-
dan då ägde Bro gård. 
       Anders Sigfridsson hade varit troman hos 
Gustaf Vasa, som adlat honom. När han skulle 
välja adelsnamn och vapensköld valde han ett rå-
lamm, rådjurskid skulle vi väl säga i våra dagar. 
Han kallade sig för Rålamb. 
       När Gustaf Vasa dött fortsatte Rålamb att tjä-
na sonen Erik XIV. Han hjälpte Erik att sätta bror 
Johan i fängelse i Finland. Trots detta anlitade 
Johan honom som rådgivare, när han efter några 
år blev fri och efterträdde Erik som kung i Sveri-
ge. 
       Släkten Rålamb kom att äga Bro gård i 120 
år, men fanns också på olika gårdar i trakten fram 
till 1930-talet.  
       Claes Rålamb var en av stormakttidens märk-
ligaste personligheter. Han blev sin tids främsta 
kännare i lagkunskap och ägde ett för sin tid im-
ponerande handskriftsbibliotek, som nu finns på 
universitetsbiblioteket i Uppsala.  Han var också i 
Turkiet på konungens uppdrag och lärde sig 
dricka kaffe, en vana som han introducerade i 
Sverige. 
        Sonen Åke Rålamb gick i faderns fotspår 
och skrev vad man kan kalla vårt första uppslags-
verk. Det blev 6 stora band, som han kallade 
”Adelig Öfning” och innehöll vad en adelsman 
borde veta. 
      
Gårdsarkivet omfattar handlingar från 1571 till ca 
1960. Dessutom finns ungefär 20 hyllmeter med 
gårdsböcker. Där står om arbetarnas löner, hur 
mycket som såtts och skördats, hur mycket korna 
mjölkat. Över huvud taget allt som har med går-
dens ekonomiska skötsel att göra. Vidare finns ett 
stort kartmaterial. 
 
På 1970-talet sålde ägarinnan Ebba Reuterskiöld 
marken till Kooperativa Förbundet, som byggde 
ett centrallager på en del av ägorna. Resten arren-
derades av ägarfamiljen, som bodde kvar i stora 

huset. 
       Ebba Reuterskiöld funderade över vad som 
skulle hända med arkivet liksom sonen Carl  som 
tog kontakt med Riksarkivet. Där hade man knap-
past hade sett ett så stort gårdsarkiv tidigare. De 
kunde ta hand om det i sin depå norr om Stock-
holm. Men det skulle betyda att materialet blev 
svåråtkomligt. 
       I början av 1990-talet hade det bildats en ar-
betsgrupp, som börjat registrera de för bygden 
mest intressanta dokumenten. Men arbetet blev 
aldrig avslutat. 
 
Några år in på 2000-talet såldes Brogård till ma-
karna Björn och Bibbi Örås. De hade länge närt 
en dröm om att bygga en golfbana. De har reno-
verat stora huset och försökt bevara så mycket 
som möjligt av den ursprungliga interiören. En 
tillbyggnad under altanen på baksidan har blivit 
omklädningsrum för spelarna.  
      Marken runt ägorna är helt omgjorda. Man 
hyrde in stora bulldozers från USA, som genom 
GPS dirigerades därifrån och förändrade hela na-
turen. Nu finns flera sjöar och ett vattenfall i gam-
la Broån. Under alla greener finns värmeslingor 
för att förlänga spelsäsongen.        
     År 2007 kunde ungefär  hälften av golfanlägg-
ningen tas i bruk. Trots alla stora ingrepp i natu-
ren har protesterna nästan helt uteblivit och nu, 
2009, väntar broborna på de stora internationella 
tävlingarna, som kommer att starta redan nästa år. 
Det finns plats för 75.000 åskådare. 
       Banan heter Bro Hof Slott och är anses som 
den förnämsta i landet. 
 
När Carl Reuterskiöld skulle lämna gården 2004 
var han bekymrad över arkivet. Riksarkivet kunde 
ta emot det, men sa att det kunde dröja 30 år in-
nan någon skulle få tid att arbeta med det. Under 
tiden skulle det ligga nedpackat i deras depå utan 
möjlighet för någon att komma åt det. 
       Eftersom Carl Reuterskiölds tanke var att ar-
kivet skulle vara tillgängligt här i bygden bestäm-
de han sig för att donera det till Bro och Lossa 
Hembygdsförening. Den 8 mars 2007 skrevs do-
nationsbrevet under. 
        Det här var naturligtvis mycket glädjande för 
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föreningen, men innebar också en del problem. I 
hembygdsgården Klint finns ju inget utrymme att 
förvara hela den stora samlingen och dessutom är 
ju ett gammalt trähus helt olämpligt. Ägarna till 
Bro Hof Slott var dock tillmötesgående och arki-
vet fick stå kvar där tills vidare. 
 
Vid den här tiden hade staten beslutat att ge hem-
bygdsrörelsen extra pengar s k accesspengar för 
att skapa arbete till arbetslösa akademiker. Det 
var tänkt att bl a arkivarier skulle hjälpa hem-
bygdsgårdar att registrera och ta hand om deras 
samlingar. 
      Stockholms läns Hembygdsförbund hjälpte 
Bro och Lossa Hembygdsförening att få del av de 
anslagna pengarna så att en duktig arkivarbetare 
kunde anställas.  I flera månader sorterades och 
registrerades alla gamla handlingar i Bro gårds 
arkiv enligt Riksarkivets normer. När arbetet var 
klart hade det blivit 32 kartonger med handlingar 
av olika slag. 
 
Jag bestämde mig för att göra arkivet mera lättill-
gängligt genom att gå igenom alla handlingar och 
göra en sammanfattning av varje dokument på 
modernare språk och med modern stavning. På 
det sättet kan vem som helst som inte har någon 
vana vid gamla handskrifter läsa det skrivna. Det 
finns nämligen i sin helhet på Internet, där sök-
ning kan göras på hela materialet. Det har också 
visat sig att forskare kan ha nytta av det. De kan 
snabbt se vad det handlar om och sedan gå vidare 
till originalet om de behöver.  
      Hela materialet blev över 700 sidor. Upplands 
Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut tog hand 
om det och tryckte och band in i ett 15-tal voly-
mer. Varje volym innehåller också en CD skiva 
med innehållet, samma som på UKF:s hemsida. 
     Vid en sammankomst den 7 oktober 2008 på 
Klint överlämnades böckerna till Carl Reuter-
skiöld, Kommunens bibliotek, Bro Hof Slott, 
Länsmuseet, Stockholms läns Hembygdsförbund, 
Riksarkivet, Bro och Lossa Hembygdsförening 
med flera. 
      Originalhandlingarna sattes i Kommunens 
arkiv tillsammans med kartorna som en annan 
arkivarie tillsammans med Bro och Lossa Hem-
bygdsförening, genom Hans Ström, fotograferat 
och registrerat. 
  

Bro Hof Slott skulle sommaren 2009 bygga om 
huset där gårdsböckerna förvarats och ville inte 
längre ha ansvar för dem. Genom Hembygdsföre-
ningens dåvarande ordförande, Seija Ullgren, 
lyckades man hitta en plats för dem i Kvistabergs 
källare. Tyvärr blev det en regnig sommar så käl-
larutrymmet blev för fuktigt för att man skulle 
kunna ha böckerna kvar där. När detta skrivs i 
december 2009 är de uppflyttade i husets kontor. 
       Agneta Blidstrand och jag passade på att läsa 
litet i gårdsböckerna. Vi följde t ex ett par arbeta-
res uttag av sin stat under ett par år. Statsystemet, 
som betydde att man fick större delen av sin lön 
in natura upphörde inte förrän 1945.  
       De här båda statarna hade skuld till gården 
vid årets början. Den av dem som tog ut säd, sill 
och salt av sin stat minskade sin skuld. Den andra 
som tog ut mycket brännvin ökade däremot sin 
skuld. Att ha skuld till gården innebar ju att man 
inte frivilligt kunde flytta. Det kunde också bety-
da att om ägaren ansåg att han inte skulle få igen 
sina pengar, kunde han avskeda arbetaren, som 
naturligtvis hade svårt att få ett nytt arbete. Han 
kunde då bli ansedd som lösdrivare och tagen till 
soldat. 
      Vi beundrade också bokhållarna som med 
vacker handstil och utan fel förde de här böcker-
na. Bokföringen tycks ha varit omfattande och 
mycket noggrann.  
 
Ett sådant här arkiv speglar ju en hel bygds histo-
ria. Här finns bl a reduktionshandlingar, ägohand-
lingar, jordeboksutdrag, testamenten, bouppteck-
ningar, kartbeskrivningar, rågångsregleringar, 
handlingar om Bro allmänning, domstolsutdrag, 
arrendekontrakt, väghandlingar, handlingar angå-
ende Västra stambanan, lokalt ångbåtsbolag, Mä-
larens vattenreglering, tegelbruk och skogssköt-
seln. 
 
De tidigaste dokumenten är köpebrev, fastebrev, 
lånehandlingar, inteckningar och bytesbrev. Det 
var tydligen vanligt att man bytte fastigheter och 
man blir imponerad av hur de genom syneproto-
koll och besiktningar kunde komma fram till ett 
rättvist beslut. Ingen ville ju förlora på affären. 
       All jord finns noga beskriven, inte minst vid 
laga skiftet som genomfördes vid 1900-talets bör-
jan. Bara vid några underliggande gårdar genom-
fördes laga skifte på 1800-talet. Varje liten jordbit 
mättes och beskrevs. Det var ju viktigt att det blev 
så rätt som möjligt, då en del gårdar måste flytta 



ur bygemenskapen och krävde likvärdig jord som 
de haft tidigare. Ibland kunde man inte komma 
överens och det ledde till långa och kostsamma 
processer inför speciella domstolar som enbart 
ägnade sig åt sådana ärenden. Bro gård blev ald-
rig utsatt för reduktionen på 1600-talet, vilket 
drabbade flera andra gårdar i närheten. 
 
I arkivet finns ett originalbrev från Johan III och 
ett brev från Drottning Christina daterat 1651 med 
hennes underskrift och vidhängande stora sigill. 
Breven är som vackra konstverk. 
 
Lådan med testamenten var extra stor. 
1780 lät Kommerser Rådet Josias Cederhielm och 
hans hustru upprätta ett inbördes testamente. De 
bodde i Stockholm och baron Cederhielm var 
riksdagsman. Men han var en bråkig person som 
man inte ville ha kvar i Riksdagen, så han fick 
ägna sig åt sina egendomar. 
       Makarna har en dotter, Margareta Ulrica, 
änka efter Överstelöjtnant Baron Carl Fredric  
Lejonhielm. Dottern får i denna version av testa-
mentet Lindholmens Säteri. I övrigt skall makarna 
Cederhielm ärva varandra med fri förfoganderätt. 
 
När testamentet ändras 1792 heter dottern Marga-
reta Montgomery och hennes son Josias född 
1785 får Segersjö (en stor egendom vid Hjälma-
rens västra strand). Dottern Catharina Ulrica, född 
1787 får Bro gård i gåva av morföräldrarna och 
sonen Robert Adam född 1788 ett stenhus i stan. 
Fadern till barnen nämns aldrig, vilket kanske inte 
var så konstigt, då han först blev dödsdömd, men 
fick straffet omvandlat till landsförvisning på S:t 
Barthélemy åren 1791 –1793.  
       Han hette Robert Montgomery och var gunst-
ling hos Gustaf III. 1785 sände kungen honom till 
S:t Petersburg för att betyga ryska Kejsarinnan 
konungens vänskap och utöva lite spionage om 
stämningarna mot Sverige. Vid krigsutbrottet 
1788 försökte han förmå kungen att inställa anfal-
let mot Fredrikshamn genom att framhålla att 
manskapet var motsträvigt. Efter en misslyckad 
framryckning i augusti 1788 mot Viborg och efter 
att ha undertecknat den s k Anjalaförbundsakten 
blev han arresterad och satt i fängelse på Fredrik-
shov i Stockholm. 1790 dömdes han till döden, 
men domen ändrades till livstids förvisning till S:t 
Barthélemy i Västindien. 
      Sedan hertig Carl blivit regent frigavs Mont-
gomery och återvände till Sverige i början av 

1793. Han levde sedan på säteriet Lindholmen i 
Orkesta socken. Författarinnan Vivi Horn kom att 
intressera sig för Montgomery och skrev en bok 
om honom, ”Den sturske Montgomery”.  (Boken 
kom ut 1938 på Medéns Förlag i Stockholm). 
 
Robert Montgomery var gift tre gånger och hade 
15 barn, varav 7 avled i tidig ålder. Sin första 
hustru, fru Sibylla von Fleischbein, enleverade 
han från hennes sinnessjuke man i Frankfurt. Äk-
tenskapet varade i 18 år. Familjen bodde i Fin-
land, där Sibylla födde 11 barn. Hennes sista 
barnsäng ledde till hennes död. 
     I hans andra gifte med Charlotte Arnell, som 
var änka med två döttrar och dotter till Rudbecks 
på Edsberg, fick han dottern Malla född 1782. 
Hon blev den kända kuturpersonligheten Malla 
Silverstolpe i Uppsala, som höll fredagssalonger 
för kultureliten med Geijer och Atterbom med 
flera som deltagare. Under en tid i början på 
1800-talet var hon bosatt på Toresta gård i Upp-
lands Bro. Strax efter hennes födelse dog Charlot-
te efter ett kort men lyckligt äktenskap, då makar-
na bodde vid Raseborg i Finland. Montgomery 
blir nu ensam med 5 egna barn och två av Char-
lottes. På sin dödsbädd hade Charlotte önskat att 
Robert skulle gifta sig med Margareta Lejonhi-
elm. 
 
Margareta Lejonhielm blev änka vid 22 år ålder 
och var dotter till Kommers Rådet Cederhielm i 
Stockholm. Släkten Cederhielm motsatte sig i det 
längsta förbindelsen med Montgomery. Fadern 
Josias Carl uttrycker sig så här: ”Att Dotern behö-
ver en karl kan jag förstå, men varför skall hon 
välja en karl utan vett, utan stadighet, utan förmö-
genhet som bara har skulder och barnungar”. Det 
blev dock äktenskap och nu föddes Josias, Ulrica 
och Robert. Så småningom fanns halvsystrarna 
Malla och Ulla i Upplands Bro. Malla på Toresta 
och Ulla på Brogård. 
       
Ulrica Montgomery gifter sig med landshövding 
Eric Sparre i Gävle och genom honom kommer 
Sparrarna in på Bro gård. Makarna Sparre bor 
aldrig där, då boningshuset är helt förfallet. De 
köper istället Ådö Slott för 50.050 riksdaler. Eric 
dör under landshövdingetiden i Gävle så det blir 
Ulla som ensam kommer att bo på Ådö.  
      Makarna har två söner och två döttrar. Den 
äldsta sonen Josias går i sin faders fotspår och blir 
landshövding i Västra Götaland. Han är riksdags-



man och lade fram många motioner  bl a bortta-
gandet av spö- och risstraffet. Hans verkliga in-
tresse var dock järnvägens utveckling. Det finns 
hela utredningar om järnvägsdragningar i lådan 
märkt Västra stambanan.  
      Ett annat område han kom att intressera sig 
för var Mälarens vattenreglering. Kanske gjorde 
han det av egoistiska skäl, eftersom Bro gård lig-
ger vid Mälarstranden och deras betesmarker vis-
sa år helt försvann när Mälaren svämmade över. 
Men det här var ett bekymmer för alla med mark 
runt Mälaren, Man behövde reglera vattenståndet 
vid Mälarens utlopp i Stockholm. En kommitté 
med Sparre som ordförande valdes, som hade till 
uppgift att dels fördela ersättningar till dem som 
drabbats av översvämningar och dels hitta lös-
ningar som förhindrade skador. 
 
Josias Sparre var gift med sin kusin, hovfröken 
och statsfrun grevinnan Ottilia Sparre av Söfde-
borg. Äktenskapet ingicks den 30 december 1851. 
Hon ansågs som en av landets vackraste kvinnor 
och under förlovningstiden med Josias ryktades 
det om att prins Gustaf (sångarprinsen) önskade 
gifta sig med henne. Hon kunde dock meddela 
den orolige Josias att hon tänkte bli honom tro-
gen. Hon var frisk och stark, så stark att hon vid 
något tillfälle lyft upp och burit den svaga drott-
ning Lovisa, Carl XV:s gemål, vars statsfru och 
förtrogna väninna hon var.  
      Hon deltog på många sätt vid makens sida i 
hans verksamhet att främja länets väl. Han skatta-
de henne högt under de 35 år äktenskapet varade.  
      Josias Sparre blev föremål för många hyll-
ningar och ärebetygelser under sin landshövding-
etid. Den 31 maj 1886 fick han motta jubeldok-
torskransen. Det var alltså 50 år sedan han promo-
verades till filosofie doktor. Detta blev hans sista 
stora framträdande. Endast 12 dagar senare, på 
pingstafton, när han skulle resa från residenset i 
Vänersborg till familjens sommarbostad blev häs-
ten skrämd och skenade nedför en brant backe 
som slutade i en tvär krök. Vagnen välte och Josi-
as fick så svåra skador att han dog den 17 juni 
klockan 5.40 e m. 
Jordfästningen skedde i Vänersborg under stor 
uppslutning. ”Tidning för Vänersborgs stad och 
län” skriver att knappast i mannaminne har så stor 
människomassa varit samlad. Folk från hela länet 
hedrade den avlidne. En procession följde kistan 
från Residenset till kyrkan där psalm 452 sjöngs 
och musikkapellets kör sjöng ”Ave Verum”. Un-

der jordfästningen var alla butiker i stan stängda 
och alla byggnader och fartyg flaggade på halv 
stång. 
 
Efter jordfästningen fördes kistan i procession till 
järnvägsstationen. En vagn i det extra tåget var 
iordningställd och fylld med blommor. Med på 
resan till Stockholm var grevinnan Ottilia Sparre, 
sonen greve Johan Sparre samt dottern friherrin-
nan Louise de Geer och hennes make. 
      Vid avresan mot Bro på söndagsmorgonen 
samlades släkt och vänner till den avhållne lands-
hövdingen. Alla stationer efter vägen flaggade på 
halv stång. Vagnen med kistan var invändigt 
klädd med grönt, blommor och kransar och utvän-
digt prydd med korslagda svenska flaggor. En 
väldig människomassa var samlad på Bro station. 
Man följde i procession till Bro kyrka. Stoftet 
nedsattes i det Sparreska gravkoret. (Koret repare-
ras just nu för stora pengar). 
 
Brodern Claes Robert Sparre dör en dag före sin 
femtioårsdag på Säbyholm som han äger. Dessut-
om äger han Tibble gästgivargård. Han var änke-
man och efterlämnar fyra omyndiga barn. Man 
kan läsa vad hans begravning kostade. Vad kyrk-
väktaren skulle ha för att öppna Sparreska grav-
koret på Låssa kyrkogård. Hur mycket fisk och 
vin som köptes in till begravningsmiddagen på 
Ådö och hur mycket svart kläde och flor som gick 
åt till begravningskläderna. 
 
Landshövding Josias Sparre och hans hustru efter-
lämnade två barn, sonen Johan och dottern Louise 
Ulrika samt 1,1 miljoner kronor. Det räckte för att 
Johan skulle kunna bygga det nuvarande stora 
huset vid Bro gård, ritat av arkitekt Holmberg, 
som också ritat Uppsala Universitet. Louise lät 
arkitekt Claesson, som ritat Nordiska Museet, rita 
Lejondals slott några kilometer bort. 
     Johan var född 1856 och dog 1938. Han gifte 
sig två gånger men hade inga barn. Hans första 
hustru var Eva Erika Margareta Sparre af Ros-
svik. Makarna skildes efter 14 års äktenskap 
1903.  
    1907 gifte han sig med Ebba Maria Matilda 
Barck född 1865 och död 1925.  
    Johan Sparre var nog ingen drivande jordbruka-
re så ekonomin var minst sagt skakig i början på 
1920. Det finns ett annonsförslag till försäljning 
av Bro gård, vilket hans ekonomiske rådgivare 
förespråkade.                   (forts. nästa nummer) 
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Utdrag ur Domboken vintertinget 1773 
 
Till detta ting har frälseinspektor Harald Forslind 
vid Säbyholms Sätesgård stämt bonden Erik 
Eriksson i Ålbrunna, Låssa socken, för att han den 
16 januari i år under auktionen vid torpet Löv-
åker, Låssa socken, sålt dricka till förfång för Sä-
byholms krog. Han bör böta enligt lag och ersätta 
rättegångskostnaderna. 
      Torparen Matts Mattsson hade hållit auktion 
vid sitt torp Lövåker och då drickat från Säby-
holms krog tagit slut, hade han bett sin granne 
Erik Eriksson att sälja av sitt lilla förråd. Annars 
riskerade man att auktionsfolket skulle gå från 
auktionen. 
      Vittnena, nämndemännen Erik Nilsson i Jurs-
ta och Nils Larsson i Önsta, talade för Erik Eriks-
son. De menade att drickat från Säbyholm tagit 
slut och att Eriksson då på begäran av Matts 
Mattsson, som höll auktionen vid Lövåker, häm-
tat litet av sitt eget förråd, så att folket vid auktio-
nen kunnat släcka sin törst. Annars hade de inte 
stannat kvar. Vittnena berättade att Eriksson inte 
sålt av sin dricka förrän det från Säbyholms krog 
var slut. 

Resolverades 
 
Då Eriksson mot sitt nekande inte kunnat överty-
gas att ha sålt dricka, medan det ännu fanns kvar 
av drickat från Säbyholm, men vidgått att han på 
Mattssons begäran för att hålla folket kvar vid 
auktionen, senare hade sålt av sitt eget lilla förråd. 
Därför kan Häradsrätten inte finna att Erik Eriks-
son gjort sig skyldig till plikt utan prövar skäligt 
att befria honom från Forslinds tilltal. 
 
Vid samma ting förekommer ännu ett mål rörande 
auktionen vid Lövåker. Vice länsman Daniel 
Holmberg stämmer rättare Lars Lindström och 
drängarna Carl Persson och Erik Eriksson i Sanda 
samt soldaten för Sanda rote vid Sigtuna Kompa-
ni Gustaf Sandberg och påstår att de vid auktio-
nen den 16 januari vid Lövåker varit druckna och 
slagits. 
     Då drängarna uteblir från tinget blir de dömda 
att betala 2 daler i böter och vid ett vite på 5 daler 
ålagda att infinna sig till nästa ting. Då är soldat 
Sandberg sjuk och man har fått en ny länsman 
som inget vet om saken, varför ärendet skjuts upp 
ännu en gång.  
Bro den 28 januari 2010 Gudrun Sandén 

Inbetalningskort för medlemsavgiften sänder vi därför tillsammans 
med första Nyhetsbrevet för året. D.v.s. när vårprogrammet är klart. 
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Digitalt Nyhetsbrev 2010-03-07 
Delen som handlar om tolkningen av gamla kartor. 
Kommentar till föredraget 24 febr, 
 
Hänt sedan sist - tolkningen av Olaus Magnus och Mercators kartor 
Trots OS och besvärligt vinterväder hade vi över 25 deltagare när Börje Sandén i sitt föredrag 
avslöjade de symboler som på 1500-talets kartor enligt hans åsikt visar vilka flodsystem i 
norra Europa och Ryssland som var aktuella färdvägar. Han vill framhålla att Olaus Magnus 
rent av borde ses som en banbrytande kartograf eftersom dennes symboler skulle komma att 
användas och utvecklas av den efterföljande generationen kartografer.  
     Han vänder sig mot den rådande åsikten att Olaus Magnus skulle ha varit totalt okunnig 
om vattensystemens funktion. I hans kartor från 1539 och 1567 är de stora sjöarna med många 
avlopp i själva verket symboler för stora sjösystem som lämpade sig för kommunikationer i 
ett väglöst land. Hans tecknande av de många vattenlederna i Finland, "de tusen sjöarnas 
land", bör ses som ett genialt sätt att gestalta en geografisk bildbeskrivning i en tid när det var 
helt orealistiskt att i bild kunna teckna den topografiska verkligheten. 
      På tal om de onaturliga avloppen från Norrlands stora sjösystem gäller samma sak som för 
Finland - med det tillägget att Olaus Magnus själv hade rest på dessa sjösystem under sina 
långa resor i Norrland och Norge. Liksom övriga resande på den tiden visste han att floder var 
grundvalen för kommunikation. Symbolen som beskriver vilka floder som var bäst lämpade är 
svår att i ord beskriva. Den måste ses. Men den finns i stor mängd på exempelvis Mercators 
karta 1595 över Ryssland, Östeuropa och Skandinavien. Den används när kartritaren vill 
markera att färdvägen från ett vattensystem leder över vattendelaren till ett angränsande 
flodsystem där vattnet således rinner åt andra  hållet.  
     Floder utan denna symbol bör tolkas som att det inte finns någon upparbetad 
landförbindelse, exempelvis dragställe och/eller möjlighet att få hjälp med transport. Börje 
hade valt ut två tydliga exempel från samma kartblad. Mercators karta visar med förbluffande 
noggrannhet en mängd olika vägval som vikingarna kunde använda vid sina färder. Men de 
var ju inte aktuella på 1500-talet för färder mellan Östersjön och Svarta havet, när man 
kunde utnyttja  havsgående fartyg via Medelhavet utan besvärande omlastningar vid olika 
dragställen. Vid en jämförelse med en modern karta, som Börje visade över samma område, 
finns vattenvägarna kvar i nära nog exakt samma flodlägen. 
      Mycket intressant är att vattenvägen genom Polen och Ukraina från södra Östersjön till 
Svarta havet bildar ett sammanhängande "kanalsystem" (jfr Finland) via den ovannämnda 
kartsymbolen. Kan det möjligen tolkas som att kartritaren skiljer på aktuella färdvägar och 
sådana som är möjliga att använda - om än med lite besvär? 
     Frågorna kring dessa kartor är intressanta - eller...? Kan man hoppas på  forskning / 
förnyad  
forskning? Börje framhöll att han inte kunnat hitta den frågeställning han nu lyft fram i den 
litteratur han haft tillgång till. Men kartforskare har ju större möjligheter att tränga in i ämnet 
än en hembygdsforskare. 
     Läsarna av UKF:s digitala och pappersburna Nyhetsbrev kommer så småningom att få 
möjlighet att ta del av många andra detaljer som Börje tog upp i sitt föredrag. Naturligtvis 
kommer exempel från kartorna att också läggas ut på hemsidan. Liksom eventuella reaktioner 
från den etablerade forskningen. 
  
Fortsättning följer. 
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Årgång 24 

Historiska bildvävar och blommor - Gudrun Sandén.  
Utställning Bro bibliotek 2 - 25 september 

 

Årets Konstrunda äger rum 4-5 september 
Sophie Hedin från UKF visar sin konst på Lärarvägen 1 i Bro 

 

Ett medeltida kulturarv kring Kungsängens kyrka och socken 
Börje Sandén berättar vid årets Medeltidsdag sönd 5 september 

 

Draget - färdvägar till lands och sjöss från forntid till nutid 
Kulturarvsdagen - Guidad tur med start vid Kalmarsand sönd 12 sept kl 13 

Brovandring med bilder fr. då och nu. 
Gudrun Sandén berättar och visar bilder  

Dagcentralen i Bro - PRO 
Torsd 16 sept 

Bevarandet och tillgängliggörandet av Upplands-Bros kulturarv 
Paneldiskussion på Bro bibliotek   

Hembygdsföreningarna bjuder in de politiska partierna till ett möte för utbyte av 
information och diskussion kring målsättning och praktisk hantering  

av det historiska arvet på  Bro Bibliotek torsd 2 sept kl 19 

Monterutställning på Bro bibliotek - Oktober månad - UKF 
 

Att läsa gamla kartor - ett forskningsprojekt 2009-10 
Föredrag - Bro bibliotek - Onsd 20 okt kl 19 - Börje Sandén 

Öppet hus för daglediga - Församlingshemmet i Kungsängen  kl 13 

Händelser i kommunen speglade i Bros domböcker 
Hembygdsgården Klint 19 okt kl 19 - Gudrun Sandén 

Gudrun Sandén berättar om sina bildvävar 
– historia, komposition och teknik 

Kulturlunch - Bro bibliotek  
Onsd 22 sept  kl 12 

Bro d’River Boys, Negro Sprituals, folkvisor 
och Barbershop.  Torsd  21 okt 

Bilder från Gamla Kungsängen 
Torsd 7 okt   Börje  Sandén 

Nya spännande rön om Fornsigtuna.   Börje Sandén   Sigtuna hembygdsgård 18 nov kl 19 



Kulturarrangemang  2010    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagar-
avgift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna 
med vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida 
Det händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika ar-
rangemang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland  publiceras  våra aktiviteter även 
under KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF:s telefonsvarare  
582 413 55  för ev. ändringar eller 582 40 515. 

 2 – 25 sept  Utställning i Bro bibliotek 
Historiska bildvävar och blommor.  
Gudrun Sandén 
Arr.  Bro bibliotek 
 
Torsd. 2 sept kl 19.00  Bro bibliotek 
Paneldiskussion  
om Upplands-Bros kulturarv  
- Våra fyra hembygdsföreningar bjuder in de politis-
ka partierna till ett möte för utbyte av information 
kring kommunens kulturarv.       
Temat är bevarandet och tillgängliggörandet 
av vårt kulturarv.     

Sedan 1940-talet har hembygdsföreningarna insam-
lat, sammanställt och publicerat ett omfattande ma-
terial om bygdens historia.  Det har ett stort kultur-
värde som måste bevaras för såväl nutid som efter-
värld. Materialet förvaras i nuläget på ett otillfreds-
ställande sätt. Det måste få ett permanent skydd och 
i förlängningen digitaliseras. 
      Hembygdsföreningarnas idé är att skapa ett 
gemensamt arkiv och forskningscentrum med an-
svarig tjänsteman. 
     Under hand har Kvistaberg, som ligger nära ny-
tillkommande bostadsområden utanför Bro, kommit 
fram som ett förslag på lämplig plats för ett arkiv- 
och forskningscentrum. Där finns stora källarutrym-
men för förenings- och forskningsarkiv. Den stora 
byggnaden med sina många stora och små rum ger 
också möjlighet till publika kulturarrangemang. 
    Synnerligen intressant i detta sammanhang är 
Uppsala universitets stora intresse för att få hyra 
lokal i byggnaden för sitt nyligen skapade astrono-
miska museum kring Nils Tamms verksamhet.     
 Läs Tidningsartikel om förslaget på hemsidan  
     Vid mötet kommer respektive förening att redo-
göra för sin verksamhet och sina behov och önsk-
ningar. 
Det är vår förhoppning att partierna klargör sina 
ställningstaganden i kommunens kulturarvsfrågor. 
Arr. Hembygdsföreningarna hälsar er välkomna 

Sönd 5 sept Kyrkplanen vid Kungsängen kyrka 
Medeltidsdagen 
Bl.a  Föredrag om kyrkans och bygdens medeltid 
av Börje Sandén  Arr. Kungsängens församl. 

Sönd  12 sept kl 13 - ca 15.30.   Samling vid 
Kalmarsands badplats i Håbo kommun. 20:-  
Draget - färdvägar till lands och sjöss 
från forntid till nutid. 
Kulturarvsdagen  - ett landsomfattande arrange-
mang i Riksantikvarieämbetets regi 
Guidad tur. 
Vi vandrar i Mellansveriges största forntida vägsy-
stem med djupa ridvägar-hålvägar, minnen av 
dragrännan och Stora Kopparbergs vinterväg. Ett 
forntida signalsystem med vårdkasberg, kultplats 
och fornborg anlades vid forntidens färdvägar. 
Varggård och fångstgropar vittnar om djurens 
vandringsvägar. Fem generationer landsvägar finns 
bevarade i terrängen liksom två järnvägssträck-
ningar.  
En av de första regionala ångbåtslinjerna utgick 
från Kalmarsand 1863. 
Allt ryms på en sträcka av en kilometer på näset 
mellan Ullfjärden och Kalmarviken.  I Sveriges 
Nationalatlas är Draget placerat som nr 1 bland 
Märkliga äldre vägmiljöer. 
 

Samling kl 13 med bilar vid Kalmarsands badplats 
för introduktion och start för samåkning till hålvä-
garna, där vi promenerar på röjd stig - upp och ner 
- tvärs över det 200 m breda  hålvägsområdet. Från 
en gammal landsväg nedanför hålvägarna kan man 
dock "se in" i ridvägarna. Därefter bilfärd en knapp 
km till parkeringsplatsen nedanför fornborgen. Här 
studerar vi hålvägar av annan karaktär och avslutar 
uppe på det 50 m höga fornborgsberget med en 
4000-årig kultplats.  
Här kan du dricka ditt medtagna kaffe.  
Guide på vandringen är Börje Sandén från 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsin-
stitut. 
Mer finns att läsa på www.ukforsk.se/halvagar.htm 
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 



 
Torsd 7 oktober kl 13 i Klockargården 
Öppet hus för daglediga 
Börje Sandén berättar och visar bilder från  
Gamla Kungsängen 
Arr. Diakoniverksamheten  i Kungsängen  
 

Torsdagen 18 november kl 19.   
Sigtuna hembygdsgård 
Brasafton 
Nya spännande rön om Fornsigtuna.    
Börje Sandén berättar och visar bilder från 
utgrävningarna på 1980-talet. Han berättar 
också om det forntida och medeltida Fornsig-
tuna och lyfter samtidigt fram efterlysta obe-
svarade frågor: 
Varför försvann de medeltida ruinerna samti-
digt som Sverige fick Europas äldsta fornmin-
neslagstiftning? 
Vad ligger bakom påvens begäran på 1100-
talet att kyrkan skulle få tillbaka Fornsigtuna? 
Har det funnits någon kungsgård i Sigtuna 
stad? 
Vad gjorde kung Birger på sin kungsgård i 
Håtuna sju år innan han blev tillfångatagen 
1306? 
Kan vi hitta svar på dess frågor? 
Arr. Sigtuna hembygdsförening 

Torsd 16 sept  kl 14-16  Dagcentralen i Bro 
Brovandring med bilder från då och nu 
Gudrun Sandén berättar och visar bilder 
Arr. PRO i Bro 

Torsd 21 oktober kl 13 i Klockargården 
Öppet hus för daglediga 
Bro d'River Boys sjunger ur sin repertoar av 
Negro Spirituals, folkvisor och barbershop 
Arr. Diakoniverksamheten  i Kungsängen  

Föredrag    onsd  20  okt kl 19,  Bro bibliotek 
Att läsa gamla kartor 

- ett forskningsprojekt 2009-10 
 
Nya rön i forskningsprojektet om tolkningen 
av kartbilden i 1500-1600-talens Sverigekartor 
De berättar tidigare obeaktade sanningar om 
man bortser från omöjligheten på den tiden att 
exakt återge den geografiska verkligheten. De 
ger praktisk upplysning för den tidens männi-
skor och 
Nu vet vi vilka alternativa färdvägar som vi-
kingarna kunde välja mellan på sina färder ge-
nom Ryssland. Kartorna säger oss det.  
Börje Sandén 

 

Ett medlemskap i UKF  
håller dig uppdaterad på såväl den lokala  
historien som rikshistorien när den har 

kopplingar till hembygden. Vårt Nyhetsbrev 
har nu nått sin 24:e årgång med  

sammanlagt 84 nummer, som  finns i sökbar 
form på hemsidan.  

Du stöder vår kulturverksamhet  
150:-  pg 27 58 94-4 

Onsd 22 sept kl 12 i Bro bibliotek  
Kulturlunch 
Gudrun Sandén berättar om sina bildvävar 
– historia, komposition och teknik 
Arr.  Bro bibliotek 

Tisdagen 19 okt kl 19 på Klint,  Bro och Lossa 
hembygdsförenings hembygdsgård 
Gudrun Sandén berättar om händelser i 
kommunen speglade genom Bro härads 
Domböcker  Arr. Bro-Lossa hembygdförening 

                          OKTOBER       
                    Månadens förening  
        Monterutställning - Bro Bibliotek                      

Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 

Materialet byt ut då och då 

Årets traditionella konstrunda  
äger rum 4-5 september. 
Se deras eget program 

 
Från UKF deltager Sophie Hedin  

Lärarvägen 1, Bro 
 

Söndagssalong i november 
Besked om programmet kommer på hemsi-

dan och i lokalpressen 

Traditionella Fest i Byn 
Bro centrum 11 sept 11-16 

Arr Bro C företagare, U-Bro kommun 



Några grundförutsättningar för tolkningen 
av våra första kartor 
 
Kartan och landskapsbilden 
_ i kartografins början var landskapsbilden en annan 
_ landskapet har hela tiden ändrats på grund av männi-
skans ingripanden 
_ odlingslandskapet är en produkt av människans in-
gripanden 
_ skogen, den dominerande delen av landskapet, såg 
annorlunda ut. De stora skogarna var inte användbara 
på samma sätt som nu med stora kärr och våtmarker, 
som emellertid var av mycket stor betydelse när det 
gällde att förse vattendragen med vatten under lång tid 
av året, en betydelsefull sak för denna studie. 
_ den tillgängliga skogen skövlades inte bara för en-
skilt bruk, som husbyggnad och ved för uppvärmning. 
Bergsbruket krävde mycket; timmer att stötta gruv-
gångar med och ved  för att spräcka berget i gruvorna 
och för att framställa ofantliga mängder träkol 
_ denna verksamhet kan faktiskt avläsas i de första 
kartorna, som jag skall visa längre fram 
 
Människans ingripanden i naturen har mycket 
grundligt ändrat landskapsbilden¨ 
_ sjösänkningar och utdikning av våtmarker kom att 
radikalt påverka framtidens landskap 
 
Floder och vattensystem – inklusive kanaler - var 
ända fram till mitten av 1800-talet ryggraden i vårt 
lands transportsystem 
_ vattenföringen i dem var mycket bättre förr i tiden – 
och under längre del av året 
_ vattenlederna var bäst på vintern; timmer-, malm- 
och järnforor behövde inte lastas om mellan sjöarna 
 
Landhöjningen, sjösänkningar och utdikningar av 
kärrmarker försämrade hela tiden transportmöjlighe-
terna 
_ från mitten av 1800-talet förlorade sjösystem och 
kanaler alltmer sin betydelse allteftersom järnvägsnä-
tet byggdes ut 
_ de första järnbanorna i Sverige var faktiskt korta, 
smalspåriga sträckor mellan sjösystemen, de användes 
för transport av malm, järn, träkol och ved i bergsla-
gerna i bl.a. Värmland, Västmanland och Västergöt-
land. Vagnarna drogs av hästar/oxar 
 
De äldsta kartorna har inga teckenförklaringar 
_ betydelsen av kartbilden förutses framgå av sam-
manhanget 
_ tecknet för flod är i själva verket tecken på en trans-
portled med dragställen mellan olika floder 

_ vissa vattendrag binds ihop med varandra och mar-
kerar därmed en angiven färdväg 
_ floder och sjöar ingår således i ett system med om-
växlande sjö- och landtransporter 

  
Vad säger oss de gamla kartorna – några exempel 
När vi idag läser de gamla kartorna måste vi vara med-
vetna om ovanstående grundförutsättningar för att för-
stå vad kartritarna egentligen menade med sina kartor. 
Kartorna hade en praktisk upplysning att ge läsaren: 
att visa vägen i ett väglöst land 
_ föregångare till kartorna hade varit skriftlig eller 
muntlig beskrivning av en färdväg 
_ kartor blev en grafisk återgivning av en reseberättel-
se - praktiska anvisningar i en ny form 
_ ambitionen var inte att troget avbilda naturen – en 
omöjlighet på den tiden 
_ den som använde kartan förstod av erfarenhet vad 
”kartsymbolerna” betydde. 
_  färdvägar och ortsangivelser var den absolut vikti-
gaste informationen 
_ som tecken (symbol) för färdväg valde man bilden 
av en flod (se kartan här ovan) 
_ begreppet ”flod” var således både flod, sjö och drag-
ställe, detta framgår tydligt i kartor ända fram till 1695 
(så långt jag vet i nuläget)  
(se kartor av Olaus Magnus, Mercator, Bureus m.fl) 
 
 

Att läsa gamla kartor – ett forskningsprojekt 2009-2010  
av Börje Sandén  -  försök att gestalta kartografiska frågeställningar från lokalhistorisk utgångspunkt  

 

Karta från 1200-talet. Wales och mellersta England. 
Floders stora roll för orienteringen är uppenbar. 
Munken Matthew-Paris, ca 1250. 



Min väg till förståelse av de  
äldsta kartorna. 
I den litteratur jag har haft tillgång till har jag egentli-
gen aldrig funnit något om hur gamla kartor skall lä-
sas. Sentida beskrivningar av deras kartinnehåll hand-
lar ofta om att kartritarna allt efter tidens gång lyckas 
återge kustlinjerna riktigt. Man diskuterar orters mer 
eller mindre rätta placering och hur felaktigt vatten-
dragen återges. Men ingenstans har jag funnit försök 
att förklara varför vattendragen bär sig så konstigt åt 
på de gamla kartorna. Vattenlederna vävs samman på 
ett sätt som är fysiskt omöjligt.  De hade naturligtvis 
inte ambitionen att göra en exakt bild av verkligheten. 
Flodernas början och slut var det viktiga, de var ju 
ryggraden i transportsystemet. Det låg en allvarlig av-
sikt bakom ritandet av kartor. De skulle visa vägen. 
Kartor var mycket dyra att trycka och absolut inga 
”leksaker” gjorda för skojs skull. 
     Jag har alltså – som framgått av ovanstående - 
kommit fram till att bilden av en flod i själva verket är 
bilden av en färdväg som tidigare resenärer funnit 
lämplig att använda. En färdväg som ibland medförde 
att man måste ta sig fram över landbacken för att nå 
nästa vattendrag. Att göra så var självklart på vikinga-
tiden och skulle fortsätta att vara det ända tills man 
började anlägga kanaler och slussar. För att inled-
ningsvis ta ett drastiskt exempel: det har funnits ett 
starkt behov av att färdas från Dalarna till Mälardalen 
– inte till Dalälvens mynning. Därför har sådana för-
bindelseleder ritats på kartor från mitten av 1500-talet 
ända fram till sekelskiftet 1700. Jag kommer längre 
fram i redogörelsen för mina studier att t.o.m. berätta 
om ett kanalprojekt som på 1830-talet avsåg att förbin-
da Dalälven med Mälaren. 

Olaus Magnus kartor från 1500-talet 
Mina studier i ämnet inleddes när jag i början av 1980-
talet skulle skriva inledningen till hembygdsboken 
”Det hände i Upplands-Bro”. Under ett långvarigt ar-
bete med bygdens lokala historia hade jag hos oss fun-
nit ett stort antal infallsvinklar till rikshistorien. Kom-
munens centrala läge i gammal tid – omgiven som den 
var av Birka, Sigtuna, Uppsala och själva Fornsigtuna 
inom kommunens gränser – gjorde att jag i boken ville 
ha med Mälarområdet i Olaus Magnus berömda karta 
över Norden från 1539. 
     Kartan inte bara finns där i bokens inledning, den 
blev början till ett fascinerande studium av våra äldsta 
kartor och litteraturen kring dem. Lyckligtvis fann jag 
genast en – som det skulle visa sig – ledande princip i 
Olaus Magnus kartbild, den att inritade vattenförbin-
delser i själva verket var upplysningar om var färdvä-
garna gick i 1500-talets väglösa Sverige. Lyckligtvis! 
– nämligen innan jag hann lära mig i litteraturen att 
Olaus Magnus var en dålig kartritare som inte hade 
några begrepp om hur vatten bär sig åt när det rinner 
fram i naturen.  
     När jag fann att han hade ritat en öppen vattenför-
bindelse även längs vår kommuns västra gräns koppla-
de jag det samman med min lokalkunskap om att plat-
sen Draget varit ett dragställe i över 1500 år när Olaus 
Magnus gjorde sin karta. Minnet av dragstället fanns 
bevarat i tre ortnamn Dragelund, Drageborg och Dra-
get. Saken bekräftas ytterligare, när den Upplands-
Brofödde 1500-tals-författaren och första formellt ut-
sedda riksantikvarien Martin Aschaneus i sina efter-
lämnade papper kallar Kalmarsandsborna för 
”Kolmarboo kånkare, de är Dragare eller förare”. 
      

 Olaus Magnus karta i Historia om 
de Nordiska folken 1555, Baselupp-
lagan 1567. 
 

_Vätterns ”avlopp” till Västkusten 
från Jönköping via Dumme mosse. 
 

_ Färdvägen från Vänern till Ber-
gen i Norge. Många ”omlastnings-
stationer”. 
 

_ Dalälven med förbindelse ner till 
Mälaren. Rekognoserat kanal-läge 
år 1833! 
 

_ ”Direktförbindelse” mellan Sil-
jan och Gävle. De stora vattenfal-
len gjorde Dalälvens mynning oin-
tressant.  Blev heller aldrig någon 
stad där i gammal tid. 
 

_ Tre ”vattenförbindelser” från 
Växsjö till havet.! 
 

Mälarens utlopp via Södertälje! 



     Mina misstankar om Olaus Magnus avsikt med 
”flodernas” besynnerliga vägval till havet fick den 
definitiva bekräftelsen, när jag studerade hans senare 
karta, den som finns som utviksblad i den stora boken 
om de ”Nordiska folkens historia” (uppl. 1567). Där 
har han lagt till en symbol i floderna som markerar 
”ombyte av transportmedel”. Den ser ut som en slags 
”böld”, men är ursprungligen ett tecken för källflöde – 
kärr eller mosse. Det framgår tydligt när man ser att 
han ritat en ”flod” som ”avvattnar” Vättern till Väst-
kusten. En sådan har aldrig funnits. På en modern kar-
ta ser man en mosse väster om Jönköping. Där börjar 
floden Nissan, som är intimt förknippad med begrep-
pet Nissastigen, den kända färdvägen till havet. På 
Olaus Magnus karta ser det ut som om mossen också 
avvattnas till Vättern. Floder som namngivare på han-
dels- och färdvägar bekräftar deras roll i kommunika-
tionssammanhangen. Namnen på ytterligare tre sådana 
floder i området återfinns i Lagastigen, Ätrastigen och 
Viskastigen.  
     Symbolen används naturligtvis också för mindre 
sjöar längs vattenlederna. 
     Skulle exemplet inte övertyga dig så bör du be-
grunda vad Olaus Magnus menar när han med samma 
manér ritar ett ”flodsystem” med ”omlastningssta-
tioner” som går från Vänern tvärs över norska fjällen 
ända till Bergen vid Atlantkusten!  Se kartan sid. 5                                          
 
Olaus Magnus metod att rita kartor  
Det vill synas mig som om Olaus på slutet utvecklade 
kartsymbolen vidare och därmed kom att bilda skola 
för en del efterföljande kartografer i över hundra år. 
Utvecklingen består i att floder som utgör en rekom-
menderad färdväg i fortsättnigen inte förbinds rent 
bokstavligt vid dragställena. Källflödena på  intillig-
gande floder ritas med nämnda tecken. Man färdas 
landvägen till nästa flod. Den kända kartografen Mer-
cator och andra använder denna metod, när man visar 
hur de ryska flodsystemen förbinds med varandra. 
Man lämnar nämligen ett avstånd mellan källflödena 
norr och söder om vattendelaren, exempelvis mellan 
Volga och floden Msta från Novgorod. Sådana marke-
ringar visar i praktiken vilka flodarmar som förbinds 
med dragställen.                               Se kartan sid. 7 
 
Efterföljande kartografer gör som Olaus Magnus. 
På 1600-talskartorna över Rysslands och Mellaneuro-
pas stora slättområden används metoden konsekvent 
av andra kartografer, som i Mercators Rysslandskarta 
från 1595. På den kartan har han i ena hörnet lagt in en 
delförstoring av floderna på vardera sidan av vattende-
laren. Det gjorde han inte för att visa var just vikingar-
na tog sig fram – här gick kommunikationslederna 
ännu 600 år efter vikingarnas färder.                                     
     Den av Olaus Magnus markerade färdvägen använ-
des i själva verket ända till mitten av 1800-talet. I lik-
het med Kalmarsandsborna som hjälpte de resande att 

dra båtarna över näset så hjälpte befolkningen resenä-
rerna längs stränderna av floden Msta att lotsa deras 
båtarna genom de farliga strömmarna. Nu förtiden 
används en annan flod- och kanalförbindelse mellan 
Östersjön och Svarta havet.               Se kartan sid. 7 
     Intressant för oss svenskar är det faktum att samma 
geografiska område ritas med samma symboler i Phi-
lipp Thelotts karta i Rudbecks Atlantica. Även på en 
karta ritad av Rudbeck själv används Olaus Magnus’ 
mer än hundra år gamla modell. På hemsidan kommer 
jag att mer utförligt berätta och illustrera detta sätt att 
visa aktuella färdvägar på kartorna.  
     Här finns en forskningsuppgift för hugade dokto-
rander att närmare undersöka historiken kring Olaus 
Magnus’ modell att rita floder. En vetenskaplig under-
sökning kanske rent av skulle göra honom till en er-
känd kartograf. 
     Jag kommer att ge exempel på hemsidan hur vat-
tendrag både i Ryssland och Mellaneuropa i dag för-
setts med kanaler och slussar på de ställen där 15-
1600-talens kartor anger aktuella färdvägar. 
 
Anders Bure - karta Gothia omkr 1635 
- den svenska kartografins fader (1571-1646). 
På uppdrag av Karl IX började Andreas Bureus år 
1603 att rekognosera för kartor över Sverige. 1611 
blev han Gustav II Adolfs sekreterare och år 1626 
kom den första upplagan av en översiktskarta, som var 
den första av betydelse efter Olaus Magnus kartor. 
Med några medarbetare gjorde han ”efter noggranna 
mätningar på ort och ställe över hela landet  (alltså  
även Finland) sin översiktskarta i sex blad”. 
     För min studie om hur gamla kartor skulle kunna 
tolkas började jag med att närmare granska den ver-
sion som tillägnades Lennart Torstensson omkring 
1635. Den är mer detaljrik eftersom den bara visar den 
södra delen av Sverige. Bures grundkarta har sedan 
”förfinats” och givits ut av Gustav II Adolfs holländs-
ke hovboktryckare, far och son Willem och Johan Bla-
eu. Med tiden blev det flera andra delförstoringar av 
stort intresse för denna studie. 
 
Två varianter för beskrivningen av floders funk-
tion                                           Se kartor sid.8, sid 9 
Det var naturligtvis Bures sätt att rita floder, dvs färd-
vägarna i landet, som jag riktade uppmärksamheten 
på. Jag upptäckte omedelbart två varianter på ritandet 
av själva floden: somliga hade inte alls någon källflö-
dessymbol och inga som helst ”övergångsstationer” 
som på Olaus Magnus och Gerhard Mercators kartor. 
Vissa floder i södra Sverige var försedda med symbo-
ler som liknade dem på de nyss nämnda kartorna, men 
de var nu placerade som ett pärlband längs nästan hela 
floden – men inte vid källan!  Det gällde också bara 
vissa områden. 
    Eftersom det handlade om bergslagsområdet i Väst-
manland,-Värmland antog jag att de många småsjöar-



 

Centralt i bilden, övre ringen visar övergången från Msta till Volga, vidare t. Svarta/Kaspiska haven 
Undre ringen i centrum visar övergång från Duna till en annan av Volgas flodarmar.   MOSCOVIA 
diagonalt. Vänstra ringen visar färdvägen Novgorod rakt söderut till Duna, som sedan leder till Ni-
epr (södra ringen) och vidare via Kiev till Svarta havet.   Kartan ur boken Ermen-Mingroots bok.  

na var uppdämningar för att få plana vattenytor för 
transport av träkol och järnmalm till masugnarna, ved 
för sprängningen av berget och timmer för att stötta 
upp gruvgångarna. Min slutsats blev att man helt en-
kelt hade härmat bävrarnas metod att bygga tjänliga 
dammar. Mellan uppdämningarna blev det kortare 
transport med dragdjur, vintertid blev det bra vintervä-
gar. 
 
Kartan och svensk järnhantering 
När Bure och hans medhjälpare rekognoserade för 
kartan på 1620-talet hade Bergslagen en tid haft kung-
liga privilegier för sin järnhantering. Kartan visar oss 
faktiskt att här har järnhanteringen kommit igång utan 
att med ord beskriva saken. Som gammal orienterare 

från tiden före speciella tävlingskartor, där t.o.m. stör-
re stenar finns med, gällde det att av kartbildens sam-
manhang kunna läsa ut var ej markerade gångstigar 
borde finnas. Min teori om järnhantering i området 
stärktes, när jag fann att Svartån som mynnar ut i Väs-
terås inte ännu var inblandad i järnhantering eftersom 
där inte fanns några som helst markerade dammar, 
trots att det ännu idag finns ett antal sjöar längs ån. 
Slutsatsen blev att symbolerna normalt inte betydde 
sjöar i största allmänhet. 
     Jag blev naturligtvis misstänksam beträffande rik-
tigheten i min slutsats, när jag kom att tänka på Skul-
tuna mässingsbruk som ligger vid Svartån. Det måste 
ju också ha transportbehov. Men jag  kunde ta reda på  
att bruket inte hade kommit igång på allvar, när kartan 



 

Värmlands bergslag. Uppdämda dammar kring Phi-
lipstads många järnbruk. Utskeppning via Carlsko-
ga. Klarälven används sällan som transportväg av 
träkol, ved, timmer, malm och framställt järn.  

Västmanlands bergslag. Kolbäcksån med biflöde från 
Norberg är transportväg till Mälaren-Stockholm 
Svartån rinner genom flera sjöar, som inte är intres-
santa i detta sammanhang 

rekognoserades. Men på nästa generation kartor finns 
dammarna medtagna – 17 stycken! - längs ån och dess 
biflöden. Då ingår också de avbildade källflödena. 
Den kartan finns i Rudbecks Atlantica 1676, men den 
är ritad av en erkänt skicklig medhjälpare. Härmed ser 
jag ett starkt belägg för att gamla kartor kunde ge 
samtiden aktuell information och vår tid ett nytt histo-
riskt bakgrundsmaterial. Jag vill tillägga att sjösymbo-
lerna i Bures kartor är mer individuellt utformade, lik-
som flodernas vindlingar. 
      Varför användes inte Svartån för transport  från 
Norberg till Mälaren? Den börjar ju inte långt från 
Norberg. Bures karta visar emellertid  mycket tydligt 
att man hade utförseln via Kolbäcksån. Kanske var det 
otjänlig terräng fram till Svartån.      Se kartan ovan.                                    
 
Vad avslöjar kartan om gränsområdet Västergöt-
land-Småland?     
Men varför visar Bures kartor samma utseende i 
gränsområdet Västergötland-Småland som i Bergsla-
gen?  Vad var det för transportbehov man hade där? 
Min gode vän Lennart Danielsson visste att där gällde 
det järnhantering grundad på sjömalm. Han är också 
stor kännare av järnvägar i Sverige. Även de många 
smalspåriga järnbanor som byggdes innan vi fick per-
sontåg. De första järnvägarna byggdes således i berg-

slagerna för att ersätta dragställena mellan de många 
sjöarna. Med dem kunde transporter utföras under näs-
tan hela året. I Småland gällde tranporten sjömalm och 
naturligtvis också  träkol till masugnarna. 
    Som vanligt inom den lokalhistoriska forskningen 
måste man ta hjälp från andra forskningsområden än 
enbart historia och arkeologi  
 
Anders Bures Lapplandskarta – en upprättelse för 
Olaus Magnus? 
I såväl forskningskretsar som i populärt hållna böcker 
har Olaus Magnus dåligt rykte som kartograf. Man 
menar att han inte förstått principen för hur fjällvärl-
dens vatten tar sig ut till havet eftersom han både i 
Sverige och Finland förser sjöar med flera avlopp. 
Han hade 200 år före Linné rest genom hela Norrland 
och var som alla andra på den tiden uppmärksam på 
flodernas betydelse. Han passerade hela raden av norr-
landsälvar, men han kartlade inte deras lopp från de 
många källsjöarna. Han var ju egentligen ute i annat 
ärende – inte för att som Linné studera naturen. 
 
Olaus Magnus ritar sjöar på två olika sätt 
Eftersom han visste att det också fanns väldigt många 
sjöar i Finland och han inte kunde särskilja alla vatten-
dragen sammanförde han källsjöarna till några större 



symboliska vattenreservoarer som avvattnades via flo-
derna till havet. Han visste emellertid också av egen 
erfarenhet att befolkningen i den svenska och norska 
fjällvärlden upprätthöll landkontakter mellan de olika 
vattendragen. Han hade därför funnit det överensstäm-
mande med sin grundprincip om vattenvägar som 
färdleder att lösa det karttekniska problemet på det sätt 
han visar i sina kartor. Således ett rationellt sätt att i 
bild beskriva en företeelse, när han inte hade detaljre-
kognoserat området. Det vore synnerligen märkligt om 
Ortelius år 1570 och Mercator 1595, som uppenbarli-
gen haft Olaus Magnus karta som förebild, varit ”lika 
okunniga” i hydrografiska frågor som denne! De har 
förstått vad han menat.     
 
Landförbindelse mellan sjösystem i Lappland  
Detaljrekognosering var det som Bure och hans med-
hjälpare bidrog med – på statligt  uppdrag. (Olaus 
Magnus reste på uppdrag av påven i Rom). Både i 
översiktskartan över hela Sverige och i kartan över 
Lappland finner vi därför att Bure använder Olaus 
Magnus’ (och Mercators!) senare utvecklade modell 
för att ange landförbindelser mellan olika sjösystem. 
Se bifogad detalj ur Lapplandskartan.       
 
Om man accepterar min tolkning av Olaus Magnus 
avsikter med sina kartor så är Bures kartor ytterligare 
att ett bevis härför, och Olaus Magnus borde kunna få 
upprättelse för de många påståendena om inkompetens 
som kartograf. Sven Lönborg skrev om honom 1902 

”…. utan något begrepp om vattensystem eller dylikt. 
Så hafva t.ex. de flesta sjöar flere, stundom 5 olika 
avlopp.” 
 
Olaus Magnus s.k. Carta Marina. 
När jag inledningsvis nämnde att jag ville ha med Ola-
us Magnus berömda karta över Norden i hembygdsbo-
ken, så undrade säkert någon varför jag inte använde 

Bures Lapplandskarta 1611.Här har Olaus Magnus’  
symboliskt ritade vattenmagasin ersatts av rekogno-
serade älvar med gängse symboler för kommunika-
tion sinsmellan enligt OM:s och Mercators modell. 
De här två kartorna hämtade ur  Ehrensvärds bok. 

En typisk ”carta marina” Endast kustlinjen med öar 
och orter angivna.  Seglationsanvisningar. 
Holländaren Linschotens karta från 1594-95  

Olaus Magnus symboliskt ritade vattenmagasin och 
de stora Norrlandsälvarna. Carta Gothica 1539. 
Se Bures rekognoserade älvar här nedan. 

 

 



kartans lika berömda namn ”Carta Marina”. Jag vill 
gärna förklara varför. Se färgbild i Nyhetsbrev 2008:4 
     Begreppet ”carta marina” var före och efter kartans 
tillkomst 1539 en benämning på kartor som skapades 
för – och kanske av - handelsmännen som seglade på 
haven. För dem var kustlinjerna med dess städer det 
viktigaste. Dessa sjökort visade uteslutande namnen 
på orter och öar längs kusterna – inga floder, sjöar el-
ler orter inne i länderna. Men på Olaus Magnus’ karta 
vimlar det av information, inte bara det nyss nämnda 
utan även berg, skogar, malmfyndigheter, vintervägen 
över till Finland, färdvägar genom fjällmassiven med 
upplysning om raststuga, och att man sätter snöskor 
både hästen och ryttaren när snön blir för djup. För att 
inte tala om människors aktiviteter i olika delar av lan-
det och erinringar om historiska händelser och berät-
telser. Jag ser kartan som en praktfull föregångare till 
dagens ”hybridkartor” på nätet. 
 
Havskarta eller sjö- och landkarta? 
Det är först på senare år som ett par forskare menat att 
kartan verkligen är en landkarta. Det förefaller mig 
märkligt att man inte kommit på det för länge sedan, 
eftersom Olaus Magnus  redan samma år som kartan 
var färdig lät trycka på både tyska och italienska ”En 
kort utläggning och förklaring – till de nya kartorna 
över det gamla Götariket och andra nordiska länder 
samt med de underliga ting till lands och vatten där 
inbegripna … Olaus Magnus har alltså skapat kartor 
(kartan bestod av 9 blad) som berättar väldigt mycket 
om Götariket och de vatten som finns i detta rike.  Det 
namn han själv använde om sin karta var Carta Gothi-
ca, inte Carta Marina.  
    ”Namnet Carta Marina visar att Olaus Magnus tänkt 
sig kartan som ett sjökort … ” är ett typiskt uttalande 
om kartan. Man hänvisar då till kartans titel som in-
leds med de orden. Till att börja med trodde jag att det 
var utgivaren av den mindre kopian,  gjord flera år 
efter Olaus död, som okritiskt hittat på namnet i tro att 
det var en traditionell carta marina. Men det visade sig 
att namnet fanns redan på originalkartan när en sådan 
första gången blev känd av forskningen i senare hälf-
ten  av 1800-talet. Mysteriet tätnar, för då måste  Ola-
us Magnus ha godkänt ordet ”marina”. 
     Allt talade således för att kartan i allra högsta grad 
var en landkarta. Därför undrade jag förstås över hur 
sjökortsupplysningarna kommit till. Jag har funnit ett 
försök till förklaring efter ett närmare studium av den 
dryga tredjedel av kartan som utgör Atlanten. Där, 
liksom i Östersjön, finner man kompassrosor och nå-
got slags navigationslinjer i likhet med riktiga sjö-
kortskartor. Men en forskare har konstaterat att de an-
visningarna inte är bra. ”Det mest betecknande för 
Olaus’ oförmåga som kartograf är emellertid kartans 
gradering. Den är helt löst ditsatt, sedan kartan blifvit 
färdig”. 
 

Olaus Magnus och Atlanten 
Nu finns det emellertid ytterligare en märklighet med 
kartan som kanske kan bidra till att Olaus trots allt 
godkände namnet ”marina”. Minns - vad han skrev i 
sin tryckta förklaring till kartan:  ”... det gamla Götari-
ket och andra nordiska länder”. Han ville naturligtvis 
ha med Island - och då kom faktiskt en stor del av At-
lanten med på köpet!  Den delen av kartan är något 
mer än en tredjedel av hela det färdiga kartbladet. Ola-
us Magnus hade mycket lite pengar att erbjuda förläg-
garen. Denne kunde hävda att kartan skulle bli mycket 
billigare om bara 6 stockar behövde användas för trä-
snitten  Som bokförläggare ville han både förbilliga 
produktionen och sälja så många exemplar som möj-
ligt.  
     Jag kan livligt föreställa mig köpslåendet. Island 
får till slut vara kvar om den tomma ytan pryds med 
allehanda säljande och tidsenligt populära havsvidun-
der, och förläggaren lägger efter eget huvud till de 
vanliga kännetecknen för tidens  sjökort. Med det här 
scenariot kan man dels förklara felaktigheterna i sjö-
kortsdelen och dels våga framlägga antagandet att det 
är förläggaren som lagt till ”Carta marina et” i  början 
av kartans överskrift. Den latinska texten lyder i Kurt 
Johannessons tolkning:  ”En havskarta och beskriv-
ning av de nordliga länderna och de underverk de 
rymmer”. Olaus Magnus ursprungliga titel skulle i så 
fall varit – om den överhuvud funnits – vara 
”Beskrivning av de nordliga länderna och de under-
verk de rymmer.” 
     När Lafreri år 1572 ger ut den förminskade versio-
nen är hela rubriken bortagen. Har han kanske insett 
att Olaus inte hade skapet en sjökortskarta?   I så fall 
har kunskapen härom glömts bort, för det är inte för-
rän i vår tid som man börjat tvivla på saken. I litteratur 
om kartan från 1970-talet ses kartan som en dålig sjö-
kortskarta. Namnet Carta Marina är emellertid nu så 
inarbetat att man måste använda det för att veta att det 
är Olaus Magnus karta från 1539 man menar. 
     Vidare tycker jag att havsvidundren ser ut att vara 
ritade i annan stil och manér jämfört med Olaus övriga 
bilder. Man lägger också märke till att det bara är i 
Atlanten som man ser dessa sagodjur. I de övriga vatt-
nen är det vanliga fiskar i Skagerack, utanför Torne 
älv och i Vita havet. Jag misstänker starkt att Olaus 
Magnus inte aktivt verkat för att havsvidundren ham-
nat i Atlanten. Jag har några gånger stött på forskare 
som tycker att Olaus Magnus alltför ofta har fastnat 
för myter och sägner. Vågar man föreslå en förnyad 
vetenskapligt gjord granskning av saken? Först och 
främst för att finna om hans menageri i Atlanten kan 
återfinnas någon annanstans.   
 
 
 
 
 



Gamla sanningar ställs under debatt 
På hemsidan avser jag att publicera fler kartor med 
exempel på hur jag vill tolka dessa gamla kartor. Om 
det inte blir samma tolkning som andra kommit fram 
till, så är det inte märkvärdigare än att vanlig historie-
skrivning alltid speglar de åsikter som författaren och/
eller den av forskningen för tillfället vedertagna åsik-
ten förfäktar.  
     Jag ser situationen som ytterligare ett exempel på 
den ”gränslösa lokalforskningens” möjligheter att stäl-

la  gamla sanningar under debatt. Jag har nämligen 
märkt att frånvaron av debatt i ett högst närgränsande 
ämnesområde stoppat nytänkande under lång tid.  
     Kanske fler vill börja analysera de gamla kartorna, 
när man ser att de kan fördjupa kunskapen om vår hi-
storia. Tänk om någon hittar samtida kommentarer till 
utgivningen av kartorna så att vi får skriftligt på hur 
man tänkte när kartorna gjordes. 
 
Föredrag kring denna artikel 20 okt  i Bro bibliotek 

Del 2  - fortsättningen från förra numret på  
Gudrun Sandéns berättelse med exempel på innehållet i Brogårdsarkivet 

Landshövding Josias Sparre och hans hustru efterläm-
nade två barn, sonen Johan och dottern Louise Ulrika. 
Kvarlåtenskapen, med ett värde av 1,1 miljoner,  gick 
till hustrun Otilia och de bägge barnen. Det räckte för 
att Johan skulle kunna bygga det nuvarande stora hu-
set vid Bro gård, ritat av arkitekt Holmgren, som ock-
så ritat Uppsala Universitet. Louise och hennes make 
Louis de Geer lät arkitekt Claesson, som bl.a. ritat 
Nordiska Museet, rita Lejondals slott några kilometer 
bort.  Det stod klart ca tio år senare. 
     Johan var född 1856 och dog 1938. Han gifte sig 
två gånger men hade inga barn. Hans första hustru var 
Eva Erika Margareta Sparre af Rossvik. Makarna skil-
des efter 14 års äktenskap 1903.  
    1907 gifte han sig med Ebba Maria Matilda Barck 
född 1865 och död 1925.  
    Johan Sparre var nog ingen drivande jordbrukare så 
ekonomin var minst sagt skakig i början på 1920. Det 
finns ett annonsförslag till försäljning av Bro gård, 
som hans ekonomiske rådgivare förespråkade. 
     Louise var mycket god vän med Carl XV:s dotter 
Lovisa, som blev drottning i Danmark. Louise, född 
1852, var gift 2 gånger. Först med Louis de Geer av 
Leufsta. Han dog 1887. 
     1894 gifte hon sig med Fredrik Rappe född 1864 
och död 1929.  Själv levde hon till 1937. 
     Hennes dotterdotter, Ebba, togs om hand på Bro-
gård när hon som 19- åring blivit föräldralös. Hon gif-
te sig med bergsingenjör Carl Reuterskiöld. Efter Jo-
han Sparres död driver Ebba Bro gård tills sonen Carl 
Reuterskiöld, även han bergsingenjör, tar över. 
     Ebba Reuterskiöld kom att arbeta mycket med att 
restaurera skogen. Man anlägger en plantskola och 
varje år sker nyplanteringar på flera skogsskiften. Här 
finns en rolig dagbok, där skogvaktaren skrivit om sitt 
omväxlande arbete i skogen. En dag rensar han i plant-
skolan, en dag hugger han ris, en dag far han till stan 
efter tallfrö, en dag går han på jakt och skjuter en tjä-
der och en dag överraskar han tre gummor som olovli-
gen plockar mossa. 

Brogårds betesmark nere vid stränderna fortsatte att 
ställa till bekymmer långt fram i tiden. Vissa år kunde 
djuren inte alls vara där, då Mälarens vatten stod för 
högt. Så 1948 bestämde sig Bro gård för att bygga en 
invallning för att få utökad areal och slippa översväm-
ningar. Planeringen och utförandet av vallen är noga 
beskrivna i arkivet. 
       Invallningen gjorde nytta i många år. Men på 
1990-talet brast vallen och vattnet trängde in så risken 
för översvämningar finns kvar. 
 
I ett sådant här arkiv finns stort och smått blandat. 
Man kan följa de olika ägarnas åtgärder, men också få 
en god inblick i arbetarnas villkor. Det finns boupp-
teckningar och inventarieförteckningar från både fina-
re hus och från bondgårdar och torpstugor. 
      En inventarieförteckning från 1700-talet beskriver 
allt som fanns i varenda hus och bod på Bro gård. Vi 
får veta att drängarna hade säng, madrass och kudde 
av fjäder samt filt av hår, ett bord och en stol. 
     Dejan som skötte ladugården hade säng, madrass, 
fjäderkudde, täcke och lakan, Hon hade också bord 
och stol samt en väggklocka, förmodligen för att hon 
skulle upp tidigt i ladugården. 
 
Bro gård hade många arrendegårdar och torpställen. 
Arrendatorerna hade ju sina kontrakt, där man kan se 
vad som fordrades av dem. Först och främst var det 
alla dagsverken de skulle utföra på gården. Man kan 
undra hur de hann med sina egna åkrar. Men man 
skulle också göra andra tjänster. T ex hugga och köra 
fram 2 timmerstockar varje år. Hustrurna skulle spinna 
visst antal härvor lin och blår. Bodde man nära vattnet 
skulle man lämna fisk. Hålla egna dragare och lastare 
vid gödselkörningen och hjälpa till med gårdens väg-
underhåll samt göra flera resor till Stockholm eller 
andra platser inom 9 mils avstånd. Körde man längre 
hade man rätt till ersättning per mil. 
 
 



I gengäld fick man bruka viss mark och hade rättighet 
till byggnader och vedbrand. När man bytte ägare och 
ibland dessemellan skulle husesyn göras. Därför vet vi 
precis hur stora husen var, eftersom de mättes och be-
skrevs mycket noga. Arrendatorn hade ju ansvar för 
att lämna dem i samma skick eller helst bättre än han 
mottog dem. Försummade han skötseln av husen blev 
han ersättningsskyldig. Även detaljer som takbelägg-
ning lås och nycklar, spjäll i spisarna och antal föns-
terrutor tas upp. 
 
En låda innehåller utdrag ur  domböcker. Ett mål som 
gick ända till Kungen var när Sparre, som hade en li-
ten mjölkaffär i Stockholm dit mjölken från Bro gård 
skickades, blev anklagad för att han blandat vatten i 
mjölken. Sparre anlitar tyska kemister för att försvara 
sig och Kungen anser till slut att ärendet kan avskri-
vas. 
     Ett annat ärende som ledde till en lång process 
handlade om en sågverksolycka. Bro gård hade såg 
och en av drängarna råkade såga av sig armen och be-
gärde skadestånd. Sparre ville ha det till att drängen 
varit ovarsam, medan den unga pojken menade att det 
inte fanns tillräckliga säkerhetsanordningar vid såg-
klingan. 
    Ett riktigt stort mål handlar om vem som hade an-
svar för att kvarndammen vid Norrboda svämmade 
över. Där löstes problemet genom att den som ankla-
gat köpte den översvämmade marken. 
    Annars handlar många mål om felaktiga uppsäg-
ningar av arrenden, arvstvister, tvister om ägogränser, 
slagsmål och  grannosämja. 
 
Det oftast förekommande ärendet är begånget lägers-
mål. Länsman har ansvar att dra de skyldiga inför ting-
et. Kvinnan berättar att hon blivit med barn och anger 
barnafadern, som i alla fallen nekar och i brist på bevis 
blir frikänd. Den ensamma modern däremot döms till 
5 riksdaler silvermynt i böter och att ge 2 daler till sin 
sockenkyrka, där hon också inför de äldste skall be-
känna sin synd och få förlåtelse. 
 
Något som säkert var ett stort bekymmer för folket 
hittar man i lådan om vägar. Alla bönder hade skyldig-
het att hålla vägarna farbara. Med tanke på att trakten 
betår av lerjordar kan man lätt föreställa sig hur vägar-
na kunde se ut höst och vår. Riksvägen går ju genom 
socknen, så där krävdes extra arbete. Vägarna delades 
in i stycken där varje bonde hade sin del. Tyvärr låg 
sällan vägbitarna de skulle sköta i närheten av den 
egna gården. Försummades vägskötseln eller snöröj-
ningen blev det böter. 
 
Det har funnits ett par industrier i trakten. 1753 ansök-
te Hovjunkare Jacob Gripenstedt att få anlägga en 
kniphammare vid Lejondals gård. Han var före sin tid 
när han konstruerade en plog. På den här tiden använ-

de man fortfarande årder. Plogen, som kallas 
”Gripenstedtska plogen”, rekommenderades att använ-
das i Finland. Upplandsleran var för styv för den här 
sortens redskap. Vid kniphammaren arbetade ett par 
smeder och tillverkade jordbruksredskap av olika slag. 
I dag förvaras en modell av plogen i Nordiska Museets 
depå i Julita. 
 
I Bro har funnits en grammofonfabrik, som pressat 
skivor med inspelningar av de flesta kända artister. 
Man håller fortfarande på att sanera fabriksområdet, 
som låg på gamla mejeritomten intill stationen. Det 
här var ingen särskilt hälsosam verksamhet, men fabri-
ken gav många brobor fast och säker anställning. Äga-
ren hjälpte några anställda att bygga egna hus. De lig-
ger mellan Härneviskolan och gamla E 18. Nästan alla 
är om- och påbyggda till större villor idag. Området 
kallades av någon anledning för Chicago. 
 
Bro gård hade eget mejeri, men på 1930-talet började 
bönderna runt om att få svårt att avsätta mjölken. De 
bildade ett aktiebolag, som byggde ett mejeri och bo-
stad för mejeristen på en tomt som köpts av greve 
Sparre för 1.000 kronor. Läget var lämpligt med när-
het till stationen och till rinnande vatten från Broån 
som rann alldeles bakom mejeriet. Mejeriet blev en 
framgång och aktieutdelningen var hög. Mejeristen 
Fredriksson blev känd för att göra mycket god ost. 
 
Annars är Bro känd för sin goda limpa. En skånsk in-
spektor vid Bro gård övertalade greve Sparre att bygga 
ett bageri, där man skulle baka sådant rågbröd som 
fanns i Skåne. Men broborna gillade inte grovt råg-
bröd, så bagarn byttes ut. När bröderna Jonsson tog 
över och blandade mycket sirap i degen, blev alla nöj-
da och Brolimpan såldes runt om i trakten. Vattnet till 
limporna hämtade bagare Jonson och hästen Ester från 
Charlottenbrunns källa. Den låg i svängen vid Gram-
mofonfabriken på gamla vägen till Bro kyrka  
På Klint finns formar till de här limporna.  
 

Eftersom Bro ligger på gammal sjöbotten fanns här 
lera till tegeltillverkning. Man anlade ett tegelbruk, 
som greve Sparre var delägare i. Bruket gav säsongs-
arbete till många brobor. Teglet fraktades med ångbåt 
till sina köpare. Över huvud taget utnyttjade man när-
heten till Mälaren. Ett ångbåtsbolag grundades, som 
lät bygga en passagerar- och fraktbåt. Alla ekonomis-
ka handlingar och ritningar till båten finns i lådan 
märkt Ångbåtsbolaget. I dag planeras ett stort bostads-
område på tegelbrukets mark. Det kommer att heta 
Tegelhagen. 
 

Mälarbåtarna fraktade också grönsaker och frukt från 
alla gårdar de passerade. Även Bro gård hade stor 
trädgård. Väl framme i Stockholm togs produkterna 
om hand av en särskild torggumma, som såg till att allt 
blev sålt. 



Arkivet innehåller också en del privata brev. Eric 
Sparres bröder t ex skrev till honom om sina problem 
och glädjeämnen. Bröderna ägde tillsammans Limma-
reds glasbruk och rapporter därifrån kom med jämna 
mellanrum. Bröderna drabbades också av gikt och 
måste uppsöka kloka gummor för att få hjälp. Annars 
satt de med filt om knäna framför brasan och skrev till 
sin bror.  
 
När man läser ett sånt här material blir man så bekant 
med människorna att de nästan blir ens vänner. Man 
kan ana mycket av deras livsvillkor. Genom det stora 

kartmaterialet får man en klar bild av hur marken ut-
nyttjats. Det finns rågångsbeskrivningar från 1700-
talet, som är så detaljerade att form och färg på stenrö-
sena är beskrivna och än i dag kan man hitta var de 
stått. Detsamma gäller ägornas utseende som genom 
köp eller delning kan följas.  
 
Allt sammantaget gör att man kan utläsa mycket om 
förutsättningarna att leva i en ort. Bro gård har under 
flera sekler dominerat trakten och tack vare arkivet  
vet vi betydligt mer om hur det var att bo här. 
 

Bro den 15 december 2009 Gudrun Sandén 

Övrigt inom verksamheten 

Kulturarvet - paneldiskussion 
De senaste åren har begreppet ”kulturarv” alltmer 
börjat användas. Man vill få fram att det inte bara 
är fasta fornminnen som är vårt kulturarv. I sam-
band med den annonserade paneldiskussionen på 
Bro bibliotek kan det vara skäl att närmare under-
söka vad man menar. Läs hembygdsföreningarnas 
inbjudan på hemsidan. Ingång från Startsidan. 
    Riksantikvarieämbetet ger följande förklaring 
av begreppet: 
Kulturarvet utgörs av vad tidigare generatio-
ner har skapat, och hur vi idag uppfattar, tol-
kar och för det vidare. 
 
Kulturarvet är således något mer än fornminnes-
platser och händelser. I sammanhanget finns ock-
så ordet kulturmiljö som kan sägas beskriva den 
aktuella situationen med föremål, byggnader och 
fornminnesplatser. 
     Men ”kulturarvet” är också ett vidare begrepp 
än kulturmiljön: Man talar nu också  om 
”Immateriella kulturarv” såsom berättelser, min-
nen, folkmusik, dans, hantverk och språk som 
överförs mellan generationer. Unesco har tagit 
fram en konvention  om saken, som Sverige vill 
ansluta sig till (Riksantikvarieämbetets hemsida) 
 
Hembygdsföreningarna vill med sin aktion syn-
liggöra behovet av en konkret plan för hanteran-
det av vårt kulturarv. Innan Kulturnämnden la-
des ner 1996 fanns en plan för detta. Nuvarande 
Kultur och Fritid ersätter kulturnämnden inom 
ett mycket begränsat område, nämligen att hjälpa 
föreningslivet med bidrag för kulturprojekt av oli-
ka slag. UKF har exempelvis fått bidrag för en-
skilda professionella föredragshållare. Sedan 
1996 får hembygdsföreningarna inget verksam-

hetsbidrag. Kommunen behöver en plan för hur 
kulturarvet tas om hand, marknadsförs och beva-
ras för framtiden. Saken har länge diskuterats och 
beslut finns sedan några år om arkivutrymmen 
även för föreningar. Nutiden kräver också digital 
förvaring.  
   Hembygdsföreningarna har länge tagit hand om 
både det materiella och immateriella kulturarvet. 
Få kommuner torde ha någon motsvarighet till det 
material som här tagits omhand på ideell grund. 
Kommunen bör ha ett för framtiden övergripande 
ansvar för det som redan finns och det som stän-
digt läggs till. En tjänsteman med ansvar för kon-
tinuitet i bevarandet av kulturarvet är av nöden.  
 
Forskningsläget i några pågående projekt. 
Fornsigtuna 
För dem som inte var med vid vårens föredrag om 
Fornsigtuna, där inte bara utgrävningarna visades 
i bild utan där också diskussionen om de i forsk-
ningen bortglömda medeltida byggnadslämning-
ar behandlades, kan nu ta del av föredraget på 
You Tube och även några andra videosajter på 
nätet. En medlem filmade nämligen föredraget. 
Det är uppdelat i 7 tiominuters avsnitt. Sök på 
”Fornsigtuna” i Google. Det blir en repris av före-
draget i Sigtuna hembygdsförening i november. 
 
Regeringsformen 1809. 
Som medlem har du kunnat följa forskningsprocessen 
i mina undersökningarna kring tillkomsten av 1809 års 
berömda regeringsform, som placerade makten hos 
riksdagen och sedan överlämnade verkställandet åt 
kungen/regeringen. Riksarkivets årsbok detta år hand-
lar naturligtvis om regeringsformen och inledningsvis 
framhålls det, att det är just i riksarkivet man hittar 
historien om hur det gick till. Därför förvånade det 
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mig storligen att man av någon anledning ”filtrerat 
bort” vad som hände när riksdagen skulle godkänna 
den nya grundlagen. Den som uppmärksamt läst vad 
jag skrivit i hemsidans olika versioner allteftersom 
forskningsprocessen framskred har förstått att under-
tecknandet inte gick snyggt till den 6 juni. När det 
äntligen kom den 27 juni bröt man mot den nya lagens 
grundläggande princip, men det fanns ju förmildran-
de” omständigheter och det var trots allt en revolution 
som genomfördes. Om det  var 6:e eller 27:e som gäll-
er bör ju inte ha någon större betydelse. 
     Nu är det inte för att kräva ”millimeterrättvisa”  i 
historiens gång som jag engagerar mig i denna fråga. 
Sann historia är omöjlig att få fram. Historien är ju per 
definition en ”författad historia” och ges den färg som 
författaren bestämmer.  
 
Försök till folkigt inflytande i riksdagen sätts ur spel  
Det som hände 1809 är i själva verket ett uttryck för 
något vida viktigare - och intressantare. Nämligen ut-
vecklingen av det folkliga inflytandet i riksangelägen-
heter.  
     Under loppet av knappt sjuttio år hade det vid två 
tillfällen varit nära, att den folkmakt, tillkommen ge-
nom demokratiska val av riksdagsmän, skulle ha ut-
vecklats till vår moderna uppfattning om demokrati 
redan 1743. Vid bägge tillfällena spelar Tibble Gästgi-
vargård en roll i skeendet. Det var där som dalfolket i 
skrift förklarade att man inte var ute i revolutionära 
ärenden. Det var i stället fråga om en demonstration, 
där man dels begärde att få tillgång till riksdagens pro-
tokoll för att kontrollera hur landet hade styrts och 
dels begärde att valda riksdagsmän skulle vara ansva-
riga inför sina väljare.  
     Genom att manipulera i en skriven handling och 
dessutom kalla demonstrationen för uppror kunde re-
geringen ställa till med ett större blodbad i Stock-
holms centrum än det verkliga ”Stockholms blodbad” 
1520. Vi fick därför inte vår offentlighetsprincip 1743, 
den kom 25 år senare. 
    1809 var det verkligen en revolution som inleddes, 

men med andra förtecken än som revolutionärerna 
tänkt sig. Man hade utlovats en grundlag där inte bön-
derna skulle beskattas mer än adeln; med andra ord, 
adelns skattefrihet för sina säterier skulle tas bort.  
     Denna fråga skulle komma att diskuteras hela tiden 
som den nya grundlagens utformning dryftas i det s.k. 
konstitutionsutskottet - och tre veckor till! Det som 
ändrade förutsättningarna var den kontrarevolution 
som genomfördes när kungen togs tillfånga. Den led-
des av högadeln, som absolut inte ville ta bort den 
paragraf i den gamla regeringsformen som reglerade 
privilegiefrågan. (en sak som inte har ett dugg att 
göra med regeringssättet) Den lågadlige revolutions-
ledaren, som haft borttagandet av adelns möjligheter 
att med subventionerade skattemedel bygga ståtliga 
säterier åt sig, blev satt åt sidan och fick inte ens vara 
med i konstitutionsutskottet.      
       Denne författade under revolutionsarméns uppe-
håll vid Tibble gästgivargård i Kungsängen den s.k. 
Tibble-promemorian, enligt vilken han ville placera 
även ofrälse personer som bönder och borgare i reger-
ingen - ”kungens rådsbord”. Det skulle dröja ända in 
på 1900-talet innan en bonde satt i regeringen har det 
påståtts. 
     Sverige torde vara det enda land i Europa där 
”allmogen” haft säte i riksdagen ända från början.  
Det är denna allmoges kamp för att också få ett verk-
ligt inflytande i riksangelägenheter som ligger bak-
om mitt intresse för 1743 och 1809. 
 
Dalfolkets demonstrationsmarsch till Stockholm 1743 
måste av den då sittande regeringen klassas som revo-
lutionsförsök för att motivera insättandet av militär 
mot demonstrerande bönder och soldater. 
     År 1809 var det verkligen revolution här i landet - i 
själva verket två revolutioner. Vid minneshögtidlighe-
terna år 2009 av det som hände 1809 inträffar det 
märkliga att regeringskansliet lägger ut en artikel på 
sin hemsida med rubriken Vad hände Märkesåret 
1809?  Utan att med ord nämna vare sig den nya be-
römda regeringsformen eller revolutionen. Varför? 

Inbetalningskort för medlemsavgiften sänder vi därför tillsammans 
med första Nyhetsbrevet för året. D.v.s. när vårprogrammet är klart. 
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Baltiska havet - ett tusenårigt namn med två betydelser

Den saken tar jag inte upp nu. Den finns i två versioner på hemsidan, dels artikeln i Nyhetsbrevet, dels mitt  föredrag vid 
Kartografiska Sällskapets seminarium i mars 2011.  
     I början av år 2011 läste jag emellertid till min stora förvåning, att Adam av Bremen beskrev en bestämd handelsväg, i 
vilken också ett hav ingick tillsammans med floder, sjöar och dragställen. Färdvägen ledde från Danmark ända till Novgorod, 
den gamla vikingastaden i Ryssland. Östersjön var således en del av en lång etablerad farled. Adam berättar att  människorna 
före hans tid t.o.m. givit vattenvägen namnet Bälte. Den låg som ett bälte tvärs genom norra Europa. I själva verket återger 
Adam vad en tysk historieskrivare från 800-talet hade berättat om detta bälte: ”Det är en havsbukt som sträcker sig från 
västerhavet (Nordsjön) mot öster. Av dem som bor vid denna bukt kallas den den baltiska, eftersom den sträcker sig som ett 
bälte ett  långt stycke genom de skytiska (ryska) länderna till de grekisk-katolska länderna”.  
     På många ställen i sin långa skrift berättar Adam om denna färdled, detta bälte från väster till öster. Ordet användes 
således för tusen år sedan på samma sätt som när vi idag kan få rapport om ett oljebälte är på väg mot kusten. Vi har 
uttrycket också i geografin för ett långsträckt, sammanhängande område som exempelvis det subtropiska bältet.  
   
En viktig iakttagelse.  
När Adam berättar vad andra har att säga om denna färdled benämner han den ”Baltici maris”  (baltiska havet). Det sker  5-6 
gånger vid de 30-talet tillfällen han för farleden på tal. Ungefär 25 gånger använder han andra ord i stället för latinska mare = 
hav: såsom sinus (10) = bukt,  freti (7) = sund/vik eller ponti (6) = en poetisk form för hav, ungefär som i ”så skimrande var 
aldrig havet”. Adam undviker ordet ”mare” så mycket som möjligt eftersom det inte är enbart havet som är bältet. Jag har 
tagit fram en statistik över användning av orden i såväl 1984 års översättning, som i den äldre från 1718 och i den latinska 
texten. Jag fann det nämligen märkligt att den officiella översättningen så ensidigt inpräntar i läsaren att Adams baltiska hav i 
ursprunglig mening skulle vara ett riktigt hav.  
     Adam påpekar gång på gång att begreppet inte bara är ett hav. Men det har inte den forskare upptäckt, som anmärker på 
att Adam tycks tro att Novgorod ligger vid Östersjön!  
Riksantikvarien Peringskiöld har uppenbarligen haft en bättre blick för nyanserna i sin tolkning av Adams latin, vilket jag 
visar i den ovan nämnda statistiken.  
   
Nu hör det till saken att havsforskarna 1974 bestämt att uttrycket ”Baltiska havet” skall användas när man talar om hela 
Östersjön från Kattegatt till Haparanda, således också Bottenhavet och Bottenviken.. Jag tror att oceanografernas beslut om 
definitionen av begreppet Baltiska havet och den svenska översättarens ideliga upprepande av namnet ”havet” har gjort att 
forskarna 1984 tagit för givet att också  den norra delen av Östersjön på Adams tid ingick i Baltiska havet. I en kommentar 
till översättnigen leder man detta i bevis.  Men så är inte fallet – Bottenhavet-Bottenviken  ingick inte i den färdväg i 
österled som Adam så utförligt beskrivit. De europeiska resenärerna var nämligen för tusen år sedan inte intresserade av 
färder uppe i Bottenhavet. Liksom de första kartograferna tog man bara med sådant som var av praktiskt intresse. Man var 
definitivt inte ute efter en totalbeskrivning av världen.   
   
”Det Baltiska havet i hela dess längd”  
Nu vill jag bjuda dig med på en spännande färd i forskningens korridorer och berätta om hur man resonerat - och resonerar – 
bl.a. om hur den latinska texten kan läsas.  
   
Men först några ord om hur de första kartorna ritades.  På Adams tid fanns ingen karta över Norden, man hade inte ens 
någon bildlig föreställning av landskapet sett ”uppifrån”. Det man hade var beskrivningar av kuster med namn på orter och 
anteckningar av vissa landmärken som hjälp för orienteringen. Sådana seglationsanvisningar användes i århundraden. Så 
småningom placerades orter och landmärken in i en enkel kartskiss. Den äldsta bevarade skissen över Östersjön gjordes på 
1320-talet. Som du ser är Östersjön förenklad till en smal vik som går i väst-östlig riktning. Den är gjord av en sydeuropé 
utan rekognosering. Han kanske inte ens varit i Östersjön.    
     Det är bara en enkel skiss med upplysningar hämtade ur äldre seglationsbeskrivningar med namn på platser och kanske 
konturen av något karakteristiskt landmärke längs färdvägens vänstra resp. högra sida. Du förstår hela tänkesättet mer 
påtagligt om jag säger att på den här typen av tidiga ”kartor” kunde man rita ut öarna i profil, det var ju så man såg dem! Om 
kustlinjen vek av från huvudriktningen var det inget bekymmer för navigatören, man följde hela tiden kusten. Kartritaren har 
läst ett antal seglationsbeskrivningar och sett riktningsanvisningar här och där och vet troligen att kusten inte går rakt mot 
öster hela tiden. Att göra kustlinjen noggrann hade varit omöjligt. Man ville helt enkelt inte ge vilseledande detaljer. Jag 
föreställer mig att navigatören borde vara nöjd med att den ”nya sortens seglationslista” inte bredde ut sig alltför mycket. 
Man hanterar den lättare på det viset. 
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Carignanos karta förklarar för oss varför våra forskare ännu 1984 kan skriva: ”Det är känt, att många författare före Adam 
trodde, att den skandinaviska halvön sträckte sig österut från Danmark, inte norrut.”  Jag vill snarare påstå att det är 
författare efter Adam som inte förstått hur en karta som Carignanos skall läsas. Adam själv visste i alla fall att halvön gick i 
nord-sydlig riktning. Det framgår av hans riktiga placering av alla orter i vårt land – och Danmark.  
 
Innan de riktiga kartornas tid föreställde sig människorna världen på ett annat sätt. Det är inför dessa forntidens tankemönster 
som 1900-talets uttolkare av Adams väderstreck får problem. Nu är det emellertid Adam själv som hjälper oss att förklara 
hur man tänkte. Han beskriver nämligen en färd i österled  på samma sätt, som det skulle komma att göras i seglationslistorna 
i ytterligare några hundra år. Det sker genom att räkna upp länder och folkslag på exempelvis färdvägens vänstra sida (övre/
norra sidan!) allteftersom han kommer fram till dem. Han börjar vid inloppet till den baltiska färdvägen med Norge-
Bohuslän, sedan kommer Danmark med landskapen Halland-Skåne-Blekinge och därefter götarna, svearna, osv 

     Efter Blekinge bär det iväg norrut, men i Adams svenska text står det att man skall fortsätta mot öster!  I den latinska 
texten står emellertid inte något ord, som i sig självt betyder öster. Här står ett ord som med stor tankemöda avslöjar hela 
dåtidens tänkesätt, vilket är så främmande för den moderna människan att det inte kan förklaras i några få meningar. Först att 
förstå detta  måste den olycklig missuppfattningen om betydelsen av det baltiska havet redas ut.

 
Ett viktigt val görs  
Jag vill därför först visa vad som händer med Adams text om man väljer den i mitt tycke felaktiga betydelsen. Därför vänder 
vi tillbaka till det ställe i Adams text där valet står mellan de två sätten att definiera begreppet ”det baltiska havet i hela dess 
längd”.  De två forskarna, som skrivit långa genomarbetade kommentarer till den gällande officiella översättningen 1984, 
väljer alternativet att det nuvarande Östersjön också är Adams Baltiska hav. De anser att Adams text är tydlig med att den 
handlar om Östersjön i hela dess längd - således från tyska kusten upp till Haparanda. Havets längdriktning går ju i nord-
sydlig riktningen och de menar att havet också kan sägas ligga öster om Sigtuna, precis som Adam sagt.  
     För att orternas placering något så när skall stämma med verkligheten anser man sig dock behöva ändra på väderstrecken. 
För det får man ju göra - enligt Weibull eller om det nu är efter deras egen övertygelse! Man gör det med motiveringen att 
Adam själv uppenbarligen måste ha vridit väderstrecken efter att ha påverkats av den lokala felaktiga uppfattningen.. När 
Adam skriver öster så har han således i själva verket vridet väderstrecken 90 grader medsols. Därför återställer man öster så 
att det blir norr.  
     Det stämmer också om man uppfattar Adams baltiska färdväg i hela dess längd såsom varande Östersjön i sin nord-sydlig 
riktning. Följden blir då att de redan av romarna sägenomspunna Ripheiska bergen ligger bortom Bottenhavet dvs i 
Skandinavien (På annan plats tar jag  upp diskussionen om dessa berg.)    
   
Vad händer om man väljer det andra alternativet?  
Om man väljer det andra alternativet skall det visa sig att man inte alls behöver vrida några väderstreck. Förutsättningen är 
att man uppmärksammar och tar hänsyn till det system som Adam och sjöfarare använde - både före och efter Adams 
berättelse - för att beskriva förflyttningen i österled här i vårt exempel. Se skissen som försöker förklara hur man tänkte för 
1000 år sedan - "Adams projektion" 
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             "Adams projektion" med baltiska färdvägen i relation till den väst-östliga baslinjen.  

   
Systemet - eller modellen - innebär enligt skissen, att alla länder läggs efter varandra längs en tänkt väst-östlig linje, en i allra 
högsta grad fiktiv nordlig kustlinje. (här tas inte upp motsvarande södra kustlinje) Systemet kan förklara två företeelser, 
vilka Lauritz kraftigt angriper i sin kritik år 1928 över Adams förvirrande väderstreck. Den ena företeelsen är att Adam har 
ett  motiv för sitt påstående att ”samhället Jumne att ligger mitt emot Birka”. Jumne ligger ungefär mitt på tysk-polska 
Östersjökusten. Den andra företeelsen återfinns i kap 25 där Adam ”reser runt ” i den del av Sverige som ligger norr om 
Skåne. Han säger att Västergötland med Skara ligger i väster, Värmland  och Hälsingland ligger i norr,  och i söder (vid 
baslinjen från Hälsingland betraktat) ligger Sigtuna med ”det baltiska havet i hela dess längd”.  I öster slutligen de Ripheiska 
bergen. Allt stämmer. Inga väderstreck behöver ändras. 
   
Så här lyder Adams text i det aktuella kapitlet 25:  
Jag skall nu ge en kort beskrivning av sveonernas land eller Sverige: i väster (occidente) innefattar det götarna och samhället 
Skara i norr (borea) värmlänningarna med skridfinnarna, som styrs av Hälsingland, i söder (ab austro longitudinem) det 
förut omtalade baltiska havet (illius Baltici maris) i hela dess längd Där ligger det stora samhället  Sigtuna, I öster  (ab 
oriente) slutligen gränsar det till de Ripheiska bergen, där det finns väldiga ödemarker och höga snömassor, och där flockar 
av vidunderliga människor hindrar ett ytterligare framträngande. Där finns amazoner, hundhuvuden, cykloper, som har ett 
enda öga i pannan, vidare de varelser som Solinus kallar himantopoder och som springer på ett ben, vidare de som tycker om 
människokött som föda. Därför undflyr man dem och tiger också med rätta om dem.  
   
Här har vi alltså funnit den av Weibull år 1928 efterlysta konstruktionen som Adam och hans tid använde. ”Helhetsbilden 
blir på detta sätt ur orienteringssynpunkt ren konstruktion” (S.296) och ”Som man ser: en konsekvent, en efter en och 
samma grund genomförd orientering. Denna orientering är inte nutidens.” (s.299)  
Länk till en kortfattad kritisk analys av Weibulls argument för att Adams väderstreck måste vridas medsols 45 grader.  
Länk till hela Weibulls artikel 1928 med identiskt nytryck i Weibulls 3-bandsverk Nordisk historia 1948  
Länk till aktuell del av Weibulls artikel 1931 ”Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av Bremen”, Del 1 av 
Nordisk Historia 1984.  
   
Kort kommentar  Börje Sandén: Weibulls överilade fördömande år 1928 av Adams missvisande väderstreck bygger på 
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avsaknad av elementär källkritik enligt min åsikt. Det framhåller jag i min kortfattade analys i första länken här ovan. Det är 
uppenbart att saken måste ha uppmärksammats både av Weibull själv och andra. Jag visste att hans uppsats skulle finnas 
nytryckt i hans Nordisk Historia 1948. Därför skaffade jag fram den för att se om han infogat den 20 år gamla artikeln i 
reviderad form. Men den var identisk!  Den gäller således som källmaterial. Troligen har den legat till grund för 1984 års 
utgåva av Adams bok. Det var särkilt det där med ”tankelinjer hos Adam av Bremen” som väckte min uppmärksamhet. 
Artikeln visade sig till stor del vara en genomgång av textens komposition, med diskussion om varför exempelvis saker och 
ting är ologiskt placerade m.m. (den s.k. originaltexten är vetenskapligt sammanfogad av en mängd olika avskrifter!). 
 Artikeln är späckad med mycket djupsinniga vetenskapliga, ibland synnerligen svårbegripliga,  analyser kors och tvärs 
genom Adams text.  
     Men på de två sista sidorna kommer Weibulls kapitulation. Han inser att Adam följer ett visst system och inte svamlar hit 
och dit. Han upptäcker, såvitt jag ser, inte själva grunden i något slags systemet, men han stannar upp vid Adams påstående, 
att om man seglade i ”den baltiska vikens längdriktning” (obs!) kom man till Novgorod.  Weibull är kanske den enda 
forskare som uppfattat innebörden i Adams benämning på färdvägen. Om någon läsare känner till något härvidlag vore jag 
tacksam för tips och uppslag.  
Bland de avslutande raderna finnar man följande:   
...  Tankelinjerna mynnar ut i en stor vetenskaplig  konstruktion.  
...  Adam av Bremen är den store pionjären i vetenskapen om Nordens utforskande.   
… De kunskapsmoment, som stod till Adams förfogande, fördes av honom samman till den första enhetligt utformade bilden 
av denna del av världen.  
     På mig verkar det som om forskarna i allmänhet inte uppfattat bälte-funktionen i namnet, trots att Adam många gånger ger 
exempel på resor gjorda inom det han kallar det baltiska havet. Är verkligen Lauritz Weibull den enda som gjort det?  
 
Ett för saken viktigt tillägg 
Härtill skall läggas att Tore Nyberg, som i kommentaren till översättningen av Adams text lämnade ett förslag på hur man 
skulle kunna lösa det "klassiska" kravet på ändring av Admas väderstreck,  nu har ändrat sig beträffande tillförlitligheten av 
Adams väderstrecksanvisningar.  Det skedde 1992 i en kortfattad skrift tillsammans med Ove Jörgensen  med namnet 
"Sejlruter i Adam af Bremens danske överden. Författarna gör kortfattad redogörelse för Weibulls tidigare nämnde "tillägg" 
1931. Men hur många nås av det budskapet efter att ha läst Emanuel Svenbergs översättningen från 1984?  
     Om någon läsare känner till någon diskussion i något forum om väderstrecksproblematiken och upplösningen av den vore 
jag tacksam för besked.  ukf@ukforsk.se  
     
Adams val av ord för öster avslöjar grundidén i tidens tankemönster  
Att Weibull inte fullt ut kommit på Adams principtänkande tycker jag mig kunna konstatera. Min granskning av Schmeidlers 
latinska text och hans omfattande notapparat leder till att inte heller denne tycks ha uppfattat kärnan i Adams budskap. Det är 
återigen väderstrecket öster som ställer till problem. Denna gång inträffar det när färden endast symboliskt går mot öster, 
nämligen där kustlinjen rent fysiskt vänder mot norr vid passage av gränsen mellan nuvarande Blekinge och Småland. Det är 
Schmeidlers notapparat - i samband med Adams val av ord för öster - som blev den slutliga bekräftelsen på att Adams 
geografiska beskrivning var korrekt och inte fordrade några som helst ändringar när det gäller vädersträcken.  
      Nu till den punkt som jag ser som ”ett facit längst bak i räkneboken”. Vilket/vilka latinska ord används när det handlar 
om att man i dåtidens modell förflyttar sig mot öster samtidigt som man färdas  mot norr i verkligheten?  
Det står supra eam tenso. lexikon: supra = (geografiskt) ovanför/bortom;   ea = på den vägen; eadem längs samma väg; tenso 
= hålla ngt riktat åt ngt håll. = fortsätt i samma riktning  
   
Schmeidler som skapat den latinska texten har en fotnot vid supra: ”2) Supra bedeutet östlich nach Björnbo = Supra betyder 
österut enligt Björnbo”  . Den danske historikern Björnbo vet av någon anledning att frånvaron av regelrätt latinskt ord för 
öster ändå betyderöster. Märkligt att Schmeidler själv inte vågar stå för att texten i denna för betydelsen mycket viktiga 
passage skulle kunna betyda: österut på samma väg. Jag tror att tveksamheten kan tolkas så att denne språkman inte riktigt 
förstår varför Adam inte använt ett riktigt ord för öster. Man kan förstå att generationer av forskare och språktydare har stått 
inför problem vid läsning av Adams text. 
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Årgång 25 

Historia längs Gamla E18 mellan Kalmarsand och Prästtorp  
Händelser i stort och smått längs en viktig färdväg. Bro bibliotek 17 mars kl 19 

 
 

Teaterverksamheten i Bro på 1930-40-talen 
 Håtunaleken 

Sophie Hedin berättar 
Hembygdsgården Klint torsdagen 14 april kl 19 

Kallelse UKF:s årsmöte kl 18.30 

Kungsängens äldsta historia finns i två isländska sagor 
Sagorna berättar om ett näs.  Är det näset vid Ryssgraven? 

Brasafton med Börje Sandén i Stockholms-Näs hembygdsgård  24 feb kl 19.30 

Exkursion på Stäksön   
Sönd  29 maj  kl 13   

Stäksön — viktig tusenårig kommunikationsled - Börje Sandén 
och vad hände egentligen här för 1000 år sedan? 

Samling för gemensam färd i bilar 
Bro centrum kl 12.45     

Kungsängens korttidsparkering nedanför stationen 12.55 
 

På hemsidan: artiklar rapporter forskningsprojekt  
* Att läsa gamla kartor med dåtida ögon - UKF:s bidrag vid Kartografiska Sällskapets seminarium 
* Att läsa gamla sagor och berättelser med dåtida ögon - Vad hände egentligen år 1007-08? 

 

Söndagssalong med musik  
Hos Sophie Hedin kl 15  

Maj - datum meddelas senare på hemsidan och kommunens annonssida 

Du blir Medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4 
Du får information om bygdens historia på papper, till din e-postadress och på hemsidan 

Med ditt medlemskap stöder du en helt ideell organisation 



Kulturarrangemang  2011    UKF och andra kulturorganisationer 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagarav-
gift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med 
vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det 
händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrange-
mang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland  publiceras  våra aktiviteter även under 
KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF  582 40 515. 

 

Torsd 24 febr Hembygdsgården i Kungs-
ängen kl 19.30. Brasan tänds kl 19 

 
Kungsängens äldsta historia finns i  

två isländska sagor 
Sagorna berättar om ett näs vid Ryssgraven? 
Brasafton med Börje Sandén i Stockholms-

Näs hembygdsgård  24 feb kl 19.30 
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening/

En Söndag i maj   Lärarvägen 1 Bro.  50:- 
 

Söndagssalong  
Program och datum annonseras  
på hemsidan och i lokalpressen 

 

Arr: Sophie Hedin UKF 
Tors 17 mars Bro bibliotek kl 19 

 
Historia längs Gamla E18 - del 1 

 Kalmarsand - gränsen till Kungsängen  
Händelser i stort och smått längs en viktig  

färdväg till Stockholm.  
Vägavsnitten i bägge ändarna av kommunen 

har placerats som nr 
 1 och 2 av ”133 märkliga äldre vägmiljöer” 

 i Svensk National Atlas. 
Börje Sandén visar bilder och kartor  

gamla och nya  
Arr. Biblioteket i Bro och UKF 

Torsd 14 april  kl 19 Hembygdsg. Klint  
 

UKF:s Projektet  
Teaterhistoria i Bro  

 

Sophie Hedin inleder ett  forskningsprojekt  
som länge låtit vänta på sig.  

Material har vi fått från grundaren Erik 
Rexhammar och mer finns i Sophies släkt. 

…………... 
UKF:s årsmöte kl 18.30 

                            Se  ———> 

Sönd 17 april  kl 14. 
 

100:e Musikcafét - i Dagcentralen 
Dragspelaren Roland Cedermark 

Bro d´River Boys 

 

Kallelse till 
Årsmöte 2011 

Hembygdsgården Klint 
Prästvägen 8 Bro 

Torsd 14 april Kl 18.30-19 
Teaterhistoria i Bro 

………… 
Medlemskap i UKF  

håller dig uppdaterad på såväl den lokala  
historien som rikshistorien när den har 

kopplingar till hembygden. Vårt Nyhetsbrev 
har nu nått sin 25:e årgång med  

sammanlagt 86 nummer, som  finns i  
sökbar form på hemsidan.  

Du stöder vår kulturverksamhet  
150:-  pg 27 58 94-4 

Sönd 29 maj  Avfärd i bilar kl 13 
Exkursion på Stäksön  

viktig 1000-årig kommunikationsled 
 

Samling Bro centrum kl 12.45 
Korttidsparkeringen nedanför 
Kungsängens station kl 12.55 

Utförligare presentation på sid 9 
 

Arr: UKF 



 

Kommunen har nu en Kultur-  och fritidsnämnd 
Liten tillbakablick på förra kulturnämndens verksamhet 

 
Rubriken kanske förvånar - vi har ju haft Kultur & Fritid, som vi alla känner som en aktiv kulturbära-
re i Upplands-Bro. Visst, men nu har kulturfrågorna fått en självständig nämnd, som kan ta egna initi-
ativ.  Kultur & Fritid var en tid underordnad Bildningsnämnden, som hade så mycket med skolfrågor 
att göra att ingen tid blev över för kulturen. Därför fördes kulturen över till Kommunstyrelsen.  
 
När kommunen år 1996 beslöt att avskaffa den kulturnämnd som funnits sedan 1968 var det inte för 
att den skulle ha varit mindre verksam och därför ”olönsam”. Det var tvärt om. Man skyllde mest på 
kostnaden. Det var på kulturnämndens initiativ som det stora Hembygdsprojektet drevs åren 1977-
80 för statliga medel ur Allmänna arvsfonden och med Socialstyrelsen som huvudman. Dessutom 
var Historiska museet inkopplat. Det var ett helt unikt projekt som bl.a. syftade till att försöka ge 
alla ”invandrare” i kommunen, både svenskar och andra, en ny hembygd. I slutändan blev det både 
hembygdsbok och bygdespel med åtföljande teaterförening.  
     Hembygdsprojektet avslutades med ”Vi skriver i Upplands-Bro” som sammanställdes av Social-
styrelsen i en publikation som gick till alla kommuner i landet som en inspirationskälla. På hemsidan 
finns sedan länge väsentliga avsnitt om verksamheten, bl.a. Faksimil ur den tidning i kvällstidnings-
format som tjänstgjorde som Historiska museets utställningskatalog.  
     Ett av Kulturnämndens stora initiativ var bildandet av ett Musiksällskap med uppdrag att fördela 
verksamhetsbidrag till ett stort antal musik- och sång grupper. Sällskapet ställde sedan till med ett 
stort antal konserter på herrgårdar och slott, våra stora fornminnesplatser, några stora arbetsplatser, 
kyrkor, ett antal ångbåtsturer med historia och musik runt hela kommunen två gånger, och till Grips-
holm, Drottningholm, Skokloster. Den 20:e slotts– och herrgårdskonserten förlades till Hallwylska 
palatset 1994 med alla musiksektioner och 80 Upplands-Brobor som bokats plats. 
     Ett par spektakulära konsertprojekt i samarbete med den nyblivna regionmusiken och dans– och 
musikgrupper av alla slag: Lars-Erik Larssons Förklädd gud . Lokala sångare och musiker med stöd 
av regionmusiken och harpist från hovkapellet blev till med samlingsnamnet ”Upplands-Brobygge” 
en fullständig symfoniorkester. ”Musica Totalis” i Ekhammarskolans gymnastiksal samlade alla mu-
sikgrupper, körer och dansgrupper till en ”total” musik kring några s.k. 12-tons-teman ledda av kom-
positören och dirigenten Sven-Erik Johansson. 
 

Ordförande i den nya nämnden är Janne Stefansson, KD, som vi välkomnar i arbetet  
kring vårt kulturarv och önskar honom lycka till. 

Med en ny kulturnämnd i bagaget ser vi fram mot ett kommunalt program för bevarandet av bygdens 
rika kulturarv - och varför inte också det vi aldrig lyckades med förra gången: en aktiv turistinforma-
tion och turistservice för alla som vill besöka våra stora historiskt betingade fornminnesplatser och 
vår omväxlande och vackra natur. Sedan förra kulturnämnden har det i själva verket blivit sämre ställt 
härvidlag. Om vi skulle vilja visa landets största medeltida borgruin med dess magnifika historia för 
våra besökare går det inte längre att ens stanna bussen vid landsvägskanten för att släppa av resenä-
rerna vid den kortaste gångsträckan till ruinen, 500 m. Vi tvingas åka in i Järfälla. således med ytterli-
gare ett par hundra meters gångväg. Detta under förutsättning att vi inte kommer med någon av de 
största turistbussarna, för de får inte använda landsvägsbron. Fadäsen hade kanske kunnat undvikas 
om det funnits en kulturnämnd när beslutet togs att godta vägverkets bygge av den cykel- och gång-
väg som omöjliggör oanmäld angöring till platsen på annat sätt än gående/cyklande. Bilparkeringen  
ca 600 m från ruinen kan ta emot 4-5 bilar. 
      Vi ser också fram mot förslaget att en kulturförening som UKF skulle kunna få verksamhetsbi-
drag av liknande slag som på gamla kulturnämndens tid. Kultur & Fritid har bara kunnat lämna pro-
jektbidrag för diverse kostsamma aktiviteter, t.ex. en professionell föredragshållare där minimisum-
man är 5000:- + arbetsgivaravgift/moms. UKF lever på medlemsavgiften och de föredrag och guide-
ningar som beställs. Våra egna får vi inget för. Den inträdesavgift vid brukar begära räcker ofta inte 
ens till lokalhyran.. 

  

.  

 

 

  



 

Vad hände egentligen när vikingen Olav Haraldsson besökte  
Upplands-Bro för 1000 år sedan? 

Här en inledande artikel i en kontroversiell fråga som särskilt angår Kungsängen. 
 
Det typiska för lokalhistorisk forskning är nyfikenheten på detaljer i närmiljön. Sådana kan tyckas 
vara av mindre betydelse i de stora sammanhangen, men det kan mycket väl vara de små detaljerna 
som påverkar synen när det gäller lokalhistoria som tangerar rikhistoriska frågeställningar, något som 
UKF-medlemmar har kunnat ta del av under de 25 år som Nyhetsbreven funnits. (alla på hemsidan)  
     Vid exkursioner och föredrag - och studier inför dessa - får  man fördjupad kunskap som tvingar 
fram nya frågor både kring de historiska händelserna och själva forskningen kring dessa.  
     Det var först när forskningen anammade modellen ”vad hände egentligen?” som historien började 
bli vetenskaplig har många menat. Det var då, i senare hälften av 1800-talet, som Historisk Tidskrift 
och andra akademiska periodiska skrifter blev forum för diskussioner om hur historien borde skrivas. 
Vi skall t.ex. inte döma människors handlande i gamla tider efter de mönster vi nu lever med.  
     I den här artikeln vill jag belysa det forskningsläge som rådde när sagorna om Olaf Haraldson  
blev allmänt kända i Sverige på 1600-talet och varför man då valde att fokusera på den variant som 
med lätt textmanipulering gick att applicera på Stockholm trots att en äldre och mer detaljrik saga 
tydligt visar att ett viktigt händelseförlopp ägde rum i mälarviken Skarven längs Upplands-Bros östra 
gräns. 

Del 1.  Kortare presentation av frågeställningarna kring de föreslagna platserna för Olav Haralds-
son besök i våra farvatten.  Del 2. en mer detaljerad  fortsättning finns på UKF:s hemsida 
************************************************************************************************ 

Del 1 
Stocksund - Stäksund eller Norrström?  
År 2002 firade Stockholm sitt 750-årsjubileum. I samband med jubileet aktualiserades en 1000-årig legend om 
Stockholms uppkomst. Ursprunget är ett par isländska sagor om Olav den heliges seglats i våra farvatten åren 
1007-08. Bägge varianterna av händelsen berättar om ett Stocksund, där vattnet vid vårflod eller kraftiga regn 
med kraft forsar ut i havet. Sundet var mycket smalt och förknippas traditionellt med Norrström i Stockholm. 
     Ett antal forskare har dock under årens lopp menat att det i stället är Stäksundet mellan Järfälla och Upp-
lands-Bro som avses med sagans Stocksund.  Det är som bekant mycket vanligt att det uppstår olika uppfatt-
ningar i historiska spörsmål även när det finns skriftliga källor. Här handlar det i stället om muntligt traderade 
berättelser som först efter många generationer blev  nedskrivna. Det kan vara intressant att försöka få en längre 
och en kortare berättelse med i stort sett samma miljöbeskrivning att passa in på den miljö som idag råder vid 
Stockholm, respektive Upplands-Bro. 
      Vi vet nu att Norrström inte blev dokumenterad som ström förrän i början av 1300-talet! Hela nuvarande 
Mälaren var vid Olav Haraldssons besök för tusen år sedan en vik av havet. Arkeologiska undersökningar vid 
Helgeandsholmen på 1970-80-talen visar att tolkningen av sagans topografiska beskrivningar inte stämmer 
med terrängförhållandena i Stockholm.  Så är emellertid fallet om man förlägger händelsen till Stäksundet 
(Almarestäket).  Där stämmer sagans originaltext med verkligheten. Men i översättningar till svenska har man 
konsekvent ändrat några ord så att sagan bättre skulle passa de topografiska förhållandena vid Stockholm. I 
den isländska handskriften sägs att ett försvarstorn låg väster om Stocksund och att en mannahär stod  öster 
om sundet. Nedanstående kartor med förklarande text talar i det avseendet sitt tydliga språk.  
 Länk till tre sagatexter med  "manipulerade" vädersträck och den äldre variantens originaltext.  
 
Ur vår lokalhistoriska synpunkt sett är den andra varianten av sagan intressant, eftersom vi i den har en av de 
tidigaste  hänvisningarna - kanske den allra tidigaste - till namngivna orter i kommunen - och då är det inte 
bara frågan om namnet Stäksundet.  I sagans varianter nämns såväl namnet Fornsigtuna som mälarviken 
Skarven omedelbart norr om Almarestäket. Det berättas också om det näs, som gett namn åt kyrksocknen Näs. 
som på 1900-talet bytte namn till Kungsängen.  
     Det skall - som några gånger tidigare - visa sig att när man tränger djupare in i lokalhistoriska spörsmål så 
"rubbas cirklarna" ibland även för sådant som hör rikshistorien till.  



Vid Stäket går sunden i nord-sydlig riktning.  I Stockholm väst-östlig riktning.   
Det har hävdats att den i sagan nämnda kastalen skulle vara föregångaren till slottet Tre kronor. 

Kastalen ligger väster om sundet. Man kan inte påstå att slottet ligger väster om Norrström. 
I samtliga översättningar till svenska, senast 1992, har vädersträcken ändrats  utan motivering  

En kortare presentation av frågeställning och argument för en annan  
tolkning av sagan än den traditionella. 

 
Här vill jag alltså slå ett slag för min uppfattning att det är sundet vid Almarestäket som är omnämnt vid Olav 
Haraldssons besök i våra farvatten åren 1007-08. Det var långt senare han blev helgonförklarad.  
     I samband med tillkomsten av en ny översättning 1991-92 av Snorre Sturlasons Olavsaga förstod jag av 
förordet att den andra varianten, den Legendariska sagan,  inte hade förkastats som otillförlitlig av forskningen. 
Första gången jag skrev om detta var i kommunens hembygdsbok 1984, och då  antog jag att den sagan inte 
var godkänd av forskningen på grund av benämningen legendarisk. Nu visade det sig att sagan kan jämställas 
med och jämföras med upplysningarna i Snorres traditionella saga om förhållandena vid Stäket. Därför borde 
den nu kunna tas med i diskussionen om var Olav befann sig, när han lyckades ta sig förbi de avspärrningar 
med pålverk, sammanlänkade stockar och manskap, som den svenske kungen Olof Skötkonung gjort vid utlop-
pet från det vatten Olav Haraldson  blivit instängd i.   
     I själva verket har bägge sagorna dubbla benämningar, vilket förvirrar begreppen. Därför benämner jag dem 
i fortsättningen som Olavsagan i Heimskringla och den Legendariska sagan.  
     Det hör också till saken att det finns varianter på sagorna beroende på vem som översatt den isländska tex-
ten till  något modernt språk 
      
Min idé är att försöka finna platsen för det sund genom vilket Olav flydde ut på havet. Sagan säger att sundet 
var smalare än mången å. Vid kraftigt regn och vid vårfloden blev det därför stort forsfall när vattnet  skulle ut 
i havet. Sagan säger också att allt vatten i Svitjod skulle ut genom ett enda sund, varvid stränderna ovanför for-
sen svämmandes över innan allt vatten hunnit rinna ut i havet. Vattnet kom inte bara från Fyris-åns och Örsun-
daåns avrinningsområden utan också från Vallentunasjön och sjöarna i Upplands Väsby.  
     För tusen år sedan fanns en sådan plats vid Almarestäket. Höga berg, ett trångt och grunt sund har genom 
åren många gånger stoppat upp vattenflödet. Det illustreras bl.a. av det faktum att när första ångbåten skulle till 
Uppsala fastnade den i Stäksundet. Där har man varit tvungen att muddra för att kunna hålla sjötrafiken igång. 
Ännu längre tillbaka i tiden hade överskottsvatten kunna ta sig ut till  havet vid nuvarande Ryssgraven, tidigare 
kallad Bakstäket, där näset mellan Stäksön och fastlandet nu ligger mellan 5-8 meter över havet. Före vår tid-
räknings början kunde vårfloden också ta sig över näset vid Draget på gränsen till Bålsta, där tröskeln nu är 
mellan 10-13 meter.  
     Alla andra tillflöden från Ekolsundsviken ända bort till Örebro hade sitt avlopp direkt till havet för 1000 år 
sedan. Väldiga vattenmängder kom från Bergslagen via Kolbäcksån, Arbogaån, Hedströmmen och Svartån  i 
Västerås. De vattenmängderna passerade således inte genom Stäksundet. År 1839 regnade det så mycket över 



Uppland att forsfallet vid Stäket var 1,2 m . Det är en av de högst uppmätta nivåskillnaderna ovanför och ne-
danför forsen vid Stäksundet.                                                                      (Mer härom i Del 2 på hemsidan) 

Vid tidpunkten för Olav Haraldssons besök var Norrström inte särskilt smalt och dessutom har geologer och 
arkeologer visat att det fanns flera sund som kunde föra vattnet vidare i det havet. Den traditionella forskning-
en hänvisar till att Olav skulle ha grävt sig ut och på så sätt skapat Söderström, som i själva verket redan fanns 
för tusen år sedan. Dessutom fanns ett sund vid Södertälje och på ytterligare några platser. Att han skulle ha 
grävt sig ut nämns inte i den äldre sagan, det är ett tillägg i Snorre Sturlasons variant på 1200-talet.  
     I den äldre och  längre varianten av Olavsagan, den Legendariska, sägs uttryckligen att händelserna ägde 
rum i ett farvatten i Svitjod som hette Skarven. Denna berättelse bekräftar således med namns nämnande att det 
är Stäksundet som gäller. Om man läser den traditionella sagans text - således  före den manipulerade översätt-
ningen till svenska - och utan den förutfattade meningen att sagans vattendrag Lagen (Lögrinn. m.fl. stavning-
ar) skulle var detsamma som Mälaren, så inser man att sagans Lagen är det vatten som ligger uppströms sagans 
Stocksund.  
     Vattenmängden från Fyrisån med dess tillflöden, från Örsundaån och tillflödet från Vallentunasjön kan ab-
solut  inte ha räckt för att själva havet skulle kunna svämma över! Den nyss nämnda förutfattade meningen 
kommer antagligen från Olof Rudbeck som på 1600-talet i sin Atlantica finner förklaringen till att vattnet sjun-
kit betänkligt på grund av att Olav Haraldsson grävt sig ut och därmed sänkt vattennivån i Mälaren. För Rud-
beck och ytterligare många generationer var detta en väl så naturlig förklaring ända tills den geologiska veten-
skapen förklarat att det pågår en landhöjning i Mälarområdet på nära en halv meter per århundrade. 
     Jag vill på annan plats ge en mer naturlig förklaring till hur Olav lyckades ta sig ut på havet, som för tusen 
år sedan sträckte sig långt in landet. Hela Mälaren var då, som tidigare nämnts, en del av detta hav. Upplands-
Bro låg alltså vid kusten i det gamla kustlandskapet Attundaland. Havet gick i själva verket ända fram till Upp-
sala, vilket betyder att även kommunens östra strand norr om Stäket låg vid havet.   
     Kartan här nedan är en s.k. carta marina, en "havskarta", som avser att beskriva länders kuster och deras vid 
kusten belägna orter. På 1500-talet kände man naturligtvis inte till landhöjningen i norden. Kartan ritades på 
uppdrag av holländska köpmän som ville upprätta handelsförbindelser med norra Europa. Kartografen Barent, 
som egentligen var lots åt holländska handelsskepp, har aldrig själv varit i Östersjön. Han gjorde tre resor längs 
Nordsjön, Norska havet och Barents hav (!) med uppdraget att försöka hitta en isfri passage norr om Ryssland 
för att därmed finna en sjöväg till Kina och Indien. Han dog under sista resan och kartan sammanställdes i hans 
namn av andra med hjälp av det insamlade materialet. 

Karta från 1598 - en s.k. Carta marina, en efterföljare till s.k. Portolaner (hamnkartor)  
Visar endast ländernas kustlinjer och hamnar.  



Kartan är framtagen genom kartöverlägg på ritfilm  
  från ett stort antal ihopklistrade terrängkartor med nivåkurvor (B. Sandén) 

Sedan kartan gjordes har jag genom Rasmus Ludvigsons kartskisser  
från 1550-talet uppmärksammat att den stora Vallentunasjön har utlopp till Mälaren.  

Dags att utöka vattendragets omfång i reviderad karta.      

     De få utländska sjöfarare som seglat i Östersjön genom århundradena hade berättat att man kunde segla 
ända fram till Uppsala. Observera emellertid att kartan inte stämmer med det faktiska förhållandet på 1500-
talet. Men den speglar européernas långvariga uppfattning om förhållandena i Östersjön. Något som förvirrar 
begreppen för oss är att det vatten Olav besökte kallas Lagen i Snorre Sturlasons Heimskringla men Skarven i 
den äldre sagan. Att det rör sig om samma vatten framgår dock av det faktum att de enda namngivna orter som 
han besöker är Sigtuna och Fornsigtuna. Dessutom har enligt min uppfattning Lagen felaktigt kommit att be-
teckna hela nuvarande Mälaren, som alltså inte fanns som insjö vid tidpunkten för händelserna i sagan. Myck-
et intressant för den här diskussionen är reaktionen efter 1839 års översvämningen. För att förhindra framtida 
översvämningar byggde man två kanaler ovanför normalvattenståndet, en längre, den egentliga Ryssgraven, 
som dessutom fick en stensatt botten för att förhindra igenväxning och en kortare genom vägbanken som ledde 
fram till 1804 års bro invid ruinen efter ärkebiskopsborgen.  

 



Epilog - tills vidare 
 

Här ovan har jag lämnat ett förslag på hur en isländsk saga har tolkats och hur den mot bakgrunden av nu kän-
da geologiska, topografiska och arkeologiska kunskaper kan omtolkas. Det ger en bild av vad som egentligen 
hände när Olav Haraldson var i våra farvatten för tusen år sedan. Men vad säger vetenskapen?  
     När detta manus skrivs i slutet av år 2010 hävdar den vetenskapliga expertisen vid Göteborgs universitet att 
det är den "gamla" tolkningen som gäller. Saken skulle kanske komma i annat ljus om jag får svar på de frågor 
jag ställt till institutionen sedan 2004, bl.a. om det finns gamla handskriftsvarianter på isländska som har andra 
uppgifter om väderstrecken än de som nämns i Snorre Sturlasons Heimskringla. Förnyade frågor i mail och i 
brev per post under sommaren och hösten tycks förbli obesvarade.  
     Märkligt är också när det gäller nyöversättningen 1992 av sagatexten i Snorres Heimskringla att modern 
humanistisk forskning inte redogör för de källor som motiverar den gällande forskningen.  
I högst svepande ordalag sägs följande i noter till översättningen. 
 
6. Lögrinnn (Lagen m.fl.) anses vara det vi idag kallar Mälaren 
8. Stocksund anses vara det som nu heter Norrström i Stockholm 
9. Vi vet inte med säkerhet var Agnafit har legat. 
    Mycket tyder dock på att det har legat på stadsholmen i Stockholm 
10.Konungssund är Söderström 
 
I mina kontakter med universitetet har jag fått veta att språkforskare endast bedömer den isländska 
textens språkliga utformning.  Med andra ord:  man har inte ambitionen att anpassa sagatexten till 
den verklighet vi nu känner till. Man hänvisar i så fall till historiker beträffande vilka varianter som 
skall utnyttjas.  
     Men då inträffar det märkliga:  Där ändrar man grundtextens väderstreck utan att med ett ord 
redovisa detta!  En av mina viktigaste frågor - ännu obesvarad - är om det finns äldre sagavarianter 
på originalspråket isländska, som har andra väderstreck  än 'väster' resp 'öster´.  
     Inför tryckningen år 1984 av min hembygdsbok 'Det hände i Upplands-Bro'  frågade jag författa-
ren till 'Stockholms historia' - i två band - utgiven året innan jag börja skriva manus till boken, på 
vilka grunder han använde andra väderstreck än i originaltexten.  Jag fick svaret att det finns så 
många varianter. Det finns förvisso många varianter på översättningar av grundtexten.  Men som 
ovan sagts:  finns det varianter i tidiga isländska handskrifter?  Jag hoppas finna något svar. 
 
Landhöjningen - en komplicerad företeelse. 
I själva verket är historien om landhöjningen mer komplicerad än vad jag här ovan antytt. I samband med arke-
ologiska undersökningar på Birka/Björkön och inte minst vid Helgeandsholmen anser man sig funnit varieran-
de vattennivåer under århundradena omkring år 1000 i såväl nuvarande Mälaren som själva havet.  Havsnivån 
kunde periodvis variera. Det räckte ibland med bara långvarig blåst för att Östersjöns vatten skulle pressas upp 
mot Stockholm och orsaka uppström i Norrström. Jag minns från min barndom att man talade om det. På 
1930-talet var Mälarens höjd över havet bara 0,3 meter. Nu står det 0,7 på kartorna. Landhöjningen är för när-
varande knappt 0,5 m/århundrade.  
     Hur det var just det år som Olav Haraldson var här vet vi inte med någon säkerhet. Det har heller inte någon 
betydelse eftersom jag här främst vill påvisa att de geografiska och topografiska beskrivningarna i sagorna 
överensstämmer med hur det såg ut vid Stäksundet och Norrström på 1600-talet då historieskrivningen be-
stämde att  händelsen ägde rum vid Stockholm. Man behöver således inte laborera med olika variabler, bara 
ställa textens ord mot naturens förutsättningar. På hemsidan och i nästa Nyhetsbrev kan du läsa mycket mer 
om argumenten för och emot och bl.a. se vilka forskare som har varit positiva till att placera händelsen här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Väderstrecken under medeltiden - en förbryllande sak i historisk litteratur! 
Med anledning av min argumentation kring den felaktiga översättningen av väderstrecken vill jag här deklarera 
att jag inte tror på tongivande forskares argument, att nordborna hade en felaktig uppfattning om den exakta 
riktningen mot norr och att vi därför nu är tvungna att korrigera deras uppgifter om väderstreck. De förklaring-
ar som görs för att generellt motivera en vridning av väderstrecken, i extremfallet ända upp till 90 grader, är 
inte övertygande. Tvärtom. Jag avser att lämna en kortare redogörelse för mina argument vid ett förestående 
föredrag i Kungsängens hembygdsförening liksom vid exkursionen i maj, då vi studerar Stäketområdets bety-
delse genom tiderna som färdled både till lands och sjöss. 

Exkursion på Stäksön   
Sönd  29 maj  kl 13   

 

Stäksön — viktig tusenårig kommunikationsled 
 

Få platser i vårt land kan visa upp så stor koncentration av kommunikationsleder av olika slag under 
så lång tid som Stäksön. Många generationer av broar, färjor, vägar, järnvägar, båtlinjer, krogar erbju-
der inte bara historia om sin tillkomst, de kan också berätta om dramatiska och minnesvärda händel-
ser både i stort och smått. Samma bro som Stäketborna använde för dans har också burit skarpladdade 
kanoner i revolutionsärende. Sebastinfabriken i Stäket sköt salut med sitt farliga sprängmedel när 
järnvägen invigdes 1876. Det var först senare som den mer ofarliga dynamiten kom till. Landets för-
sta passagerarångbåt gick på grund i sundet. Sigtuna var mellanstation i vikingatidens förbindelser 
med Ryssland. Plundrande vikingar har tagit sig genom sundet vid två historiskt kända tillfällen. 
Stäksön var första rastplatsen för roddarna, när vikingaskeppet Aifur år 1994 inledde sin färd mot 
Svarta havet. Vi studerar Stäksundets roll i den kontroversiella flerhundraåriga forskning och jämför 
topografin både vid Stora Stäket och Lilla Stäket. 

Hänt och händer 
 

UKF:s medverkan vid Kultur– och Julmarknaden var framgångsrik. Vi fick stor utrymme att sätta 
upp kartor och bilder i A3-format som visade Bros utvecklingen från 1760-talet. Vi kom till tals med 
många människor under de fem timmarna. Dessutom var vi ”Månadens förening” på Brobibliotek 
med verksamheten speglad i bibliotekets särskilda utställningsmonter och ett föredrag, om tolkning-
en av kartmaterial från 1500 - 1600-talen, således inte om vårt rika lantmäteriarkiv, som nu bli-
vit digitaliserat i sin helhet. Det gäller också våra antikvariskt värdefulla bilder från kommunen. 
      Den paneldiskussion om kulturarvet som hembygdsföreningarna inbjöd partierna till blev fram-
gångsrik. Alla partiledarna ställde upp utom SD. En plan för hanterandet av kulturarvet krävdes av 
föreningarna. Den nu skapade Kulturnämnden ser vi som en början på detta. Arkivfrågan har länge 
diskuterats, men konkreta resultat har ännu inte  gett mer reslutat än att hyran för en skyddsrumslokal 
diskuteras. 
     Vid den traditionella Medeltidsdagen i Kungsängen berättade Börje Sandén i kåserande form och 
iklädd rollen som Olav den Helige om det tillfälle då begreppet ”näs” först myntades. I föredraget 
24 febr får Börje tillfälle att mer utförligt redogöra för saken med stöd av bilder och kartor. 
      Bygdeband: Hembygdshistoria kring gårdar och personer i Upplands-Bro har nu börjat läggas in 
i Släktforskarnas databas. Våra fakta läggs i en särskild databas som kopplas till släktforskarnas da-
torprogram så att de automatiskt får tillgång till händelser och fakta som har med Upplands-Bro att 
göra. De kyrkböcker som är utgångspunkten innehåller basfakta som tidpunkter för födelse, dop, gif-
termål, död, in- och utflyttningar och husförhör. Hembygdsföreningarna kan bidraga med bilder, per-
sonhistoria och annat kring den bygd där släktingarna verkat. Håtuna-Håbo-Tibble och Bro-Lossa 
lägger in materialet för sin resp områden. UKF, som digitaliserat gårdshandlingarna för Stockholms-
Näs (Kungsängen) och Västra Ryd, lägger in Svenngårdsmaterialet, en synnerligen värdefull kun-
skapsbank. Sammanlagt 8 personer kommer att arbeta med inmatning av fakta. Projektet är ett sätt att 
för framtiden säkerhetskopiera vår lokala historia.                                                              
 



Några data om samhällsutvecklingen i Upplands-Bro 
Inte så sällan kommer frågor om vår närhistoria - den glömmer vi snabbt. Här kommer några data. 
Hjälp till att komplettera . Listan här läggs upp hemsidan där vi fyller på mera.   e-post: ufkf@ukforsk.se 
 
1886 Näs socken blir Stockholms-Näs  Kungl. brev 1885-04-17 
1940-08-23 Ryd socken blir Västra Ryd 
1950-51    Förberedelser för övergången till  Storkommunsreformen i landet 
 Nytt fullmäktige, nya styrelser och nämnder organiseras 
1952-01-01 Upplands-Bro, nya organisationen träder i kraft. 3609 invånare i Bro, Låssa, Stockholms-Näs, 

Västra Ryd, Håtuna, Håbo-Tibble 
1955 Lägsta antalet invånare någonsin 3453 
1962 HSB förvärvar Granhammar – avser bygga en villa stad för 15-20 000 personer 
1963 Riksdagsbeslut på hösten om flyttning av Svea Livgarde till Kungsängen 
1966-07-01 Upphandlingen av mark för Svea Livgarde genomförd 
1966 Regionplaneskissen presenteras: Bro får uppskattningsvis 11 000 inv. Kungsängen  40 000 inv 
1966 Naturvårdsinventeringen 
1967 Ekhammarskolan klar. Folkskolan över går till Grundskola 
1967 Stockholms-Näs ändras till Kungsängen 
1967 Kommunalt beslut att söka övergång till Stockholms län 
 Mälarstaden – ”Storstockholm” beräknas få 3 milj inv. omkr år 2000 
1968 Första numret av Aktuellt i Upplands-Bro 
1968 Beräknas bo 80 000 -100 000 personer i hela Upplands-Bro år 2000 
1968  Generalplanen för U-Bro. Klart att järnvägens föreslagna sträckningen längs motorvägen inte 

kommer att genomföras. Man planerar dock för 30-40 000 invånare i  Kungsängenområdet, trots 
att ytterst få av dessa får gångavstånd till stationen 

1968  våren    Pendeltåget till Kungsängen 
1968  hösten Skolan inför 5-dagarsvecka. Tidigare hade man haft 5-dagarsvecka i maj och september under 

några år. 
1968 Biblioteksnämnden blir Kulturnämnd 
1969-70 Utåt deklareras så sent som i valdebatten inför kommunalvalet 1970 att partierna  ämnar följa 

regionplanekontorets prognoser, som vid detta tillfälle också blir landstingets, då detta tar över 
ärendet om bostadsbyggandet i Storstockholm. 

 Endast ett av oppositionspartierna har insett det omöjliga  med 80 – 90 000 framtida invånaran-
tal  i Upplands-Bro och föreslår i sitt valprogram att utbyggnaden begränsas till 40 000 i hela 
kommunen 

1970 Svea Livgarde (I1) flyttar in i Granhammar, Större delen av Västra Ryd blir  övningsfält 
1970 Råbyskolan i Bro och Bergaskolan i Kungsängen börjar användas 
1971 Byter till Stockholms län 1 jan 
1971-73 Bebyggelseinventeringen, gårdar och ny byggnation dokumenteras i ca 2300 bilder 
1971-10-01 De flesta av kommunens förvaltningar flyttar från Bro till ”Tibble-huset” 
 Skolkontoret blir kvar i Härneviskolan 
1972 Råbyskolan byggs ut till 3-parallelligt låg- och mellanstadium 
1973 Bro centrum med innetorg invigs 
1973 Kommunens kulturstipendium utdelas första gången. Mats Kuoppala Liljeholm 
1974 Vårdcentralen i Bro tillkommer 
1974-75 Vattentornet i Tibble tas i bruk 
1977-80 Kulturnämndens hembygdsprojekt, statliga medel, i samarbete med Socialstyrelsen, Historiska 

museet, riksantikvarieämbetet 
1983      Upplands-Brogymnasiet tas i bruk 
1984     Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro 
1992     Centrumbranden i Bro  
2001     Pendeltåg till Bro 
 
På hemsidan hittar du ett urval befolkningssiffror för de enskilda socknarna vid olika tidpunkter och mycket 
annat kring  samhällsutvecklingen. Du kan läs utförligt om hur vi på 70-talet trodde att det skulle bo 80-90000 
personer i kommunen. 



Upprop till alla medlemmar – sommarjobb! 
       Inventering av ’Resta stenar’/ minnesstenar/ av olika slag. Undantagandes runstenar. 
       Vad står skrivet på dem?  Kända texter är noterad här nedan, finns på hemsidan 
       Hjälp oss hitta fler. På hemsidan hittar du exempel på fler typer av sökobjekt. 
       Ta bilder att bifoga kommande förteckning på hemsidan 
       Fram mot hösten hoppas vi ha ett resultat att publicera 
 
Väg hållningsstenar 
Kungsängen: 
/ Vid ridhuset vid gränsen mellan Bro och Kungsängen:   
/ Strax väster om cykel och gångvägen mellan Ridhuset och Aspvik, mellan/nära två brunnslock 
/ I gamla Aspviksbacken mitt emot cementfabriken 
/ Invid soldattorpet  Dundertorp, Urfjäll (i Gripens backe, som nu är borta) 
/ Tibble gård, mitt emot uppfarten till moderna villor 
/ ev. 2 stenar utanför Ekhammars gård 
/ Mitt i backen mellan Kungsängens centrum och Hembygdsgården 
/ Vid Tuna, nuvarande byggnaderna, en liten sten, ev i häck, kanske nu flyttad ca 100 m   
       söderut till påstådd ursprunglig plats 
Bro   (inga kända, gäller att leta längs de gamla vägsträckningarna) 
Milstolpar 
/ Nära bostadsområdet vid Kalmarsand, järn,  RvK = Robert von Kraemer 
/ vid gränsen mellan golfbanorna Toresta och Sofielund 
     1600-tal i huggen sten (använts som grindstolpe i Bålsta)och gjutjärn 
     1800-tal o järn (alla i järn är signerade RvK något av ¼ , ½  1 mil 
/ Bro östra utfart, mellan Ekboda och nya fångdammen, tillfälligt borttagen, skulle ha  
     återställts av byggbolaget Oden, dags att efterlysa den. Börje Lundvall har haft kontakter    
/ Väster om Tibble gård, mellan gården och Sylta villaområde. 
Gränssten 
/ Nära Ryssgraven, vid platsen för Ryssgravens skola, mittemot infarten till Dalkarlsbacken 
Vägvisare 
/ Vägskälet till resp. Öråker och Lennartsnäs 
Minnesstenar 
/ Samuel af Ugglas brobygge 1804 över Stäketsundet (texten i hembygdsboken) 
/ Två minnesstenar vid färjan/bron över Stäketsundet, på Järfälla sidan mitt emot Ugglas bro 
      och krogen (nu marina) (texterna kända) 
/ Prinsarna Oscars och Eugens jaktdag i skogen längs Håtunavägen, (texten känd) 
/ Carl XIV Johans rastplats vid Draget (texten känd) 
/ Minnessten över skogvaktaren Bark i Granhammarsparken invid motionsspåret norr om 
      kaserngrindarna. (texten i hembygdsboken). 
/ Minnessten vid s.k. Almstugan i Håbo-Tibble (text i hembygdsboken) 
/ Vid Ålsta i Håbo-Tibble, namn på dragoner som rusthållet ansvarat för sedan Karl XI:s tid 
 Stenar utan text 
/ I Önsta gårds park ”falska” resta stenar på forngravar 
/ Rest sten i Stora Ekebys tomtmark 
/ På fejkad gravhög strax utanför Granhammars kasernstaket, vid motionsspåret 
/ Sten med kors (Mjölnarstugan, borta) vid vägen mellan Granhammars och Lerberga 
Privata minnesstenar 
/ Gjutjärns monumentet på Monumentholmen, Almarestäket (texten känd) 
/ Minnesstenen i Signhildsbergsparken 
 
Rapportera till   Ulf Björkdahl 
Ulf Björkdahl, 08-581 70310 (+46058170310)   Bergvägen 22, 196 31 Kungsängen 
E-post: ulf.a.bjorkdahl@bredband.net   Hemsida / Homepage: http://www.ulfbjorkdahl.se  
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Befolkning och samhällsutveckling i Upplands-Bro 
 
Samma vecka som detta skrivs läser vi i lokaltidningen att kommunen beslutat att göra allvar av det 
gamla talet att ta vara på närheten till Mälaren och bygga ut åt det hållet. I samband med att saken för 
några år sedan låg på planeringsstadiet och UKF anlitades för att visa arbetsgruppen runt till histo-
riskt och kulturellt intressanta platser framförde jag i särskild skrivelse att kommunen borde ta det 
lugnt med beslut om vad man skulle använda det nyligen förvärvade Kvistaberg till. Inte göra några 
stora ingrepp i byggnaden som längre fram skulle omöjliggöra den som mötesplats för förenings- och 
kulturaktiviteter.  Herrgården skulle ju i framtiden komma att ligga centralt och mycket nära ett 
mindre lokalt centrum.  
     Vi var naturligtvis rädda för att samhällsutbyggnaden skulle ligga alltför långt fram i tiden för att 
kunna rädda den 100-åriga och tidigare byggnadsminnesförklarade byggnaden från att få en olycklig 
permanent användning. Nu är emellertid den nya vägen till området framdragen till mindre än 100 m 
från infarten till Kvistaberg, där det förutom herrgården redan finns ett unikt astronomiskt museum. 
Nu räknar man med att den första byggelsen av de 1400 bostäderna skall finnas på plats redan år 
2014. Kvistaberg är inte bara ett gammalt kulturhus. Det ligger i en förvuxen park vid stranden av 
den eftertraktade Mälaren på allra närmaste avstånd från station och centrum. Ett idealiskt sjönära 
utflyktsmål för broborna. Nu känns situationen betydligt hoppfullare. 
      Jag tror inte att den politiska enigheten den här gången kommer att få uppleva samma våldsamma 
bakslag som den kom att stå inför efter1980-talet. Man hade i enighet anslutit sig till Regionplane-
kontorets utbyggnadsplaner, sedermera övertagna av länsstyrelsen som beräknat att det vid sekelskif-
tet skulle bo 80 000-100 000 människor i kommunen, järnvägen skulle dras längs motorvägen och 
”förbifart Stockholm” skulle utgå från motorvägsavfarten vid Bro och sedan gå via Låssa och Däven-
sö mot Södertälje. Inför valet 1970 hade dock ett mindre oppositionsparti insett det orealistiska och 
gick till val på att utbyggnaden skulle minskas till 40 000!  Det sågs naturligtvis som svek att plöts-
ligt ändra sig och därmed stoppa utvecklingen. Det var helt andra orsaker till att innevånarantalet från  
1982 till 2009 endast har ökat med  ca 145 personer per år: från 19.210 pers. till 23.202 pers.  
 

Är du intresserad av att närmare studera den märkliga historia som drabbade Upplands-Bro kan du 
finna  mer på UKF:s hemsida. Där finns viss befolkningsstatistik och ett försök till historik över ut-
vecklingen med detaljer kring den planerade framtiden och kartskiss över kommunens framtida 
struktur med kommuncentrum mellan Kungsängen och Bro. Där finns redan mindre avsnitt ur det 
”Testamente” i vilket den år 1969 avgående stadsarkitekten berättar om det som varit och siar om 
framtiden.        Artikeln är under uppbyggnad. 

Inbetalningskort för medlemsavgiften sänder vi  tillsammans med 
första Nyhetsbrevet för året. D.v.s. när vårprogrammet är klart. 
Extra digitala nyhetsbrev vid behov. Ej som åminnelse, utan när 
något extra intressant dyker upp. 

Forskning & Framtid  - Forskning & Dåtid 
UKF:s föreläsningar om tolkning av gamla sagor och kartor har handlat om att försöka förstå hur 
människor förr formade en bild av sin samtid. Idag är en kartbild norm för vår uppfattning. Men före 
kartornas tid var det annat tänkande som skapade bilden av omvärlden. Det var sjöresor i när och 
fjärran som sattes på pränt i form av segelledsbeskrivningar. Man antecknade orter och landmärken 
till vänster och höger om färdvägen. Viktigt var att angiva avstånd mellan orter. Den äldsta bilden av 
en sådan färdväg är från 1311. För vår forskning är det mycket intressant att den första bilden av nor-
ra Europa gjordes på 1320-talet. Färdvägen gick från Nordsjön genom Östersjön och Finska viken 
till Ladoga och ritas som en rak havsvik i väst-östlig riktning helt olik Östersjön. Bilden ser ut som 
en felaktigt ritad karta.  En ordrik beskrivning av samma sträcka från år 1070-talet visar i klartext hur 
man föreställde sig färdvägen. En samkörning av denna bild och text har mig veterligen aldrig gjorts. 
Resultatet härav blir en viktig del i presentation vid Kartografiska Sällskapets seminarium i vår. 
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Årgång 25 

Fest i byn - UKF m.fl. - Utställning i Brohuset - 10 sept 
Sophie Hedin - Historiken kring Teater i Upplands-Bro - Bilder 

Gudrun Sandén - Bildväv med Upplands-Brokarta 

Att forska i det förflutna 
Källkritik - Textkritik 

Att göra historia av forntida legender - är det möjligt?  

Säbyholmsskolans 100-årsjubileum - 9 okt 
Minnesutställning - Traditionella Skördemarknaden - Bro d´River Boys 

Kyrkans traditionella ”Medeltidsdagen” – 11 sept 
Börje Sandén - uppföljning av förra årets föredrag.  Möten kring Almarestäket 

Gudrun Sandén - Historisk bildväv Almarestäket-Stockholms blodbad 

Två isländska sagor 
En händelse 

Söndagssalong med musik - hos Sophie Hedin - 16 okt 
Musiker från tre länder gör musik tillsammans 

Historia längs Gamla E18 —  Bro-Kungsängen-Stäket — 12 okt 
Historia i stort och smått. Miljöer och händelser kring landsvägen 

Vad hände egentligen i 
Kungsängen år 1007?   
Olav den heliges saga 
avslöjar.  Viktigt tillägg.  

Aktuella forskningsläget an-
gående nordbornas väder-
strecksuppfattning i nytt ljus. 

Forskningsläget har förändrats.  
Historien kan nu skrivas med 
andra förtecken 

Att göra historia 
av legender 

Hej!- 
200-årsjubileum 

Gamla papper 
berättar 

Mer om orsaken till myten om  
Nordbornas felaktiga väderstreck 
i nästa nummer och på hemsidan 



Baltiska havet - ett tusenårigt namn med två betydelser

   
  

Baltiska havet - ett tusenårigt namn med två betydelser 
Kan en viss tolkning av begreppet Baltiska havet ge oss ny historia? 
 
lokalhistforsk/Forskning/      OBS  Under uppbyggnad; Svarta understrykningar är  ej aktiverade länkar 

UKF:s Startsida    Andra forskningsprojekt    Ämneskatalogen 

 
Iakttagelser vid läsningen av vårt lands äldsta geografiska beskrivning  

Börje Sandén, sommaren 2011  
 
Varför sysslar en hembygdsforskare med ett så nischat ämnesområde som Adam av Bremens geografiska berättelse om 
Norden? Finns det någon lokalhistoria att hitta i ett 1000-årigt dokument skrivet på latin? Inte direkt. Men Adams text har 
haft avgörande betydelse för förståelsen av de väderstreck som används i vår lokala forntidshistoria.  
     Adam var en kyrklig dignitär som på 1070-talet fick i uppdrag av ärkebiskopen av Bremen att göra en allsidig  
beskrivning över Norden, som vid denna tid stod på tur kristnas. Hela texten blev först  år 1984 översatt till svenska med 
viktiga kommentarer av Tore Nyberg och C. F. Hallencreutz.  
   
Det var ett mångårigt studium kring den norska kungen Olav Haraldssons - Olav den heliges – förmenta besök i 
Kungsängenområdet i Upplands-Bro för tusen år sedan, som ledde raka vägen in Adams värld. Studiet av Adams skrift tog 
nämligen en omväg över forntida norrmäns och islänningars påstådda okunskap om den exakta nordriktningen. Det märkliga 
vetenskapliga resonemanget kring väderstrecken pågick i närmare hundra år. Men det har också – som jag funnit – skapat 
onödig oklarhet om vad denne Adam verkligen skrivit i sin berömda berättelse om geografi och kultur i Norden. På fullaste 
allvar hävdade en av våra mest kända historiker i början av 1900-talet, Lauritz Weibull, att otydligheter i Adams text 
bekräftade att nordborna använde felaktiga väderstreck.  
Weibulls insats härvidlag behandlas i en annan artikel.  
    Lokalhistorien i Upplands-Bro har trots väderstrecksdebatten fått sin beskrivning i föredrag, exkursioner och inte minst i 
artiklar på UKF:s hemsida och Nyhetsbrev. Hela tiden har dock utgångspunkten varit att våra forntida sjöfarare vetat exakt 
var de hade norr. De hade åtminstone sin ledstjärna -  polstjärnan - att rätta sig efter. Med de skäl som redovisades i UKF:s 
Nyhetsbrev 2011:2 borde diskussionen vara avslutad. Där hänvisades till de synpunkter som Isländska Sällskapet publicerade 
1965 och de upplysningar som lämnats oss från historikerhåll, nämligen att frågan inte längre diskuteras, inte ens vid den 
internationella sagakonferensen år 2009. Detaljerna kring detta tar jag inte upp här. Klicka här för att komma dit.  
   
Att Adam av Bremen kommer in i sammanhanget beror på att ovan nämnde Lauritz Weibull år 1928 utnyttjade Adams 
beskrivning för att vetenskapligt kunna visa att det inte var någon tvekan om att nordmännen hade en egen uppfattning om 
var norr var beläget; en uppfattning som inte överensstämde med den gängse europeiska.  
     Weibull ansåg sig kunna påvisa felaktigheter i Adams väderstrecksupplysningar. Dessa anklagelser har ännu inte på allvar 
diskuterats på UKF:s hemsida eller i Nyhetsbreven. Där publicerades dock artikeln Källkritik och granskning av texter 
avsedd som grund för den kommande diskussionen  Saken är naturligtvis mycket komplex och divergerande åsikter om 
tolkningen av Adams skrift har framförts ända från den första översättningen till svenska 1718 till den senaste från 1984 .  
Jag har fört en begränsad intern diskussion med ett antal intresserade personer och länge grubblat över hur det hela skulle 
kunna introduceras för den oinvigde på ett någorlunda överskådligt sätt. Här kommer det första försöket.  
   
I den här artikeln - och några följande - vill jag diskutera intressanta iakttagelser om hur väderstrecksfrågan även påverkat 
tolkningen av Adams mycket detaljerade geografiskt- kulturella beskrivning av förhållandena i vårt land vid slutet av 
vikingatiden. Det visar sig nämligen att uttolkarna av hans text (1984) utgått från att väderstrecken i några viktiga fall måste 
ändras – och det rejält, inte bara 45 utan hela 90 grader – för att beskrivningen skall stämma med verkligheten, något som 
torde vara forskningens stora uppgift, för att inte säga drivkraft, och något som gemene man är intresserad av.  
     Därmed borde väl allt vara frid och fröjd kan man tycka. Men forskning – på alla stadier och alla ämnesområden – har en 
benägenhet att ibland hitta nya infallsvinklar som kan ”rubba cirklarna”.  I början av år 2011 inträffade just något som 
rubbade mina cirklar. Samma  iakttagelse som jag gjort för flera år sedan inom mitt lokala forskningsområde stod nu plötsligt 
helt klar framför mig på ett annat plan, som jag närmast vill kalla regionalt. Jag hade med framgång kunna driva min idé att 
floder, sjöar och dragställen i själva verket var en färdväg som på de äldsta kartorna ritades som ett sammanhängande system. 
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Kulturarrangemang  2011    UKF och andra kulturorganisationer  
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagarav-
gift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med 
vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det 
händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrange-
mang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland  publiceras  våra aktiviteter även under 
KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF  582 40 515. 

 

Lörd 10 sept, Bro Centrum 
Fest i Byn 
Utställning i Brohuset mitt emot bibliotekets skylt-
ningsfönster 
Sophie Hedin:  Bilder från historiken kring Teater i 
Upplands-Bro 
Gudrun Sandén: Bildväv med Upplands-Brokarta 
UKF:s övriga projekt visas och diskuteras.   
Bro-Lossa hembygdsförening 
Arr. Bl.a  Föreningslivet i Bro  

Sönd 16 okt kl 15. Lärarvägen 1 Bro  
hos Sophie Hedin      50:- 
Söndagssalong med musik 
. 
Tre erfarna musiker från tre länder träffades för 
att blanda sina instruments klanger i den make-
donska folkmusiken. Resultatet blev gruppen 
”Splet”.  
    Jovana Jelovac på tvärflöjt är utbildad klassisk 
flöjtist från Serbien. 
    Filip Stojanov på tambura är från Makedonien 
och har studerat folkmusik vid musikhögskolan i 
Skopje. Båda har studerat på Kungliga musikhög-
skolan i Stockholm. 
    Sten Hedlund är lärare på musikprogrammet vid 
Fredrika Bremergymnasiet i Haninge och har stu-
derat makedonsk folkmusik för professor  
Dragan Dautovski vid musikhögskolan i Skopje. 

Tamburan som är ett tvåkörigt stränginstrument 
bär både melodi, rytm och karaktär i den traditio-
nella makedonska folkmusiken.  
Mandolan väver en bakgrund med bas och melodi   

De vackra, gamla folkmelodierna, från början 
framimproviserade av fåraherdar i de makedonska 
bergen, framförs på klassisk tvärflöjt. 
     Förutom att framföra konserten kan Splet ge 
workshop där bakgrunden till musiken och rytmer-
na förklaras, vilket kan följas av en interaktiv del 
där deltagarna får prova på att spela låtar och dansa 
makedonsk folkdans.  
50:- inkl kaffe med bröd 

Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsin-
stitut med ekonomiskt. stöd  från Kulturnämnden  

Sönd 11 sept. Kyrkplanen framför Kungsängens 
kyrka 
Den traditionella Medeltidsdagen 
Marknad och underhållning. 
Föredrag:  Historia kring Kungsängen.  
Börje Sandén. Uppföljning av förra årets föredrag 
kring namnet Näs, i år kompletterat med historiska 
möten kring ärkebiskopsborgen.  
Gudrun Sandéns historiska bildväv om  
Almarestäket och Stockholms blodbad. 

Sönd 9 oktober - Säbyholmsskolans Naturbruks-
gymnasium ca kl  13 
Säbyholms-skolans hundraårsjubileum.   
Den traditionella Skördemarknaden 
Bl.a. Säbyholmsföreningens stora utställning,  
Sång av Bro d'River Boys. Sektion i UKF 
Begreppet "Bro d´River Boys" uppstod under  
skolans privata verksamhet på 1950-talet under 
dåvarande namnet Sunnerdahls Praktiska Ung-
domsskola. 
Arr. Säbyholmsskolan och Säbyholmsföreningen 

Onsd 12 okt kl  19.00  Kungsängens bibliotek, 
Tibble 
Historia längs Gamla E18 - sträckan 
Bro - Kungsängen - Stäket 
Miljöer och händelser kring landsvägen.  
Historia i stort och smått - från vägbyggen till 
politisk historia 
Bilder med kommentarer av Börje Sandén 
Arr:  Biblioteket och UKF  

Lörd 3 dec.  Bro Centrum 
Jul- och Kulturmarknad 
Hembygdsföreningen och Forskningsinstitutet 
medverkar i Brohuset. 
Arr. Bl.a. Kulturförenigarna  

Nära smärre skrivfel och otydligheter har ändrats 



                Gamla papper berättar 
 

Låssa ligger längst bort från de centrala bygderna i 
kommunen.  År 1952 med en skolform som var i utdö-
ende. En typisk landsortsskola med två klassrum för 
småskola och storskola och bara två lärare för bygdens 
45-50 barn. Förbryllande att bygden hade ett storslaget 
fornminne som Rösaring beskrivet i de allra äldsta 
fornminnesförteckningarna från 1600-talet. Ännu mer 
förvånande när en fornminnesinventerare konstaterar 
att Låssabygden har ett bredare register med fornmin-
nen än Birka rakt söder ut från Rösaring. Utgrävning-
arna på 1990-talet konstaterade något så ovanligt som 
en bronsgjutarverkstad vid Stora Ekeby. Att det var 
något särskilt med Bro-Lossa fick jag klart för mig när 
jag intervjuade en fackman med verksamhet på histo-
riska museet inför det stora Hembygdsprojekts utgiv-
ning av Historiska Nyheter 1977. Jag fick veta att Bro 
härad hade en så talrik befolkning att man delat det i 
två halvor. I själva verket hade det delats redan innan 
den kristna organisationen med socknar inleddes. Här 
fanns således Bro halva hundare. Man har menat att ett 
hundare hade så stor befolkning att 100 man kunde 
finnas beredda att försvara bygden. Den låg ju vid ha-
vet och var öppen för plundring av främmande viking-
ar, vilket framgår av Assurstenen vid Bro, där Assur 
beskrivs som ledare av bygdens försvar. 
     Den andra halvan fanns ute i havet närmast fastlan-
det med bl.a. Färingsö eller Svartsjölandet. Det stora 
Bro hundare var det innersta av åtta hundaren längs 
kusten genom nuvarande Stockholm ända förbi Norr-
tälje. De bildade landskapet Attundaland. Vårt hunda-
re var indelat i 8 åttingar, senare socknarna Bro, Låssa, 
Näs, Ryd och Färentuna, Hillersjö, Sånga och Skå. 
     Det har också konstaterats att Låssa var den äldsta 
stormannabygden i kommunen.  I ett register från 
1527 över prosterier i Stäkets län har jag funnit att Bro 
kyrka var annex till Lossa! Bro blev snart huvudkyrka 
men ännu på 1800-talet hade två kyrkoherdar, far och 
son Hallgren sina bostäder i nuvarande komminister-
gården Sanda. Det var också en kyrkherdeson i Sanda 
som i 1700-talets början skrev om dansandet i Troje-
borgen / labyrinten. Den yngre bodde – innan han gifte 
sig - på sitt ägandes  Skytteholm på Ekerö, varifrån 
han i öppen båt färdades de fyra milen till Sanda. 
     Låssa låg i själva verket centralt i häradet under de 
första 600 åren då det var sjövägar som gällde. På 
1400-talet hölls två omtalade herredagsmöten på 
Dävensö mycket centralt innan Stockholm blev 
riktig huvudstad några hundra år senare 
     I Upplands-Bro finns också två socknar från det 
gamla Tiundaland (Tio hundens land) med Håbo hun-
dare som det enda söder om Uppsala. I gamla papper 
berättas att Håbobönderna gick främst när bondestån-
dets riksdagsmän tågade i väg till riksdagsmötena. 
Någon har i gammal tid sagt att det berott på att Oden 
slog sig ner i Fornsigtuna. Tro’t den som vill. 

Hej!- 200-årsjubileum 
 

I år är det 200 år sedan hälsningsordet HEJ mynta-
des. Det fanns förvisso ett ord ”hej” redan tidigare i 
sammanhang som: Hej, tomtegubbar slå i glasen;  
Hej, vad det går  undan; Ropa inte hej förrän du är 
över bäcken.  
    Det var i efterdyningarna i samband med förlusten 
av Finland i kriget 1809 som känslan för det kulturel-
la arvet blommade upp, och man vände blickarna mot 
”landets fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jor-
den”, som Richard Dybeck senare formulerade det i 
sin ”Sång till Norden”, där inledningsorden var - och 
är - ”Du gamla, Du fria” och inte något annat. Sången 
sjöngs första gången 1844 och blev snart mycket po-
pulär, men är ännu inte formellt vår nationalsång.  
     Det var den 16 februari 1811 som en grupp på 12 
unga studenter i Uppsala, tio av dem från Värmland, 
bildade det ursprungliga Götiska förbundet. Detta 
slutna sällskap, som så småningom kom att få något 
hundratal medlemmar, valde ”lösenordet Hej” för sin 
interna kommunikation - för att uttrycka saken med 
ett nutida språkbruk. 
     Den kris som landet hamnat i blir grunden för det 
nationella tänkandet som uppstått i Europa efter frans-
ka revolutionen bara 20-talet år tidigare. Bröderna i 
sällskapet börjar söka efter nationens rötter och finner 
den som bekant i vikingatiden. Poeten Erik Gustav 
Geijer blir en av de ledande med sina välbekanta dik-
ter om Vikingen, Odalbonden m.fl. Man ger ut tid-
skriften Iduna som sprider de götiska grundtankarna 
och när Tegnér skapar Frithiofs saga blir den nordiska 
vikingen känd över världen. 
     Två av de ursprungliga grundarna utvecklar sitt 
intresse för forntiden till vetenskap, Geijer som frej-
dad historiker och Adlerbeth som fornforskare. Akti-
viteten inom förbundet upphör så småningom och när 
den sistnämnde avlider hålls sista stämman 1844, 
samma år som Dybeck publicerar Du gamla, du fria 
Inom sällskapet hade bröderna använt namn ur den 
fornnordiska sagodiktningen och tilltalat varandra 
med Hej.  
     Kvar blev alltså ett ord som ständigt fått ökad livs-
kraft. Tillsammans med  ”du-reformen” har ordet på-
tagligt underlättat kommunikationen mellan männi-
skor i vårt land och i allra högsta grad demokratiserat 
umgänget svenskar emellan. Jag vill särskilt framhålla 
ordets användning i dagens digitala samhälle. Häls-
ningsfrasen Hej öppnar på ett enkel sätt kommunika-
tionen mellan såväl sinsemellan obekanta personer 
som med myndighetsutövare av alla slag på snart sagt 
alla nivåer. Det behövs inga formaliteter. Det räcker 
med ett HEJ 
     År 2005 skrev litteraturhistorikern Ingmar Sten-
roth många tänkvärda ord i detta ämne i sin bok  
”Sveriges Rötter - En nations födelse.”  
 Läs mer på hemsidan: Sökord  Nationalsång   



Att göra historia av forntida legender - är det möjligt? 
 
Vad hände egentligen i Kungsängen för 1000 år sedan – Forts. från förra numret 
Artikeln i februarinumret hade en fortsättning på hemsidan med utförligare kommentarer till händel-
seförloppet. Där fanns många argument kring den fråga som jag då kallade kontroversiell. 
     Här följer en fortsatt redogörelse för mina studier kring den isländska saga som berättar om intres-
santa förhållanden här hos oss i Upplands-Bro. I juni lade jag till nedanstående mycket betydelsefulla 
tillägg. 
 
Tillägg på hemsidan sommaren 2011 
De isländska sagorna är i de flesta fall typisk lokalhistoria. Färdriktningarna på ön följde naturligt-
vis terrängen. Man behövde inte utnyttja Polstjärnan i sin hemmamiljö. Det räckte med orden norrut 
eller västerut precis om idag. I Bro bor vi norr om Stockholm men också i nordväst. De problem som 
jag talar om uppstod när vi fick för oss att islänningarnas ungefärliga väderstreck skulle gälla även i 
Sverige. När det blev aktuellt för Snorre Sturlason att berätta om Stocksund valde han naturligtvis de 
väderstreck som sagesmännen muntligt eller skriftligt använt. I vårt fall väster och öster. 
      Under en lång följd av år - ända sedan jag i hembygdsboken berättade om Olaf Haraldsons besök 
här, har jag varit övertygad om att sagatexternas  svävande väderstrecksriktningar inte skall tilläm-
pas på svenska förhållanden. I några kommande artiklar avser jag att mer detaljerat presentera mina 
argument som visar att idén att vrida väderstrecken i själva verket var en myt som 1928  fick sin 
sanktion i en vetenskaplig artikel. Ännu 1984 ansågs vridningen vara högsta sanning i ett annat ve-
tenskapligt verk, där väderstreckens användning diskuteras. Denna felaktiga uppfattningen har sena-
re övergivits av samme  författare i en dansk skrift om väderstreck i Norden. Men - ett så långvarigt 
felaktigt tänkesätt låter inte ändra på sig med några få ord. - och det gör inte heller förklaringen. Det 
erfordras, som jag ser det, många  utredningar kring saken. De kommer så småningom.   
 
Det aktuella forskningsläget angående väderstrecksfrågan 
I början av 1900-talet hade alltså en idé förts fram att nordborna inte kunde peka ut nordriktningen 
riktigt i sina berättelser. Bl.a. hade man funnit att de i själva verket färdades åt NO, när de sade sig 
åka mot norr. Ett antal forskare med den främsta kännaren av 1000-talet historia i spetsen skrev upp-
satser om saken i vetenskapliga tidskrifter. En av dem bevisade i en artikel 1928 i kraftfulla ordalag 
att nordbornas väderstreck var förskjutna 45 °medsols. Andra hakade på och i en uppsats 1941 ansåg 
en vapenbroder att det otvivelaktigt var så. Därmed var saken ett faktum. Det fanns dock opponenter i 
saken. 
      Historikerna hade sagt sitt och uttolkare av innehållet i isländska sagor har sedan ogenerat ändrat 
på väderstrecken och i några fall ökat på felet till 90°. Nyligen har man i ett fall vridit väderstrecket åt 
andra hållet. 
     Så sent som 1992 fick vi en ny översättning av ett antal nordiska kungasagor, där de äldsta upplys-
ningarna om svenska förhållanden är omtalade, bl.a. i den kända Heimskringla som är aktuell för oss i 
Upplands-Bro. Den nya versionen utger sig för att vara en ”översättning” men är i själva verket en 
”tolkning”, där språket gjorts smidigare för bekvämare läsning, ett något i allra högsta grad tacknäm-
ligt initiativ. I likhet med samtliga tidigare versioner som jag tagit del av har även i denna några för 
sakinnehållet betydelsefulla väderstreck ändrats gentemot den isländska originalversionen, utan att 
översättaren lämnat någon förklaring till varför ändringen skett. Det brukar göras i en fotnot eller i 
kommentarer i slutet av boken. 
     Den minnesgode läsaren erinrar sig kanske att jag skrev om detta i förra nyhetsbrevets ”Epilog – 
tills vidare”. På min fråga till den språkforskare som anlitats för den nya översättningen varför han 
ändrat på väderstrecken, hänvisade denne till en historiker vid Göteborgs universitet, som givit anvis-
ning om vilken version av sagan som skulle användas. Det har nu gått närmare ett år sedan jag ställde 
min viktiga fråga till nyssnämnda historiker: finns det någon annan version på isländska språket som 
har andra väderstreck än väster, resp. öster? 



     En annan viktig fråga var om den göteborgska forskningen tar hänsyn till att Mälaren var havsvik 
vid det aktuella tillfället och att sagans Stocksund således inte kunde vara sundet vid Norrström, som 
var ett av minst fem sund i den dåvarande skärgården runt nuvarande Stockholm. 
     Lyckligtvis är det så att frågan inte står eller faller bara för väderstreckens skull, vilket kommer att 
framgå av min fortsatta argumentation. 
 
Forskningsläget har ändrats under sommaren 2011 
Eftersom jag inte hört något från den sakkunniga institutionen har jag gått en annan väg för att finna 
svar på frågan om nordborna verkligen inte visste i vilken riktning man hade norr. 
     År 2006 hade jag läst en doktorsavhandling benämnd ”Sagans svenskar -  synen på vikingatiden 
och de isländska sagorna under 300 år”. En förnyad grundlig läsning borde avslöja om väderstrecks-
frågan var aktuell i modern sagaforskning. Jag fann inget, varför jag vände mig direkt till författaren 
med frågan. Jag fick ett prompt svar att saken inte diskuteras i historiekretsar! Till yttermera visso 
fick jag en hänvisning till en internationell 7-dagars Sagakonferens i Uppsala i augusti 2009, vars 
samtliga föredrag fanns samlade i två stora PDF-filer på internet. Med den inbyggda sökmotorn kun-
de jag kolla alla föredrag om vår typ av väderstrecksanvisningar fanns med. Jag hittade ingen diskus-
sion. 
      Nu hör det till saken att själva sagaforskningen lever ett eget liv kring de många texterna; i vissa 
avseenden utanför den vanliga historieforskningen. Dessutom har väderstrecksfrågan under de gång-
na hundra åren mest legat på några arkeologernas bord. I decennier pågick en het debatt mellan histo-
riker och några kända arkeologer på 20-40-talen. En av dem var Birger Nerman, som med stor frenesi 
drev historien kring Olav Haraldssons – sedermera ”den helige” - seglats i ”mälaren”. Enbart med 
hänvisning till isländska sagor och andra berättelser från olika tider fastslog han att händelsen ägt rum 
i nuvarande Stockholm och naturligtvis med utgångspunkt från att väderstrecken i sagan varit felakti-
ga och därför ändrats. 
     Argumenten från Nermans sida är så märkliga i ett serieöst forskarperspektiv, att jag kommer att 
på hemsidan närmare diskutera och exemplifiera denna debatt eftersom den står i direkt samband 
med, och i motsats till mina argument för att händelsen med Olav borde ha ägt rum vid Stäket och 
inte i Stockholm. Här tar jag för tillfället bara ett exempel. En av våra mer kända historiker, Erik 
Lönnroth, avslutade på 1950-talet sin kritik av Nermans brist på modern vetenskaplig metod med or-
den: ”Att någon historiker av facket skulle godkänna professor Nermans metoder för historisk forsk-
ning torde vara uteslutet.” 
      Lägg märke till, att i det nu pågående försöket till debatt, så hänvisar dock ovannämnda översätta-
re till just en historikers syn på väderstrecksfrågan - och rättar sig därefter. 
      Väderstrecksdebatten är i emellertid långt ifrån avvecklad. Den finns på mycket framträdande 
plats i en tungt vägande bok ännu 1984, i vilken en ny översättning presenterar den äldsta utförliga 
beskrivningen av geografiska förhållanden i norden. Den är författad på 1070-talet av en kyrklig dig-
nitär, Adam av Bremen. Översättningen kommenteras av flera forskare från olika ämnesområden. 
Två av dem gör vad de kan för att försvara tesen om nordbornas felaktiga uppfattning av väderstreck-
en. Glädjande nog är en av dem fortfarande vid liv och har 1992 tagit avstånd från saken i en dansk-
språkig skrift utgiven av svenska Vitterhetsakademin. Men hur många vet det?  Jag vet, eftersom jag 
frågat forskaren. 
     Väderstrecken överensstämmer därför nu med den tolkning som jag kommit fram till genom att 
dels jämföra Adams latinska text med olika tolkningar och dels genom att granska resultatet gentemot 
den geografiska verkligheten och dagens kartografiska kunskap. Jag arbetar med en särskild artikel 
som kommer att belysa den proceduren närmare. Där finns märkliga ting att rapportera. 
     Döm om en verklig överraskning när min beställda bok om Isländska väderstreck dimper ner i min 
brevlåda 2011-07-21. Boken är  Isländska Sällskapets årsbok Scripta Islandica 1965. Där lämnar för-
fattaren följande beska replik till Lauritz Weibulls uppsats från 1928:   
"- Jag är ganska säker på att de inte seglade efter hur solen går upp vid en viss tidpunkt på året i 
Lund."  



Repliken kommer efter nedanstående redogörelse som i allt överensstämmer med min tidigare lämna-
de uppfattning.  
" Utan goda insikter i hur väderstrecken bestämdes, skulle vikingarna knappats ha kunnat resa till 
Grönland och tillbaka igen. Redan en färd till Island förutsatte, att man inte riskerade att segla förbi 
ön. För de nybyggare, som for över till det nya landet med allt sitt folk och allt sitt bohag, skulle det 
ha varit en alltför stor risk att ta.  
   Som redan påpekats av många andra, är detta en viktig invändning mot den av många forskare för-
fäktade hypotesen, att vikingarnas 'norr' inte var det polära norr utan en punkt 45 ° eller t.o.m. 60 ° 
medsols från vårt norr. Det skulle ha varit ett om inte omöjligt så dock alltför opraktiskt system att 
segla efter, och vikingar var nu en gång inte opraktiskt folk. De hade sett en del av världen och hade 
förstått att inrätta sig i den."  
 
Vår allra tidigaste historia kan nu skrivas med andra förtecken 
Förutsättningarna i det pågående forskningsprojektet om Kungsängens tidigaste historia har således 
ändrats. Närmaste tiden avgör vad som kommer att ske i längden. Till att börja med tänker jag inte, 
som förra året, ikläda mig Olaf Haraldsons roll när jag på årets medeltidsdag 11 september vid 
Kungsängens kyrka redogör för händelseförloppet med de nya förtecknen. Förra året ansåg jag det 
vara mest tillrådligt att låta vikingen själv framträda och berätta om hur det gick till just vid Stäket 
och Ryssgraven, när han lyckades fly undan Olof Skötkonungs stängning av Stäksundet. Berättaren 
var ju bara en högst tillfällig gäst på vår jord som knappast kunde ställas till svars för sina uttalanden. 
     Även mitt anförande i våras på hembygdsgården i Kungsängen kom att få en annan framtoning - 
och vara mer detaljerat vid vårens exkursion till Stäksön. 
 
Närmast i tiden kommer artiklar på hemsidan och i Nyhetsbrevet att betydligt utförligare redogöra för 
hur forskningen kring vårt intressanta ämne har hanterats under de senaste hundra åren. Mest på hem-
sidan, eftersom det där finns stort utrymme för kommentarer och kartor. 
 
Att göra historia av legender 
Historieskrivning med vetenskaplig ambition är inte gammal, knappt 150 år. Här har sagorna ingen 
plats! Så har det hetat sedan 1900-talets början. Och likväl finns det mängder av historia grundade på 
sagor. Jag vill erinra om att människan skiljer sig från djuren genom att ha en historia - och den har vi 
hittat på själva. All beskrivning av vad människan varit med om är något författat. Vi vill ju ha ”en 
historia” att luta oss mot i tidens alla skiften. Ambitionen i de flesta fall är att historien skall vara så 
sann som bara är möjligt. Det har därför utvecklats metoder för att sortera bort tvivelaktigheter. 
 
Källkritik och granskning av texter – inte samma sak 
Vi vill gärna tro att det finns en kärna av sanning i den tidiga historia vi går att här försöka författa. 
Om det finns flera berättelser kring samma händelse borde det väl finnas något i dem som är använd-
bart och sådant som stämmer med exempelvis andra källor än texter, alltså sådant som inte är förfat-
tat. Modern forskningsmetodik erbjuder oss att gå vidare, trots brister i en text, genom att källkritiskt 
granska andra forskningsdiscipliner för att kunna utnyttja annan kunskap kring ämnet. 
     Historisk kunskap är alltså – enligt nu gällande källkritiska modell - resultatet av insamlade fakta 
från olika håll, som sedan skall brukas med förstånd. Mer finns att läsa om detta på hemsidan alltef-
tersom undersökningen går framåt. 
     Den historia som för närvarande är aktuell för oss är några isländska sagor och några få latinska 
texter. Det visar sig nämligen  att flertalet av de svenska orter, som är omnämnda i sagorna finns 
inom kommunens gränser. Detta är inte så konstigt som det låter eftersom vår bygd var porten till det 
sagorna kallar Svitjod. 
 
Isländska sagor 
I början av 1900-talet införde bröderna Lauritz och Curt Weibull sin mycket  berömda och omdisku-



terade metod för textkritik, som kortfattat kan sägas innebära att en historisk händelse måste kunna 
beläggas genom minst två skrifter, som dels är samtida med händelsen och dels sinsemellan oberoen-
de av varandra. Först då kan man hävda att en händelse har ägt rum!  
     När det gäller isländska sagor har dessa helt naturligt nedtecknats långt efteråt - ibland flera hund-
ra år senare. Här kan därför inte Weibulls metod tillämpas, som ursprungligen var en metod för litte-
raturhistoriker. Litteraturhistoriens främsta hjälpmedel är per definition just texter. 
     Den viktigaste bedömningsgrunden när det gäller historiska händelser blir därför sunt förnuft och 
att man utnyttjar sådant som vi nu vet om den miljö i vilken händelserna utspelade sig,  men som då-
tiden inte kände till. Här har vi därför – i de nu aktuella fallen  - två viktiga saker att ta hänsyn till. 
Kan sagans allmänna miljöbeskrivning återfinnas i dagens landskap? Och  hur såg dåtidens landskap 
ut med tanke på en landhöjning i Stockholmstrakten av ca 5 m på tusen år (knappt 5 mm/år). Land-
höjning är tämligen konstant i avtagande. Men havsytan har mer oregelbundet stigit under vissa år-
hundraden. Detta ställer till trassel, men som vi skall se, det förklarar också ett intressant fenomen i 
den havsvik, som nu är insjön Mälaren.  
 
Latinska texter 
När det gäller latinska texter är problemen annorlunda. De enda texter som kan sägas vara original är 
sådana som huggits in i sten på olika håll i Europa, i likhet med våra runstenar. Men sådana texter är 
inte intressanta för oss. En latinsk text som är mycket viktig i vårt projekt berättar om geografin i 
Norden. Den skrevs i slutet av vikingatiden på 1070-talet. Trots att den med största sannolikhet 
skrevs på den tidens bästa material, s.k. pergament (preparerade kalvskinn) så finns den inte bevarad 
i ursprunglig form. Texten är nu känd genom avskrifter  - av avskrifter - av avskrifter. 
     Precis som när vi nu läser gamla skrifter med ålderdomligt språk så kunde det för kopisterna  ha 
varit svårt att rätt uppfatta alla nyanser i texten. Ord kan ha suddats bort i utkanterna av arket eller det 
kan bokstavligen ha ”blivit en plump i protokollet” som delvis förstört orden. Har skrivaren inte fullt 
ut förstått vad där stått, så har denne, oftast en munk eller nunna, tagit till en gissning. För att inte tala 
om vad som kan ha hänt med texten när den blivit översatt  till moderna språk. På annan plats ger jag 
exempel på hur det hänt att även en lättläst text fått innehållet ändrat därför att tolkare tänkt på olika 
sätt. Om något enstaka ords betydelse missuppfattats kan textens innehåll i grund förändras. Ett 
sådant fall inträffar vid bevisandet att nordborna inte visste åt vilket håll norr var placerat. Men det 
finns många fler exempel att återkomma till - inte bara när det gäller latinska texter, utan generellt i 
historiens alla skiften. Osäkra texter bör mer ses som inspiration till studier av det förgångna, inte 
som avgörande bevis för sanningshalten i alla detaljer i ett händelseförlopp när andra källor säger nå-
got annat.  
 
Snorre Sturlason berömda skildring av Olav Haraldsons seglats i ”Lagen” 
De bägge sagorna ger oss många historiska detaljer. 
Artikeln i Nyhetsbrevet 2011-1 beskrev kortfattat problemställningen och argument för en tolkning 
som visar att händelsen bör ha ägt rum vid Kungsängen-Stäket. 
     Men det behövs mycket mer för att ändra på en hundraårig tankegång. Ett stort fartyg reagerar 
som bekant långsamt när kaptenen vill ändra färdriktningen. Han måste förbereda kursändringen i 
god tid. I vårt fall med texter måste ett antal fakta vara fast förankrade i medvetandet hos den som vill 
försöka förstå dunkla, ibland missvisande sammanhang. Argumenten kan liknas vid byggstenar i ett 
teoribygge som vill leda fram till en hållbar struktur i den nya byggnaden. 
     Aderton sådana byggstenar ingick i del 2 av förra numrets artikel, den som finns på hemsidan i 
artikeln: Olav den heliges seglats i ”Mälaren” åren 1007-08. Några av de mest grundläggande stenar-
na vill jag nämna här innan vi går att presentera själva händelseförloppet så som det framgår när man 
slår ihop de två viktigaste sagorna i artikeln Två sagor – En händelse. 
 
Några viktiga grundfakta för bedömningen av händelseförloppet. 
_ Det finns en framträdande olikhet mellan de två sagorna. Endast den yngre sagan – Snorre Sturla-
sons sammanställning från flera äldre sagor – säger att Olaf var tvungen att gräva sig ut till havet. 



Hur har den uppfattningen uppkommit? 
_ Bägge sagorna säger att platsen för händelsen var där det namngivna vattendraget via ett smalt sund 
rann ut i havet.  
_ Havet började inte i Stockholm för 1000 år sedan. Mälaren blev inte  insjö förrän i slutet av 1200-
talet, ca 250 år efter Olaf Haraldsson besök. 
_ Sagan säger att vattendraget – Lagen resp. Skarven - svämmade över vid vårfloden. 
_ Den akademiska forskning säger att sagans beskrivna  vattendrag är nuvarande Mälaren 
   vilket innebär orimligheten att havet skulle ha svämmat över när det regnade i Svitjod 
_ Det skulle också innebära att de skulle ha plundrat Mälarens bägge stränder. Men plundringsvärda 
samhällen i den stora skärgården, som också innefattade nuvarande Mälaren, fanns inte, förrän sun-
den vid Gamla stan blev enda inloppet som kunde pålas med stockar för att hindra plundrare ta sig in 
i landet. På Olafs tid fanns minst fem öppna sund som ledde in mot Svitjod. Meningslöst att då anläg-
ga samhällen utanför Svitjod. Anders Ödmans arkeologiska undersökningar kring Helgeandsholmen 
bekräftar att det inte fanns någon fast bebyggelse i närheten av nuv. Stockholm och Norrström. Den 
uppkom först på 1300-talet. 
 
======================================================================== 

Här visas nu texterna till bägge sagorna ”parallellt”.  
Vissa delar av berättelsen finns bara i den ena sagan. Vattendraget har olika namn. 

 
Olaf Haraldsons besök 1007-8   Två sagor – En händelse 

 
Den mest kända sagan är en förkortning av några äldre isländska handskrifter. Mycken tankemöda 
har ägnats åt att utreda hur de äldsta handskrifterna svarar mot varandra. Vikt har emellertid lagts på 
Snorre Sturlasons hänvisning till vad ”svearna har sagt”, vilket kan tyda på uppgifter som han fått vid 
sitt i besök i Västergötland år 1219, således efter sin tid som lagman vid Alltinget på Island. Då – 200 
år efter händelsen – kan man ha börjat inse att vatten mera varaktigt börjat forsa ut vid platsen för 
Stockholm och att havsviken sålunda var på väg att bli en insjö. 
     Alla varianterna av sagan talar om ett kraftigt forsfall ut till havet vid ett synnerligen smalt sund 
som i en av sagorna fått namnet Stocksund.  Man skall ha i minnet att det inte är Snorre eller någon 
annan äldre som sagt att sundet skulle ha hetat Norrström eller att händelsen skulle ha ägt rum i 
Stockholm. Du skall finna vid läsningen av nedanstående parallella avsnitt av sagorna att platsen för 
händelsen i bägge sagorna identifieras som det ställe där havet börjar. Hela nuvarande Mälaren var 
vid tillfället en del av havet. Mer om detta finns att läsa i artiklar på hemsidan och i UKF:s Nyhets-
brev både äldre och nyare. 
     Äldre forskare förefaller mig vara mer uppmärksamma på skillnaden mellan översättning och 
tolkning. Jag har endast moderniserat viss stavning i nedanstående tidiga översättningar. 
 
_ Texten med fet stil här nedan är den saga som ligger till grund för placeringen av 
Olaf Haraldssons äventyr till Stockholm. Det är den kortare och yngre. 
_ Den kursiva texten återger den äldre s.k. Legendariska sagan 
_ *** innehåller kommentarer 
 
Konung Olaf höll sedan österut framför Svitjod, lade in i Lagen och härjade å båda lan-
den.  Han for ända upp till Sigtuna och låg vid Fornsigtuna. Svearna säga,  att där ligga 
ännu de stenhögar, som Olaf lät uppföra under sina bryggändar. 
15) …Olaf höll med sitt följe in från Karlsåarna (Karlsár),(ev. Karlsöarna utanför Gotland?) till dess 
han kom öster ut till Svithiod, och hade då många skepp och for, tills han kom med folket till ett vat-
tendrag, som heter Skarfven (Skarfr). Detta ligger inne i Svithiod och är ett öfvermåttan stort vatten - 
en smal fjärd utåt, men kretsformigt inåt landet – och  ligga här bebyggda trakter på alla sidor invid  



 

vattnet. Där låg Olaf under sommaren och gjorde härnadståg därifrån mot Svearna och drap en stor  
mängd människor och ödde de härad som lågo närmast både på människor och gods och tog från 
dem det största krigsbyte och var icke Olaf blödig utan visste var han skulle göra väldig härnad, ty 
Olaf var icke utan sak mot Svearne, hvarföre han for mycket hårdt fram mot dem för Sigrid Storrådas 
skull. Men Olaf Svenske, som rådde öfver Svithiod, när detta skedde, var hennes son. 
*** 
_Underförstått utanför Svitjod finns inte bebodda trakter, endast fiskarbefolkning som vistades där 
under fisketiderna. Man bodde inne i landet bakom sitt skyddsvärn vid mynningen ut mot havet. 
_ Av sagan framgår att Svitjod är landet ovanför Lagens utlopp till havet. 
_”österut” är dunkelt. Om Olav seglat österut bör han ha gått vägen via nuvarande Södertälje kanal 
för att komma till Svitjod, men det är osäkert om den leden var öppen på hans tid. Vid en färd mellan 
Ryssland och Svitjod beskriven i Ynglingasagan är originalordet för väderstreck så diffust att en fors-
kare lämnar översättningen ”västerut” medan en annan säger ”på vägen österifrån”, vilket ju är sam-
ma sak. Ännu idag betyder exempelvis västlig vind inte att den blåser mot väster, utan att den kom-
mer från väster! Tala om vansklighet vid tolkning av gamla skrifter. 
_ Uttrycket ”ett övermåttan stort vatten” har naturligtvis använts som huvudargument av dem som 
vill avfärda den äldre sagan, som preciserar händelsen till Skarvens utlopp i havet.  Här kan Snorre ha 
påverkats av samtalen i Västergötland, då han fått veta att farvattnen i Svitjodområdet  bestod av en 
ofantligt stor skärgård. Han har rimligtvis inte kunnat skilja farvattnen åt utan sammanfattningsvis 
använt uttrycket ”övermåttan”, när det berättats för honom om den stora övärld, i vilken Lagen/
Skarven var den del. Däremot stämmer  orden ”kretsformigt inåt landet” mycket väl med verkligheten 
i den del av skärgården där Fornsigtuna är enda orten som han namnger och där han kan ha fått sitt 
stora krigsbyte. Se kartan i Nyhetsbrev 2011-1. 
 
Om hösten sporde Olaf  Haraldson, att Sveakonungen Olof drog samman en stor här,  
Olaf Svenske ärnar nu angripa sin namne Olaf, då vintern började och is lade sig på vattnet.  
 
samt att han lagt jernkedjor för Stocksund och satt folk der att vaka. Sveakonungen 
trodde, att konung Olaf skulle där tvingas avbida kölden, och tycktes honom Olaf Ha-
raldson här föga värd, ty han hade icke mycket folk.  
Olaf Svenske ärnar nu angripa sin namne Olaf, då vintern började och is lade sig på vattnet. Då fattade 
Olaf  Haraldsson det rådet, att han lät fälla en stor skog och lät föra den ut på isen och upplägga bål 
rundt omkring skeppen på isen. Men när isen låg starkast på vintern, då lät Olaf lägga eld i och upp-
bränna bålen och sedan bryta upp isen med stora träd, och var isen aldrig så stark under vintern, att 
det icke var upptinadt omkring skeppen. Och var han där under vintern och hade ej mer än 3 skepp, ty 
han hade sändt bort en del af sin här på hösten. Där låg Olaf den vintern med sitt folk, och Svearne 
togo honom icke tillfånga, såsom de tänkte. Men om våren, då isen var borta från vattnet, då sände Sve-
arne bud till Olaf Svenske, sin konung, att han skulle samla både en stor här och ledung, och säga, att 
nu månde Olaf Haraldsson icke komma undan, om de vilja bevaka honom. 
***  _ Jernkedjor är omtalade i helt andra sammanhang. Man menar timmerstockar sammanfogade av 
järnkedjor, på samma sätt vid flottning av timmer på sjöar. 
_ Aschaneus (1500-talet) från Aske i Håtuna, berättar om järnkedjor tvärs över Skarven 
 
Konung Olaf for då ut till Stocksund, men kom icke ut där; vester om sundet var en 
kastal och i öster en här.    (enligt isländska originaltexten) 
Men så är sagdt, att Olaf Haraldsson ej förr blef det varse, än skeppen vid utloppet lågo så tätt, som de 
kunde flyta, och utloppet var påladt, såsom sed är i österväg att påla emot ofred. Och det var ej sanno-
likt, att få skepp skulle komma ut, där icke ens många skulle kunna det. Men ned ifrån landet kom Olaf 
Svenske med så stor här, att det såg ut på alla stränder uppåt landet, som det vore en skog. Och var 
Olaf Digre med endast tre skepp där emellan ledungen och landthären, och tycktes Olaf  Haraldssons 
följeslagare ej lätt att styra undan från den plats, dit de voro komna. 



***  Se väderstrecksfrågan på annan plats 
Då nu konung Olaf sporde, att Sveakonungen  var kommen på sina skepp och hade 
många skepp ute och mycket folk, lät han gräva igenom Agnefit ut till havet.  
*** Att han grävde sig ut vid en plats som hette Agnefit är bara känt i denna Snorres version. Han 
kan ha fått uppgiften om strömt vatten när han mer än 200 år senare besöker Sverige. Han var dock ej 
Mälarområdet 
 
Det föll den tiden mycket regn. I hela Svitjod faller vart rinnande vatten ut i Lagen och 
från denna går ut till havet allenast en mynning, som är så smal, att mången å är breda-
re. 
En smal fjärd utåt havet (i äldre sagan) 
*** OBS Lagen är namnet på det vatten som Olav befinner sig i, dvs uppströms forsen. Ett hav kan 
inte svämma över för att det kommer mycket vatten från den del av Uppland som ligger uppströms 
Almarestäket. Lägg märke till landområdet beskrivs som hela Svitjod. 
 
Då det regnar mycket och töar faller vattnet så häftigt, att det är fors i Stocksund, och 
Lagen stiger så mycket upp på landen, att det är stor översvämning.  Så snart graven 
nådde sjön, lopp vattnet  och strömmen ut.  
*** OBS endast Snorre talar om en vattengrav. 
_ Agnefit är en omtalad plats i andra isländska sagor.   Se nedan vad som sägs härom 1869 innan my-
ten uppkom om nordbornas felaktiga uppfattning av var norr låg. 
 
Men Olaf Svenske, som styrde en så stor här, som där var samlad både till lands och sjös, tänker att 
den digre mannen då icke skulle komma undan. Men en låg strand, som heter Agnefit, gick fram på ena 
sidan utmed vattnet, och är det ett långt näs. Där hade Olaf Svenske själf sin fylking till motvärn på lan-
det, och så mycket folk var på alla stränder, att ingenstädes var att vänta, att man kunde komma i land. 
(16) Men Olaf Haraldsson var kommen mellan denna stora här. 
 
Konung Olav lät då alla skeppen lägga styrena ur lag och hissa seglen i topp, det var 
blåsande vind, de styrde med årorna, skeppen gingo med fart  ut över grundet och kom-
mo alla i havet. 
Då talade Olaf till sitt folk: tagen alla det råd, som I sen mig. göra. Sedan lät han draga upp seglen i 
topp, men vinden låg ned emot Agnafit. Och då seglen voro uppdragna på Olafs skepp, styrde han 
mot Agnefit på Olaf Svenskes fylking; men vinden gick efter Olaf Haraldssons vilja. Men när han kom 
närmare till land än vån (avsikt, mening, F.A.Dahlgren Ord och talesätt, 1914/1961) var, så att Olaf 
Svenske tyckte sig hafva den digre mannen och allt hans folk i sin hand, då är sagdt, att Olaf Ha-
raldsson föll på knä och såg i sina händer; men då han så såg i händerna och i det att Olafs skepp 
kommit till land, då tilldrog sig på ett underbart sätt, att näset sprack sönder framför Olaf Haralds-
son och just där Olaf Svenskes fylkingsarm stod, och Olaf Haraldsson seglade där med tre skepp ige-
nom näset och ut till hafs med en mycket frejdad färd, såsom det går för alla dem, som Gud ger styr-
ka.  
***Agnefit ligger i detta fall antingen på Stäksön norr om Ryssgraven eller söder om Ryssgraven vid 
Mälarstranden i södra Kungsängen. 
_ Beträffande beskrivningen ”gick med fart ut över grundet”: se nedanstående kommentar. 
_ Beträffande beskrivningen ”då tilldrog sig på ett underbart sätt, att näset sprack sönder”, så kan det 
förklaras med att svenskarna, som varit så dåliga på att försvara denna led, vilken normalt inte var 
vattenfylld för 1000 år sedan, har ursäktat sig att något övernaturligt hänt. I själva verket var det var-
dagsmat för vikingar att dra sina båtar över näs av olika slag. Vid extra högvatten vid Ryssgraven kan 
dragsträckan inte har varit längre än ett 50-tal meter. 
_ OBS det här omtalade näset (nes på isländska) har givit kyrka och socken sitt ursprungliga namn 
Näs (Nääs) 



_ Naturligtvis har den äldre sagans syftning på något övernaturligt använts som ett starkt argument 
mot den och således talat till fördel för Norrström/Stockholm. Med tanke på de många upplysningar-
na om kraftiga översvämningar genom tiderna är det emellertid lika naturligt att förklara Olaf Ha-
raldssons flykt med traditionell släpning av båtarna över näset. 
 
Svearna foro då till Olaf Sveakonung och sade honom att Olaf digre var kommen ut på 
havet, och de som skulle vakta att Olaf icke komme ut, fingo mycket åtal. Man har se-
dan kallat detta utlopp Konungssund; man kan icke fara med storskepp därigenom an-
nat än när vattnen äro stridast.  
Men Olaf Svenske var kvar och hade icke Olaf Haraldsson i sina händer; 
*** Enligt den här förklaringen är det således vid Ryssgraven som Olaf flyr ut på havet. Här är det  
anledning att erinra om de många höga vattenstånden i Stäksundet, särskilt 1839 då nivåskillnaden 
ovanför och nedanför var 1,2 meter och 1780 då färjan av blåst och isgång slets loss och gick till sjöss 
”trots ny  5 tums tross”. I beskrivningen av ångbåtstrafiken sägs att det alltid var mycket strömt på 
vårarna. Den första ångbåten med propeller tog 4 dagar på sig att passera Stäksundet. Efter 1839 ren-
sades den gamla bäckfåran vid Ryssgraven, som enligt gamla kartor varit försedd med en liten  bro. 
Bottnen stensattes för att hindra igenväxning och ny kanal för överloppsvatten byggdes innanför bro-
fästet på Stäketholmen. När vi på 1970-talet anlitade ångfartyget Mariefred för en rundtur runt kom-
munen tvingades vi ha reservplats vid Stäket för ett eventuellt alltför kraftigt vattenflöde när passage-
rarna skulle lämna båten. 
 
Somlige säga,  att Svearna vordo varse, att Olafs män hade gräft genom näset och vatt-
net föll ut, och att de då  kommo dit med hären, för att hindra Olav från att komma ut, 
men att vattnet grof ut å båda sidor, så att strandbackarna rasade med folket och mån-
ge omkommo. Men Svearna tala däremot och säga det vara lögn, att några där förfarits. 
 
… snarare gick det honom emot, att mycket af hans folk sjönk ned; då näset remnade framför Olaf, 
och sjön lopp upp under dem, så att en stor mängd människor förgicks för Olaf Svenske. Men det kal-
las sedan Konungssund, och far man sedan dess med skepp genom sundet. Och Olaf Svenske kunde 
länge efteråt ej höra, att det kallades Konungssund, utan ville han låta kalla det den digre mannens 
sund 
*** Hans Hildebrand, som på 1860-talet grundligt studerat ämnet, lägger stor vikt vid att Snorre flera 
gånger hänvisar till vad ”Svearna säger”. Det är antagligen därför som Snorre lägger till denna pas-
sus, som kan tolkas som att svearna ännu 200 år efter händelsen har velat bortförklara sitt dåliga för-
svar av bygden. 
     Ända sedan mina första artiklar i det här ämnet har jag berättat om forskare som framhållit att hän-
delsen mycke väl kan ha utspelat sig vid Stäket. Allra tydligast kom det till uttryck i den generation 
som ännu inte kunde stödja sig på landhöjning utan ”bara” på texter och sunt förnuft. Den ovan 
nämnde Hans Hildebrand, riksantikvarie och internationellt erkänd forskare framhåller särskilt Alma-
restäket som den rätta platsen. Han gör det på två ställen i  2-bandsverket Konungaboken (1869), 
både i kapitlet Konungabokens Geografi och i en fotnot till Olav den Heliges saga.. Han skriver: 
 
1/ ”Steksundet, af Snorre oriktigt kalladt Stocksund, med Agnefit och Konungssund, icke vid det nu-
varande Stockholm, utan vid Skarfvens utlopp i Mälaren”. 
2/ Fotnoten s.7: Legendariska sagan låter härnaden i Svitjod inträffa mycket senare. Hon nämner icke 
Lagen  (Mälaren), utan Skarfven, viken utanför Sigtuna. Man torde kunna med visshet antaga, att 
Stocksund är en förvexling  med Steksund (Stäksund)  och att händelsen passerat vid norra Stäket, der 
utloppet är smalt, vårfloden ännu besvärlig och der för öfrigt  finnes vid sidan af den n.v. farleden en 
annan kortare, igenvallad. Det synes som om Agnefit skulle hafva legat der uppe, och icke på det nu-
varande Stockholms plats; det nordligare läget har ock största sannolikheten för sig. Det är biblioteka-
rien Styffe som först fästat uppmärksamhet vid detta. 



 
 
 

Kortfattad rapport från UKF:s medverkan i Kartografiska Sällskapets seminarium 
kring Historiska kartor i mars 2011.. 

Till grund för föredraget låg artikeln ”Att läsa gamla 
kartor” i Nyhetsbrev 2010:2 
     Men där fanns nu också ett tillägg – en upptäckt 
som för mig skulle komma att kasta nytt ljus över  
tolkningen av de medeltida kartorna över Norden.   
Jag hade nämligen funnit att den äldsta skriftliga redo-
görelsen för geografin i Skandinavien i ett viktigt av-
seende överensstämde med de första kart-bilderna 
över vårt område. De var nämligen utformade efter en 
helt annan princip än 1200-talskartan, som inledde 
nyhetsbrevets artikel. Du minns kanske kartan med de 
kraftigt markerade floderna i ett närmast fyrkantigt 
England. Den kartan var en lodbild på samma sätt som 
vi är vana att se kartorna. 
     Den första kartan över norden visar Östersjön som 
en långsmal vik rakt in i norra Europa med den skan-
dinaviska bergskedjan liggande i väst-östlig riktning. 
På detta för oss missvisande sätt fortsatte man att rita 
kartorna en lång tid. Principen var idealisk för de sjö-
farande. Kompasser var inte nödvändiga när man seg-
lade i ett innanhav, man hade ju kusterna som sjömär-
ken. Den som seglade från nuvarande Nordsjön in i 
Östersjön hade först Norge med Bohuslän på vänstra 
sidan,  därefter följde Danmark med Halland, Skåne, 
Blekinge, och sen var man framme vid Sverige. Att 
kusten vid Blekinge plötsligt ändrades med 90 ° var 
inget bekymmer. Man fortsatte att följa kusten  som 

man såg på sin vänstra sida. 
      Principen för detta sätt att rita kartorna skulle bli 
förödande för sena tiders forskare som fått uppfatt-
ningen att man förr inte vetat att Skandinavien i verk-
ligheten gick i syd-nordlig riktning.  Det var när jag – 
av typisk lokalhistorisk anledning – ville närmare stu-
dera den äldsta skriftliga redogörelsen över vårt land, 
nämligen Adam av Bremens stora berättelse om geo-
grafiska, kulturella och religiösa förhållanden i Nor-
den, som jag fann att Adams beskrivning i vissa fall 
följde de första kartritarnas princip.  I övriga fall an-
vände Adam normala väderstreck, precis de vi nu an-
vänder, exempelvis att Värmland ligger norr om Väs-
tergötland. När den medeltida principen två gånger 
kommer i konflikt med verkligheten använder Adam 
inte det vanliga ordet för öster. Att det valda ordet pas-
sar perfekt framgår klart när man vet att Adam följde 
samma princip som de första kartograferna. Hur detta 
ser  ut i verkligheten kommer jag inom kort att visa på 
hemsidan och i en annan artikel med kartillustrationer. 
     Den lokalhistoriska orsaken till studiet av Adam 
hänger samman med utredningen av väderstrecken i 
sagan om Olaf den heliges färd i nuvarande Mälarom-
rådet. Bevisföringen för påståendet att nordmännen 
inte använde riktiga väderstreck grundade sig nämli-
gen på att Adams väderstreck var felaktiga eller obe-
gripliga. Mycket mer om detta kommer i nästa artikel. 

Om man tolkar Adams text så 
som det görs i Weibulls arti-
kel från 1928 fick man bevis 
för att man måste vrida vä-
derstrecken 45° för att de 
skall stämma med verklig-
heten.  
 
Flera artiklar om forskning-
ens hantering av väder- 
strecksproblematiken och 
försök till tolkningen av me-
deltidens tänkesätt kommer 
snart. 
Övre bilden från 1320-
talet 
 
Nedre bilden år 1493 
 
Danska öarna ligger till 
vänster på kartan. 
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Kultur– och Julmarknad i Bro centrum  lörd. 3 dec  
Föredrag i biblioteket kring Gudrun Sandéns historiska bildvävar, Börje Sandén  

Sophie Hedin - Historiken kring Teater i Upplands-Bro.  
Uppmärksammade händelser ur Bros domböcker i gammal tid. Gudrun Sandén 

Håtuna-Håbo-Tibble hembygdsförening medverkar 
Föredragen på schemalagda tider 

Konst- och teaterhistoria i Bro  
Tisd 8 nov. kl 19 . Hemb.gården Klint 

Sophie Hedin,  uppvuxen i Bro,  berättar om teaterverksamheten i Bro på 40-
talet  och sedermera inom Upplands-Bro då hon var aktiv bl.a. med teaterföre-

ställningarna på temat Håtunaleken. - Bro-Lossa Hembygdsförening 

Fortsättning  på  förra numrets artikel 
 

Iakttagelser vid läsningen av den äldsta detaljerade  
geografiska beskrivningen av vårt land 

Kan en viss tolkning av begreppet ’baltiska havet’ ge oss ny historia?  
Finns det brister i tolkningen av den äldsta beskrivningen av vårt land? 

  

Ett debatt inlägg med utgångspunkt från den i förra numret diskuterade påstådda  
väderstrecksproblematiken inom den nordiska sagaforskningen 

 

Artikeln är rikligt försedd med kommentarer, än så länge endast på hemsidan 
Detta är fjärde artikeln på samma tema 

 

I den nu tryckta versionen skrevs inte ut hela kartan på sidan 7  
Den finns i Nyhetsbrev 2011:2 på sista sidan 

           

Rundabordssamtal - föredrag med debatt inlägg 
Vi planerar ett diskussionsforum kring frågor och iakttagelser som uppkommer 

när kunskaper om den lokala miljön fördjupar eller motsäger den traditionella upp-
fattningen - vi har som bekant flera sådana fall i Upplands-Bro.  

Vi söker lokal - annonser kommer i så fall på hemsidan och lokalpressen. 



Kulturarrangemang  2011    UKF och andra kulturorganisationer  
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagarav-
gift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med 
vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det 
händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrange-
mang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland  publiceras  våra aktiviteter även under 
KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF  582 40 515. 

 

Tisd 8 nov. kl 19  Hembygdsgården Klint 

Konst- och teaterhistoria i Bro 

Sophie Hedin,  uppvuxen i Bro,  berättar om 
teaterverksamheten i Bro på 40-talet  och se-
dermera inom Upplands-Bro då hon var aktiv 
bl.a. med teaterföreställningarna på temat Hå-
tunaleken. 
Arr.  Bro - Lossa hembygdsförening 

Lörd 3 dec.  Bro Centrum 
Jul- och Kulturmarknad 

               I år utökas kulturinslagen 
Hembygdsföreningarna i Bro och Håtuna  
Forskningsinstitutet medverkar i Brohuset. 
Gudrun Sandén Historiska bildvävar visas i 
Bibliotekets skyltfönster.  
Gudrun ger glimtar ur Bro härads domböcker 
Börje berättar om händelserna som illustreras 
i bildvävarna.  
Föredragen upprepas på schemalagda tider. 

 

Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-Bro  
Hur skapades vår äldsta historia?  

 
Ovanstående rubrik var titeln på UKF:s föreläsning i februari 2010. I kortfattad form trycktes en arti-
kel i Nyhetsbrev 2, aug. 2010. (mer utförligt på hemsidan)  I det här numret kommer nu den fjärde 
artikeln på samma tema. Reaktionen från forskarvärlden har under tiden varit både för och emot de 
slutsatser jag presenterar.  Detta har varit mycket positivt för saken, eftersom det givit mig anledning 
att försöka tränga ännu djupare in i de problem som helt naturligt finns, när vi i vår tid försöker förstå 
de föreställningar, tänkesätt och förutsättningar som människor för tusen år sedan hade, när deras hi-
storia skapades. 
      Det intressanta med forskarnas förklaringsmodeller  - både när det gäller en isländsk saga om 
platser i Upplands-Bro och utformningen av de äldsta kartorna - är att de berör just vår bygd, dvs lo-
kalhistorien. Jag har i flera andra fall kunnat visa, att kunskap om den lokala fysiska miljön och om 
de skriftliga tolkningar som forskare presenterat i historiska avhandlingar och böcker ibland motsäger 
såväl varandra som verkligheten. 
     Eftersom historisk forskning i princip bygger på skriftliga upplysningar så är historien ingen ve-
tenskap av naturvetenskaplig art, där experiment måste kunna upprepas på laboratorienivå. Historiens 
trovärdighet bygger på auktoriteters tolkning. Som bekant har den skrivna historien vederlagts många 
gånger. Jag har funnit några synnerligen märkliga förslag till tolkning av såväl kartor som texter, som 
jag omöjligt kan lita på.  Flera sådana frågor diskuteras i artikeln som skall ses som ett debattinlägg. 
      Naturligtvis kommer du att fråga dig varför detta nyhetsbrev behandlar en så speciell sak som en 
latinsk text från 1000-talet. Det beror på att den dels används som bevis för att väderstrecken i is-
ländska sagor i snart hundra år påståtts var felaktiga och måste ändras för att stämma med verklighe-
ten. Jag försöker visa att det handlar om en myt - nu  okänd av islandsforskningen. Tolkare av den 
latinska texten har heller inte tagit hänsyn till en speciell företeelse som ger innehållet i ett viktigt av-
seende en helt annan innebörd än författaren för tusen år sedan avsett. Det är bara en forskare, såvitt 
jag kan se, som  uppfattat den rätta innebörden i ett mycket viktigt latinskt ord. Beroende på vilket 
svenskt ord man använder får innebörden motsatt betydelse. 



Iakttagelser vid läsningen av den äldsta detaljerade 

geografiska beskrivningen av vårt land 
Börje Sandén - 2011-10-06  - Webbupplagan är lätt rividerad 

 
Artikeln är en reviderad version av senaste webbupplagan, september 2011. Här finns naturligtvis 

inte dennas länkar till andra artiklar, kommentarer, källskrifter och kartor.  
Läs gärna artikeln tillsammans med Webbupplagan.  

Öppna länkarna i Nytt fönster genom att högerklicka på de understrukna orden. 
Då behåller du platsen i huvuddokumentet - Annars förs du tillbaka till första sidan 

 
Varför sysslar en hembygdsforskare med ett så nischat ämnesområde som Adam av Bremens geogra-
fiska berättelse om Norden? Finns det någon lokalhistoria att hitta i ett 1000-årigt dokument skrivet 
på latin? Jo, Adams text har haft avgörande betydelse för förståelsen av de väderstreck som används i 
vår lokala forntidshistoria.  
     Adam var en kyrklig dignitär som på 1070-talet fick i uppdrag av ärkebiskopen av Bremen att göra 
en allsidig  beskrivning av Norden, som vid denna tid stod på tur att kristnas. Hela texten blev 
först  år 1984 översatt till svenska med viktiga kommentarer av Tore Nyberg och C. F. Hallencreutz.  
   
Det var ett mångårigt studium kring den norska kungen Olav Haraldssons - Olav den heliges – för-
menta besök i Kungsängenområdet i Upplands-Bro för tusen år sedan, som ledde raka vägen in 
Adams värld. Studiet av Adams skrift tog nämligen en omväg över forntida norrmäns och islänning-
ars påstådda okunskap om den exakta nordriktningen. Det märkliga vetenskapliga resonemanget 
kring väderstrecken pågick i närmare hundra år. Men det har också – som jag funnit – skapat onödig 
oklarhet om vad denne Adam verkligen skrivit i sin berömda berättelse om geografi och kultur i Nor-
den. På fullaste allvar hävdade en av våra mest kända historiker i början av 1900-talet, Lauritz Wei-
bull, att otydligheter i Adams text bekräftade att nordborna använde felaktiga väderstreck.  
    Lokalhistorien i Upplands-Bro har trots väderstrecksdebatten fått sin beskrivning i föredrag, exkur-
sioner och inte minst i artiklar på UKF:s hemsida och Nyhetsbrev. Hela tiden har dock utgångspunk-
ten varit att våra forntida sjöfarare vetat exakt var de hade norr. De hade bl.a. sin ledstjärna -
  polstjärnan - att rätta sig efter. Med de skäl som redovisades i UKF:s Nyhetsbrev 2011:2 torde dis-
kussionen nu vara avslutad. Där berättade jag att aktuell historieforskning på universitetsnivå inte ser 
att det skulle föreligga något problem med eventuellt felaktiga väderstreck. Även  islandsforskningen  
 ironiserar, med udden riktad mot Weibull, över dennes påtvingade vridning av kompassrosen ca 45 
grader. Jag hänvisade också till upplysningar  från historikerhåll att inte heller den internationella sa-
gakonferensen år 2009 hade något att säga om felaktiga väderstreck.  
   
Att Adam av Bremen kommer in i sammanhanget beror på att ovan nämnde Lauritz Weibull år 1928 
utnyttjade Adams text för att vetenskapligt kunna visa att det inte var någon tvekan om att nordmän-
nen hade en egen uppfattning om var norr var beläget; en uppfattning som inte överensstämde med 
den gängse europeiska. Weibull ansåg sig kunna påvisa en rad felaktigheter i Adams användning av 
väderstreck. Dessa anklagelser har nu på allvar diskuterats på UKF:s hemsida eller i Nyhetsbreven. 
Där har även artikeln Källkritik och granskning av texter publicerats. Den är avsedd som inledning 
till den nu inledda diskussionen. Men det är inte bara vridningen av väderstrecken som skall nagelfa-
ras utan också själva tolkningen av de latinska ord som används för angivande av väderstrecken - och 
de är många, inte bara de fyra naturliga huvudriktningarna. 
 
Eftersom frågan om väderstrecken för vår del kan anses som utagerad enligt argumenten i UKF:s fö-
regående Nyhetsbrev är det inte särskilt angeläget att här och nu diskutera en "icke-fråga",  trots att 
historiken kring en hundraårig myt har sina poänger - som exempel på hur seriös forskning har gått 
till. Den historien finns delvis redan klar på UKF:s hemsida, och mer är på gång.  
 



Baltiska havet - ett tusenårigt geografiskt begrepp  
med två betydelser 

Kan en viss tolkning av begreppet 'baltiska havet' ge oss ny historia? 
 
Det senaste årets forskningsarbete kring de isländska sagornas väderstreck och tankelinjerna bakom 
de äldsta kartorna har i själva verket lett fram till två för mig nya tankegångar. De handlar både om 
försöken att tolka enskilda element i Adams text och vad som händer, när sättet att rita de äldsta kar-
torna jämförs med Adams sätt att i ord beskriva samma sak.    
     Det visar sig  nämligen att åtskilliga latinska ord bär på  betydelsenyanser som innebär rakt mot-
satt tolkning till den vedertagna, vilket i sin tur påverkar tolkningen på andra ställen i texten. Det fak-
tum att språkforskare - ensamma eller i samförstånd med historiker - kan komma till helt olika resul-
tat vittnar om att det finns behov en diskussion kring Adams text. 
     Dessutom har den här studien medfört att jag i två viktiga fall ser andra lösningar än de som vanli-
gen förfäktas, bägge möjliga sedan en forskare nu ändrat sig beträffande Adams påstådda otillförlit-
lighet när det gäller väderstrecksupplysningarna. Denne anser nu att Adam har använt väderstrecken 
enligt nu gällande princip. (Ove Jörgensen-Tore Nyberg: Sejlruter i Adam af Bremens danske över-
den.1992) Orsaken till den uppkomna situationen är också föremål för en utredning i den här artikeln. 
Här finns alltså grogrund för vissa tvivel på tidigare forskning. 
     Det jag kommer att framföra i den här artikeln skall alltså ses som ett debattinlägg och ett sådant 
kräver naturligtvis utförliga förklaringar. Man skall inte påstå något utan att en tydlig motivering läm-
nas. Därför finns ett stort antal länkar till utförligare förklaringar och till källskrifter av betydelse. 
     Som vanligt är hemsidan mitt forum för debatten och jag är tacksam för inlägg/diskussion via e-
postadressen ukf@ukforsk.se  Jag har redan fört en begränsad intern diskussion med ett antal intres-
serade personer och länge grubblat över hur saken skulle kunna introduceras på ett någorlunda över-
skådligt sätt. 

        Det finns intressanta samband mellan Adams text och de äldsta kartorna 
Jag har funnit att bästa infallsvinkeln till att förklara en del oklarheter i tolkningen av Adams text är 
att börja med det som han kallar det 'baltiska havet'.  Det är också viktigt att klargöra den verkliga 
innebörden i det mer 1000-åriga uttrycket, som hans sagesman introducerat ca 200 år tidigare. Det 
finns nämligen också en modern definition på det s.k. Baltiska havet som säger något annat.  
Utförligare diskussion i denna sak. 
 
När jag i början av år 2011 bestämt mig för att närmare studera Adams text gjorde jag samma iaktta-
gelse som jag gjort för flera år sedan, när jag försökte finna ut de tankegångar som styrt de första 
kartritarna i deras försök att göra geografiska bilder av utvalda landområden. Bl.a. hade jag funnit  att 
floder, sjöar och dragställen i själva verket var färdvägar som ritats som sammanhängande vattensy-
stem. Den saken tar jag inte upp nu. Den finns närmare beskriven i två versioner på hemsidan, dels 
artikeln i Nyhetsbrevet (2010), dels mitt  föredrag vid Kartografiska Sällskapets seminarium i mars 
2011 
     I början av år 2011 läste jag emellertid till min stora förvåning, att Adam av Bremen beskrev en 
bestämd segelled, i vilken också ett hav ingick tillsammans med floder, sjöar och dragställen. Farle-
den ledde från Danmark ända till de grekiska länderna. Östersjön var således en del av en lång och 
länge etablerad färdväg. Adam berättar att  människorna före hans tid t.o.m. givit vattenvägen namnet 
det Beltiska havet (svensk övers. 1718). Färdvägen låg som ett bälte tvärs genom norra Europa enligt 
Adam/Einhard. I själva verket återger Adam vad en tysk historieskrivare från 800-talet hade berättat 
om detta bälte: 
 
”Det är en havsbukt  som sträcker sig från västerhavet (Nordsjön) mot öster. Av dem som 
bor vid denna bukt kallas den den baltiska, eftersom den sträcker sig som ett bälte ett  långt 
stycke genom de skytiska (ryska) länderna till de grekisk-katolska länderna” (svensk tolk-
ning 1984). 



På många ställen i sin långa skrift berättar Adam om denna färdled, detta bälte från väster till öster. 
Ordet 'bält' användes således för över tusen år sedan på ett sätt, som vi idag gör, när vi exempelvis får 
rapport om att ett oljebälte är på väg mot kusten. Vi har uttrycket också i geografin för ett långsträckt, 
sammanhängande område -- det subtropiska bältet. 
     Det finns ord i vår tid, som motsvarar Adams uttryckssätt, Vi använder flyg-route och busslinje. 
Vi säger också 'pilgrimsvägen' för en vandringsled genom Sverige till Trondheim. Vi i Upplands-Bro 
har deltagit i arbetet med upprättandet av 'dalkarlsvägen', till minnet av dalfolkets arbetsvandringar 
till Stockholmsområdet.   
     Vi ser att ordet 'vägen' nödvändigtvis betyder en anlagd väg. Så är det också i Adams ordval för 
'havet'.  Det 'baltiska havet' har blivit den övergripande beteckningen. I den latinska texten använder 
Adam mycket oftare tre andra ord än 'hav' för att beskriva de vatten som ingår i det långa bältet. 
 
En viktig iakttagelse.  
När Adam berättar vad andra har att säga om denna färdled benämner han den ”Baltici ma-
ris” (baltiska havet). Det sker  5-6 gånger vid de drygt 30-talet tillfällen han för farleden på tal. Mer 
än 20 gånger använder han andra ord för 'hav' i stället för latinska mare = hav, exempelvis:   
sinus (10) = bukt /m.m., m.m. 
 freti, fretum (7) = sund/vik  
 ponti, pontus (6) = en poetisk form för hav, ungefär som i ”så skimrande var aldrig havet”, eller bara 
" vatten" i största allmänhet. Adam undviker ordet ”mare” så mycket som möjligt eftersom det inte är 
enbart havet som är bältet. Jag har tagit fram en statistik över användningen av orden i såväl 1984 års 
översättning, som i den äldre från 1718 och i den latinska texten. Jag fann det nämligen märkligt att 
den officiella översättningen så ensidigt inpräntar i läsaren att Adams baltiska hav skulle vara ett hav 
i verklig mening. Utförligare diskussion.    Jag har bara funnit en forskare som uppfattat Baltiska ha-
vet som 'ett vatten' och i sin översättning inte använder ordet hav. Det är Lauritz Weibull för precis 
80 år sedan år 1931. (Hör gärna av dig om du känner till andra som har samma uppfattning.) 
     Min akttagelse om ordvalet "Pontus = vatten" lever kvar i Ptolemaei "Cosmographia  Ulm 
1482  Karta över Norra Europa", där vi finner att början av Adams Baltiska hav vid nuvarande Ska-
gerack heter Pontus balteatus och att södra Östersjön benämns Sabulosus Pontus (sabulum ? =  sand, 
grus). I övre delen av Östersjön har dock vattnet fått namnet 'mare'. Men så långt upp är även land-
områdena mycket otydligt markerade på denna gamla karta och dessutom ingår det inte i Adams 
'Baltiska hav'. 
     Jacob Zieglers två versioner av kartan från 1532 visar hur Adams Baltiska hav utvecklats till be-
greppet Baltheum Mare resp. Mare Baltium, tecknade som en relativt smal vik från Riga via Reval, 
Novgorod till orter långt nere i Ryssland.       Utförligare diskussion i denna sak. 
     
Vad säger mitt latinska lexikon om sinus?  Detta centrala ord i Adams text visar sig ha en många s.k. 
avledningar, alltså ord med annan innebörd än grundbetydelsen bukt. Det kan betyda landet vid buk-
ten eller bukta sig, gå i vågor som i sinuskurva, det kan symbolisera ormens ringling får man veta, 
och varför då inte också flodernas ringling genom Ryssland och den krumbuktande färdvägen längs 
kusten.  
     Adam påpekar gång på gång att begreppet inte bara är ett hav. Det är, enkelt uttryckt, en vatten-
väg. Men det har exempelvis inte den forskare upptäckt, som anmärker på att Adam tycks tro att 
Novgorod ligger vid Östersjön!  Riksantikvarien Peringskiöld (1718) har uppenbarligen haft en bättre 
känsla för nyanserna i latinska språket vid sin tolkning, vilket jag visar i den ovan nämnda statistiken 
och i hans autentiska översättning 1718.  
     Man kanske skulle kunna dra en parallell med begreppet 'kustvägen', en benämning på varierande 
vägar längs kusten. 
   
Nu hör det emellertid till saken att havsforskarna år 1974 bestämt att uttrycket ”Baltiska havet” skall 
användas när man talar om hela Östersjön från Kattegatt till Haparanda, således också Bottenhavet 
och Bottenviken.. Jag tror att oceanografernas beslut om sin definition av begreppet Baltiska havet 



och den svenska översättarens ideliga upprepande av ordet ”havet” har gjort att de forskare som skrev 
kommentarerna 1984 tagit för givet att också den norra delen av Östersjön ingick i Baltiska havet på 
Adams tid .   

Men Bottenhavet-Bottenviken  ingick naturligtvis inte i den färdväg i österled som Adam så utför-
ligt beskrivit. De europeiska resenärerna var nämligen för tusen år sedan inte intresserade av färder 
uppe i Bottenhavet. Liksom de första kartograferna tog man bara upp sådant som var av praktiskt in-
tresse. Man var definitivt inte ute efter en totalbeskrivning av världen.   
     I en lång omständlig kommentar till översättningen kommer man fram till att Adam måste ha på-
verkats av den snart hundraåriga föreställningen att nordbornas väderstreck måste vridas medsols för 
att stämma med verkligheten. Man konstaterar att det inte räcker med 45 grader som 'vetenskapen' 
fastslagit. Nu blir det i stället 90 grader! Men då får vi på köpet en helt ny geografi med de legendom-
spunna Ripheiska bergen liggande i norra Skandinavien!  
     Se 1984 års kartskiss. Gäller den fortfarande? eller har vetenskapen, mig ovetande, något annat 
förslag på lut?  Hör gärna av er - den som vet - så att jag kan revidera den här artikeln. Publicering på 
internet är dessutom en utmärkt arbetsmetod för den som står utanför den akademiska världen.  

”Det Baltiska havet i hela dess längd” - en knäckfråga 
Nu vill jag bjuda dig med på en spännande färd i forskningens korridorer och berätta om hur man re-
sonerat - och resonerar – bl.a. om hur den nämnda latinska texten skulle kunna läsas. Att ifrågasätta 
hävdvunna åsikter inom humanistisk forskningen måste ses som angeläget i en forskningsdisciplin 
där fysiska, mera ovedersägliga experiment, inte står till buds. Grunden för humanistisk forskning 
består inte i nyvunna fysiska erfarenheter, som kan ge helt nya grundförutsättningar för vidare forsk-
ning. I själva verket består den av forskning kring människors tankemönster och innebörden av an-
vända definitioner.  
     Vi faller lätt, kanske omedvetet, för missuppfattningen att den moderna människans tankeförmåga 
är mer utvecklad än hos antikens forskare. Lite mer schablonmässigt uttryckt: den senaste doktorsav-
handlingen i ett humanistiskt ämne är inte per definition av bättre kvalité. Att en grekisk "tänkare" för 
två tusen år sedan kunde "tänka fram" att det måste finnas atomer är ett välkänt faktum. En stor forsk-
ningsuppgift för vår tids humanistiska forskare borde vara att ständigt försöka komma underfund om 
vilka tankemönster som styrde gångna generationers tänkande.  Den här artikeln ger exempel på att 
vår tids forskare inte alltid når fram till de gamles föreställningsvärld. 
   
Men först några ord om hur de första kartorna ritades.  På Adams tid fanns ingen karta över Nor-
den, man hade inte ens någon bildlig föreställning av landskapet sett ”uppifrån”. Det man hade var 
beskrivningar av kuster med namn på orter och anteckningar om vissa landmärken som hjälp för ori-
enteringen. Sådana seglationsanvisningar användes i århundraden. Så småningom placerades orter 
och landmärken in i en enkel kartskiss. Den äldsta bevarade skissen över Östersjön gjordes på 1320-
talet. Som du ser på bilden är Östersjön förenklad till en smal vik som går i väst-östlig riktning. Den 
är gjord av en sydeuropé utan rekognosering. Han kanske inte ens varit i Östersjön.    
     Det är en enkel skiss med upplysningar hämtade ur äldre seglationsbeskrivningar med namn på 
platser och kanske konturen av något karakteristiskt landmärke längs färdvägens vänstra resp. högra 
sida. Du förstår hela tänkesättet mer påtagligt om jag säger att på den här typen av tidiga ”kartor” 
kunde man rita ut öarna i profil, det var ju så man såg dem! Om kustlinjen vek av från huvudriktning-
en var det inget bekymmer för navigatören, kusten var dennes "kompass". Kartritaren har läst ett antal 
seglationsbeskrivningar och sett riktningsanvisningar här och där och vet troligen att kusten inte går 
rakt mot öster hela tiden. Att göra kustlinjen noggrann hade varit omöjligt. Man ville helt enkelt inte 
ge vilseledande detaljer. Jag föreställer mig att navigatören borde vara nöjd med att den ”nya sortens 
seglationslista” inte bredde ut sig alltför mycket. Man hanterar den lättare på det viset. 



  Kartan hämtad ur  Geografiens historia i Sverige intill år 1800  av Herman Richter (1959) 
 
Carignanos karta förklarar för oss varför våra forskare ännu 1984 kan skriva: ”Det är känt, att många 
författare före Adam trodde, att den skandinaviska halvön sträckte sig österut från Danmark, inte 
norrut.”  Jag vill snarare påstå att det är författare efter Adam som inte förstått hur en karta som Ca-
rignanos skall läsas. Adam själv visste i alla fall att halvön gick i nord-sydlig riktning. Det framgår av 
hans riktiga väderstrecksplacering av alla omnämnda orter i vårt land – och Danmark.  
 
Innan de riktiga kartornas tid föreställde sig människorna världen på ett annat sätt. Det är inför dessa 
forntidens tankemönster som 1900-talets uttolkare av Adams väderstreck får problem. I själva verket 
är det Adam själv som hjälper oss att förklara hur man tänkte. Han beskriver nämligen en färd i öster-
led  på samma sätt, som det skulle komma att göras i seglationslistorna i ytterligare några hundra år. 
Det sker genom att räkna upp länder och folkslag på exempelvis färdvägens vänstra sida (övre/norra 
sidan!) allteftersom han kommer fram till dem. Han börjar vid inloppet till den baltiska färdvägen 
med Norge-Bohuslän, sedan kommer Danmark med landskapen Halland-Skåne-Blekinge och därefter 
götarna, svearna, osv. 
     Efter Blekinge bär det iväg norrut, men i Adams svenska text står det att man skall fortsätta mot 
öster!  I den latinska texten står emellertid inte något ord, som i sig självt betyder öster. Här står ett 
ord som efter viss tankemöda avslöjar hela dåtidens tänkesätt, vilket är så främmande för den moder-
na människan att det inte kan förklaras i några få meningar. För att förstå detta  måste först betydelsen 
av uttrycket "det baltiska havet i hela dess längd" redas ut.  
 
Ett viktigt val görs  
Jag vill därför visa vad som händer med Adams text om man väljer den i mitt tycke felaktiga betydel-
sen. Därför vänder vi tillbaka till det ställe i Adams text där valet står mellan de två sätten att definie-
ra begreppet ”det baltiska havet i hela dess längd”.  De två forskarna, som skrivit långa genomarbe-
tade kommentarer till den gällande officiella översättningen 1984, väljer alternativet att det nuvarande 
Östersjön också är Adams Baltiska hav. De anser att Adams text är tydlig med att den handlar om Ös-
tersjön i hela dess längd - således från tyska kusten upp till Haparanda. Havets längdriktning går ju i 



nord-sydlig riktningen. De menar också att havet ändå kan sägas ligga öster om Sigtuna, dvs öster om 
Sverige, vilket naturligtvis är sant. Adam använder här ordet oriente = öster. 
     För att orternas placering något så när skall stämma med verkligheten anser man sig år 1984 dock 
behöva ändra på väderstrecken. För det får man ju göra - enligt Weibull, eller om det är efter deras 
egen övertygelse! Man gör det med motiveringen att Adam själv uppenbarligen måste ha vridit väder-
strecken efter att ha påverkats av den lokala felaktiga uppfattningen. När Adam skriver öster så skulle 
han således i själva verket vridet väderstrecken 90 grader medsols. Därför återställer man öster så att 
det blir norr (Svenberg sid 319).  
     Det stämmer också om man uppfattar Adams baltiska färdväg i hela dess längd såsom varande Ös-
tersjön i sin nord-sydlig riktning. Följden blir då att de redan av romarna sägenomspunna Ripheiska 
bergen ligger bortom Bottenhavet dvs i Skandinavien. De Ripheiska bergen är ett av många exempel 
på svårigheter som uppstår, när motsägelsefulla fakta blandas med olika tolkningar av en text som 
inte finns i original utan är ett resultat av sammanförda avskrifter.  
Länken leder till ett försök att förklara problemen kring de Ripheiska bergen.. 
 
Vad händer om man väljer det andra alternativet?  
Om man väljer det andra alternativet skall det visa sig att man inte alls behöver vrida några väder-
streck. Förutsättningen är att man uppmärksammar och tar hänsyn till det system som Adam och sjö-
farare använde - både före och efter Adams berättelse - för att beskriva förflyttningen, i österled här i 
vårt exempel. Se skissen som försöker förklara hur man tänkte för 1000 år sedan - en slags "Adams 
projektion". 

 
             "Adams projektion" med baltiska färdvägen i relation till den väst-östliga baslinjen. 

   
Systemet eller modellen innebär enligt skissen att orter, länder och folk räknas upp allteftersom man 
kommer fram till dem, som om de låg längs en rak kustlinje. (jämför kartan från 1320-talet ! ). Adam 



börjar uppräkningen vid inloppet till den baltiska färdvägen med Norge-Bohuslän, sedan kommer 
Danmark med landskapen Halland-Skåne-Blekinge och därefter götarna, svearna, osv.  Det är en i 
allra högsta grad fiktiv kustlinje. Du tycker kanske att Sverige borde 'läggas ned' med sin östkust lig-
gande längs linjen för att liknelsen skall följa modellen. Så gjorde jag själv först! Men jag upptäckte 
snart att Adam i nästa steg beskriver landskapen inom Sverige med helt riktiga väderstreck. Det gör 
han också på alla andra ställen i sin text. Med ett ’liggande’ Sverige skulle det bara bli krångligt att 
förklara varför exempelvis Värmland ligger i norr. Med ett 'stående' Sverige stämde den saken direkt.  
(Här tas inte upp Adams motsvarande södra kustlinje längs Tyskland-Polen) 
 
Systemet kan förklara de två företeelser, som Lauritz Weibull kraftigt angriper i sin kritik år 1928 
över Adams förvirrande väderstreck. Den ena företeelsen är att Adam i själva verket har ett  motiv 
för sitt påstående att ”samhället Jumne  ligger mitt emot Birka”. Jumne ligger ungefär mitt på tysk-
polska Östersjökusten. Den andra företeelsen återfinns i kap 25 där Adam ”reser runt ” i den del av 
Sverige som ligger norr om Skåne. Han säger att Västergötland med Skara ligger i väster, Värm-
land  och Hälsingland ligger i norr,  och i söder (vid baslinjen, och från Hälsingland betraktat!) lig-
ger Sigtuna med ”det baltiska havet i hela dess längd”.  I öster slutligen de Ripheiska bergen.  Allt 
stämmer. Inga väderstreck behöver ändras.  
Du kan läsa mer om sättet att läsa de äldre kartorna i forskningsprojektet  
"Att läsa kartor med dåtida ögon." 
   
Så här lyder Adams text i det aktuella kapitlet 25,  i Svenbergs översättning 1984:  
Jag skall nu ge en kort beskrivning av sveonernas land eller Sverige: i väster (occidente) innefattar 
det götarna och samhället Skara, i norr (borea) värmlänningarna med skridfinnarna, som styrs av 
Hälsingland, i söder (ab austro longitudinem) det förut omtalade baltiska havet (illius Baltici ma-
ris) i hela dess längd. Där ligger det stora samhället  Sigtuna, I öster  (ab oriente) slutligen gränsar 
det till de Ripheiska bergen, där det finns väldiga ödemarker och höga snömassor, och där flockar av 
vidunderliga människor hindrar ett ytterligare framträngande. Där finns amazoner, hundhuvuden, cy-
kloper, som har ett enda öga i pannan, vidare de varelser som Solinus kallar himantopoder och som 
springer på ett ben, vidare de som tycker om människokött som föda. Därför undflyr man dem och 
tiger också med rätta om dem.  
   
Här kan vi alltså finna den av Weibull år 1928 efterlysta konstruktionen som Adam och hans tid an-
vände, och där Weibull påstod: ”Helhetsbilden blir på detta sätt ur orienteringssynpunkt ren kon-
struktion” (S.296) och ”Som man ser: en konsekvent, en efter en och samma grund genomförd ori-
entering. Denna orientering är inte nutidens.” (s.299)  
 
Länk till en kortfattad kritisk analys  av Weibulls argument för att Adams väderstreck måste vridas 
medsols 45 grader. Analysen inte slutligt formulerad, men argumenten finns i en utförlig  förstudie.   
Länk till hela Weibulls artikel 1928 med identiskt nytryck i Weibulls Nordisk historia 1948  
Länk till aktuell del av Weibulls artikel 1931 ”Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av 
Bremen” i Del 1 av Nordisk Historia 1984.       Början av samma artikel. 
Länk till latinska texten för berörda delar.         Kommentarer till  Latinska texten 
 
Kort kommentar  av Börje Sandén:  
Weibulls överilade fördömande år 1928 av Adams missvisande väderstreck bygger på avsaknad av 
elementär källkritik enligt min åsikt. Det framhåller jag i min kortfattade analys i första länken här 
ovan. Det är uppenbart att saken måste ha uppmärksammats både av Weibull själv och andra. Jag 
visste att hans uppsats skulle finnas nytryckt i hans Nordisk Historia 1948. Därför skaffade jag fram 
den för att se om han infogat den 20 år gamla artikeln i reviderad form. Det hade han inte. Den gäller 
således som källmaterial. Troligen har den legat till grund för 1984 års utgåva av Adams bok, efter-
som man utförligt diskuterar hur väderstrecken skall användas och t.o.m ökar på ändringen till 90 gra-
der. 



     Men det fanns också i bokverket en synnerligen vetenskaplig artikel med en titel som vid första 
ögonkastet verkade nog så avskräckande. "Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av 
Bremen". Det var särkilt det där med ”tankelinjer hos Adam av Bremen” som väckte min uppmärk-
samhet. Artikeln visade sig till stor del vara en genomgång av textens komposition, med diskussion 
om varför exempelvis saker och ting är ologiskt placerade m.m. (observera att den s.k. originaltexten 
till Adams text är vetenskapligt sammanfogad av en mängd olika avskrifter!). Artikeln är späckad 
med mycket djupsinniga vetenskapliga analyser kors och tvärs genom Adams text - ibland synnerli-
gen svårbegripliga. 
     Men på de två sista sidorna kommer Weibulls kapitulation inför Adam. Han inser nu att denne föl-
jer ett visst system och inte svamlar hit och dit. Han upptäcker inte, såvitt jag ser, själva grunden i 
detta system, men han stannar upp vid Adams påstående att, om man seglade i ”den baltiska vikens 
längdriktning” (observera att han inte säger det baltiska havets längdriktning som alla andra gjort) 
så skulle man komma till Novgorod.  Inte nog med det! Artikeln hade skrivets 1931, således tre år 
efter hans famösa avhandling som avsågs bevisa nödvändigheten av att ändra nordiska väderstreck. 
Här - på sista sidan visar det sig att Weibull är en bättre översättare/tolkare av Adams text än någon 
annan av dem som jag kommit i kontakt med. Weibull citerar den viktiga mening där Adam tydligast 
visar att 'det baltiska havet'  har sin längdriktning i väst-öst. (inte nord-syd som i svenska översätt-
ningen)  
     Weibull citerar Adams ord sålunda: "jag skulle gärna tro, att det baltiska havet är samma vatten, 
som av de gamle med andra namn kallades de skytiska eller maeotiska träsken". Det latinska ordet för 
Svenbergs (envist använda) 'hav' är på den här platsen 'ponti'. Lexikonet har här som första alterna-
tiv betydelsen "hav i poetisk mening". Uppenbarligen har Svenberg och författarna till kommenta-
rerna inte läst Weibulls artikel. Han är kanske den enda forskare som - så småningom - uppfattat den 
verkliga innebörden i Adams benämning på färdvägen. Det var således först på "sista raksträckan" 
som jag fick mycket värdefull support av Lauritz Weibull. Om någon läsare känner till något mer här-
vidlag vore jag tacksam för tips och uppslag.  
Bland de avslutande raderna i Weibulls artikel 1931 finnar man nedanstående uttalanden: 
...  Tankelinjerna mynnar ut i en stor vetenskaplig  konstruktion ... Det har skett med ledning av upp-
gifter om skeppsfärder till Ostrograd och Grekland från Norden.  (Ostrograd = ryska  Novgorod-Kiev-riket) 
...  Adam av Bremen är den store pionjären i vetenskapen om Nordens utforskande.   
… De kunskapsmoment, som stod till Adams förfogande, fördes av honom samman till den första 
enhetligt utformade bilden av denna del av världen.  
     Varför Weibull inte reviderade sin väderstrecksartikel vid nytrycket 1948 kan man bara spekulera 
över. 
     På mig verkar det dessutom som om forskarna i allmänhet aldrig uppfattat 'bälte-funktionen' i 
namnet, trots att Adam många gånger ger exempel på resor gjorda inom det som kommit att kallas det 
baltiska havet. Är verkligen Lauritz Weibull den enda forskare som tagit till sig dessa Adams ord?  
 
Ett för saken viktigt tillägg 
Härtill skall läggas att Tore Nyberg, som i kommentaren till översättningen av Adams text lämnade 
ett förslag på hur man skulle kunna lösa det "klassiska" kravet på ändring av Adams väderstreck, nu 
har ändrat sig beträffande tillförlitligheten av Adams väderstrecksanvisningar.  Det skedde 1992 i en 
kortfattad skrift tillsammans med Ove Jörgensen  med namnet "Sejlruter i Adam af Bremens danske 
överden". Författarna gör en kortfattad redogörelse för Weibulls tidigare nämnda "tillägg" från 1931. 
Men hur många forskare nås av det budskapet efter att ha läst Svenbergs översättningen från 1984?  
     Om någon läsare känner till någon diskussion i något forum om väderstrecksproblematiken och 
upplösningen av den vore jag tacksam för besked.  ukf@ukforsk.se (Börje Sandén) 
     
Adams val av ord för öster avslöjar grundidén i tidens tankemönster  
Att Weibull inte fullt ut kommit på Adams principtänkande tycker jag mig kunna konstatera. Min 
granskning av Schmeidlers latinska text och hans omfattande notapparat leder till att inte heller denne 
tycks ha uppfattat kärnan i Adams budskap. Det är återigen väderstrecket öster, som ställer till pro-



blem. Denna gång inträffar det när färden endast symboliskt går mot öster, nämligen där kustlinjen 
rent fysiskt vänder mot norr vid passage av gränsen mellan nuvarande Blekinge och Småland. Det är 
Schmeidlers notapparat - i samband med Adams val av ord för öster - som blev den slutliga bekräftel-
sen på att Adams geografiska beskrivning var korrekt och inte fordrade några som helst ändringar när 
det gäller väderstrecken.  
      Nu till den punkt som jag ser som ”ett facit längst bak i räkneboken”. Vilket/vilka latinska ord 
används när det handlar om att man i dåtidens modell förflyttar sig i österled  samtidigt som man fär-
das  mot norr i verkligheten?  Det står supra eam tenso.  Se efterföljande sida i latinska texten.  
Lexikon: supra = geogr. ovanför/bortom;   ea = på den vägen; eadem längs samma väg; tenso = hålla 
ngt riktat åt ngt håll.  Således:  fortsätt i den angivna riktning - dvs i österled! 
   
Schmeidler som skapat den latinska texten har en fotnot vid supra: ”2) Supra bedeutet östlich nach 
Björnbo = Supra betyder österut enligt Björnbo”. Den danske historikern Björnbo vet av någon an-
ledning att frånvaron av regelrätt latinskt ord för öster betyder österut. Märkligt är att Schmeid-
ler  inte själv vågar stå för att texten -- i denna för tolkningen mycket viktiga passage -- skulle kunna 
betyda: österut. Jag tror att tveksamheten kan tolkas så att denne språkman inte riktigt förstått, varför 
Adam inte använt ett riktigt ord för öster. Man inser nu att generationer av forskare och språktydare 
har stått inför problem vid läsning av Adams text.  Mer om detta. 
 
Dags för ny översättning? 
Om det finns någon substans i mina iakttagelser borde det vara hög tid för någon kunnig språkvetare 
att ta sig an Adams text och pröva svenska ord som bättre anknyter till Adams ordval för "hav". Det 
förefaller mig som om historiker och språkvetare borde utveckla att ännu närmare samarbete kring 
den latinska texten. Tänk om det gick att få till stånd en tävling om bästa översättningen??  
     Svenbergs ensidiga tolkning när det gäller det latinska ordet för 'hav' tycker jag är uppseende-
väckande. I såväl Bok1-Kap60 och Bok2-Kap18, där Adam först nämner det vatten som svenska 
översättaren kallar ”Baltiska havet” använder han inte ordet mare = hav! 
     Jag känner sympati för Adams eget uttalande i Första bokens kapitel 61: "Det är bättre, som Hie-
ronymus säger, att säga sanningen på ett oskickligt sätt än att vältaligt frambära vad som är lögn-
aktigt." (vilket det blivit när man ändrat på väderstrecken i kommentardelens förslag till tolkning)   
     Efter dessa visdomsord vill jag ställa Adams ord samman med Peringskiölds avslutningsord i för-
ordet till sin översättning 1718: "Den gunstige läsaren behagade med milt omdöme upptaga min 
ringa översättning av detta lilla verk -- till dess något behagligare kan framgivas". Dessa sista ord 
fann jag efter att för mig själv ha försökt formulera vad som kan sägas vara kriteriet på en god över-
sättning: Är en översättning god om språket är flytande eller när den är trogen fakta i originalet? 
 
Med tanke på Schmeidlers egen oklarhet i fråga om ordvalet öster och det faktum att han inte redovisar ett 
bättre motiv för sitt val än 'fotnoten 2)'  här nedan, kunde det kanske kännas som en utmaning för någon att ta 
om allt från början. Då kanske vi kan få en mer 'sannolik' tolkning av geografin i Norden än den som förslags-
vis lämnas i  Svenbergs översättning 1984. 
 Länk till Peringskiölds översättning till svenska 1718. Den enda översättningen förutom  Emanuel Svenbergs 
från 1984 efter vad jag känner till. 
Länk till Aktuella kapitel i Schmeidlers latinska text 
 
Är Adam av Bremen färdigforskad? 
Naturligtvis är sista ordet inte sagt när det gäller de bidrag till forskningen som jag härmed presenterar. Jag tycker dock att 
det finns anledning att på allvar fundera över vad texten i Adam av Bremens berättelse egentligen vill säga oss:  
1) Vad menade han egentligen med begreppet 'baltiska havet' ?  
2) Finns det ett samband mellan Adams sätt att geografiskt beskriva länder och folkslag i den ordning de uppträder längs 
en färdväg och det sätt på vilket de första kartornas och seglationsbeskrivningarnas innehåll presenteras?  
3) Gäller fortfarande tesen att väderstrecken i Adams berättelse skall ändras för att stämma med verkligheten? 
Litteratur 
Den litteratur som jag har tillgång till finns i Litteraturförteckningen. Den gäller dels tolkningen 
av  isländska sagor likasom den aktuella latinska texten och dels studierna kring  gamla kartor.  
Det var faktiskt  kartstudiet som ledde mig fram till en annorlunda tolkning av Adams text. 
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Årgång 26 

Konsert med Johan Westres ensemble, konstutställning 
Klassik musik, Jazz, Bellman m.m. Lokala Konstföreningen ställer ut 

Kvistabergs herrgård och park under upprustning 
Pingstdagen 27 maj kl 15.00. Portarna öppnas kl 14.   Kostnad konserten 50:-  

Lokalhistoria på tvären - och/eller tvärs emot? 
En tillbakablick på 50 år med bygdens historia. Börje Sandén 

Kvistaberg den 19 april kl 19.00,    Föregås av UKF:s årsmöte kl 18.30 
 

Kvistabergs astronomiska museum  
familjen Tamms historia 

Sönd. 13 maj kl 15.00.        Kostnad  20:- 

Hjälp oss identifiera anonyma bilder - fastighetsinventeringen 1971-73 
 

Torsd   9 febr,   Bro bibliotek kl 19.                                                   Bro och Låssa 
Onsd 15 febr ,  Kungsängens bibliotek kl 19.                  Kungsängen, Västra Ryd 
Torsd  1 mars, Forskar-rummet Lindströmska huset kl 19.   Håtuna, Håbo-Tibble 
Läs mer sid 2         Arr. UKF, hembygdsföreningarna, kommunen 

 

Kreativt möte - Workshop - kring UKF:s forskning om väderstreck  
och tolkning av gamla skrifter.  

Hur föreställde man sig omvärlden före kartornas tid?  
Studera Nyhetsbrevens och/eller hemsidans artiklar -   

och ställ frågor till Börje Sandén. Mötesledare är Christer Karlsson 
 

Tid/plats:  sönd 25 mars. Kl 15-17. Marina föreningshuset i Kungsängen,  
Prästhagsvägen, 4 min gångväg till sjöstranden från perrongens tunnelutgång 

Historia kring ett utsiktstorn 
Rösaring - inte bara forntida 

kultplats. sid 3 

Fler iakttagelser vid läsning av Adam av 
Bremens text 

Artikel 2 med många exempel. s. 5. Senaste nytt sid 12 

UKF:s Årsmöte på Kvistaberg torsd 19 april kl 18.30 

Söndagssalong hos Sophie Hedin 
En av söndagarna i mars kl 15 

Se kommande annonsering 



Kulturarrangemang  2012   UKF och andra kulturorganisationer  
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagarav-
gift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med 
vänner och bekanta.  Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det 
händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också  våra publika arrange-
mang brukar  finnas med under rubriken På gång.  Ibland  publiceras  våra aktiviteter även under 
KULTUR och NÖJE.  Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF  582 40 515. 

2012-02-09 kl 19.00    Bro bibliotek 
Brobygden i gamla bilder 
Hittills opublicerade bilder från kommunens bygg-
nadsinventeringen 1971 visas och kommenteras. 
Hjälp oss med de okända. Fortsättning 15 febr i 
Kungsängens bibliotek, 1 mars i Forskarrummet i 
Tjusta i Håtuna.  
UKF/ Hembygdsföreningarna/Biblioteken 
 

2012-02-15  kl 19.00,  Kungsängens bibliotek 
Kungsängen i gamla bilder 
Opublicerade bilder från kommunens byggnadsin-
ventering 1971 visas och kommenteras. Hjälp oss 
med de okända. Detta är andra träffen. Forstsätt-
ning 1 mars med Håtunabygden. Arr. Forskningsin-
stitutet, hembygdsföreningarna, Upplands-Bro 
kommun 
 

2012-03-01 kl 19.00, Forskarsalen vid Tjusta skola 
Håtunabygden i gamla bilder 
Opublicerade bilder från kommunens byggnadsin-
ventering 1971 visas och kommenteras. Hjälp oss 
med de okända. Visningen sker i hembygdsföre-
ningens forskarsal i Lindströmska huset invid Tjus-
ta skola.   
Arr..UKF. Hembygdsföreningarna, Biblioteken 
 

En söndag i mars kl 15.  Lärarvägen 1 i Bro 
Traditionell Söndagssalong hos Sophie Hedin 
Se kommande annonser och på hemsidan 

. 

Kallelse till Årsmöte  2012 
Tors 19 april kl 18.30 

Lokal Kvistabergs Herrgård 
Tidigare Uppsala Universitets 
Astronomiska Observatorium 

1 km bortom Bro kyrka längs vägen 
mot Låssa Skylten sitter kvar 

Årsavgiften är 150:- 
 

KL 19. Lokalhistoria på tvären -   
  och/eller tvärt emot? 

2012-03-25  Marina Föreningshuset i Kungsängen    
Tunnelutgången från stationsperrongen 
Kreativt möte kring UKF:s forskning om fornti-
da väderstreck och tolkning av gamla texter. 
Försök till förnyelse med såväl metod för infor-
mationen som ny lokal, bekvämt för våra långvä-
ga medlemmar nära Kungsängens station.  
Vi försöker anpassa 1000-åriga ”tankemönster” 
till vår nutida begreppsvärld. Vissa frågor verkar 
vara nya. Är det detta som är ”Kognitiv historie-
forskning” lanserad i Historisk Tidskrift 2010?  
     Förbered gärna några frågor. Det som diskute-
ras finns i detta nummer och i förra årets. 
Se mera på första sidans annonsering. 
 

2012-04-19  kl 19.Kvistaberg 1 km bortom Bro kyrka 
Lokalhistoria på tvären och/eller tvärs emot 
Tillbakablick på 50 år med kommunens historia 
 

2012-05-13  Pingstdagen 
Visning av Kvistabergs astronomiska museum 
Familjen Tamms historia i Herrgården 
 

Konsert och konstutställning  
på Kvistaberg  50:- 

Johan Westres ensemble - Konstformer 
Pingstdagen 15-17  Huset öppnas kl 14 

Kommunens  
Kulturstipendium 

till UKF-medlemmen 
Per-Olow Karlsson 

 

För ett mångårigt engagemang i 
kommunens musikliv 

och  aktiv medverkan för  
bevarandet av Kvistaberg som  

värdefullt kulturarv 



Utgångspunkten för denna artikel är ett kapitel i boken 
Plats - Landskap – Karta, utgiven av Stockholms uni-
versitet 2001. Den kan ses som ett komplement till det 
stora verket Sveriges Nationalatlas utgiven i närmare 
20-talet band. Artikelns titel är Koordinater och ljus-
hastighet av Hans-Fredrik Wennström sid 42. 
 
Nedanstående anteckningar är gjorda mot bakgrunden 
av artikelns koppling till såväl den geodetiska Triang-
elpunkten vid Rösaring som till UKF:s användning av 
artikelns beskrivna apparatur vid karteringar av dels 
ruinkullen efter Ärkebiskopsborgen vid Stäket och 
dels det nya Hålvägssystemet vid gränsen mot Håbo 
kommun. 
 
Bilden visar den variant av torn som byggdes vid Rö-
saring på 1950-talet då triangelnätet reviderades med 
hjälp av första generationen av elektronisk apparatur. 
Resterna av ett tidigare torn låg länge kvar ett stycke 
längre bort. Bilden är tagen av Runo Blidstrand. 
Lägg märke till tornets konstruktion. Ett inre och ett 
yttre torn. Instrumentet stod på det inre. Observatörer-
na kunde röra sig på det yttre golvet utan att rubba 
instrumentet. Jag uppmärksammades på tornets bety-
delse när en kartmätare, som kallade sig geodet, sa att 
det var märkligt att en triangelpunkt av första ordning-
en inte var inhuggen i berg. 
 
Hur är triangelnätet skapat? 
Principen som ligger till grund för uppbyggandet av 
Triangelnätet 1953 är en matematisk formel som säger 
att om man vet exakta längden på EN sida i en triangel 
så kan man kan räkna ut längden av de andra sidorna 
genom att mäta vinklarnas gradtal mot triangelns spets 
från vardera änden på baslinjen.  
     Kartan över triangelnätet visar vilka baslinjer i sy-
stemet som är noggrant uppmätta. De är ritade med fet 
stil och två korsande streck. Den feta baslinje som 
gäller för Mälarområdet är märkt med stora bokstaven 
E. Den utgår från Rösaring och går sedan i nordvästlig 
riktning. Jag har på Fältkartan 11 11 Enköping NV 
hittat en Triangelpunkten 55,2 uppe på Forsbyåsen 3 
km öster om Fjärdhundra. Jag tycker mig se att den 
placeringen stämmer med Triangelnätet från 1953. 
 
Nu för tiden har man noggrann GPS-bestämning. För 
bara något år sedan har den exakta punkten på Rösa-
ring ändrats ett par meter. Tidigare har jag vid mina 
guidningar ibland visat på det mässingslock med Tri-
angel som varit fastsatt på ett rör och dolt i marken i 
ett bestånd av ljung. I somras ville visa locket för någ-
ra barn och pekade då på två stenar med platt översida 
nedgrävda i markplanet och försedda med var sin in-
huggen pil. De ligger i 90 graders vinkel i förhållande 

till varandra. Pilriktningarnas skärningspunkt var den 
exakta platsen. Men hur vi än letade i ljungen fanns 
inte mässingslocket kvar där. Några få meter längre 
bort i den ena pilens riktning hade man nu i stället sla-
git ner en helt synlig järnstolpe. Troligen menar man 
att det inte längre är viktigt att göra exakta punkten 
osynlig. Skulle någon ta bort den. Så visar ju GPS på 
den ”senast” bestämda exakt  platsen. 
 
Kartbilden visar hur det svenska triangelnätet av första 
ordningen såg ut 1953 
Då användes geodet-tornet vid Rösaring i ett unikt 
projekt där man för första använde en svenska kon-
struktion av en geodimeter uppfunnen av en ingenjör 
Erik Bergstrand. Arbetet med nätet hade då pågått i 
nästan 50 år med manuella metoder. 
     Baslinjen E, som utgår från Rösaring, gjordes un-
der åren 1921-38. Från denna mycket noggrant upp-
mätta baslinje med sina två vinkelvärden kunde man 
sedan skapa en mängd andra trianglars värden. Vin-
kelvärdena söderut från Rösaring träffar antingen tri-
angelpunkten Bärsjöberget 93 två km rakt söder om 
Ytterhörna kyrka eller Acksjöklint 80,5 som ligger 1,7 
km VNV om Bärsjöberget. Detta enligt särtrycket 
Stockholm, Södertälje, Trosa, Mariefred av min gene-

Historia kring ett utsiktstorn vid Rösaring 
Triangelnätet år 1953 - Triangelpunkten vid Rösaring 



ralstabskarta från 1957-10-26/27. Matematiken anger 
då längden dit. Från deras utsiktstorn eller berg med 
fri sikt bygger man sedan upp triangelnätet. Då och då 
har man skapat nya baslinjer för kontroll av värdena 
som vi kan se av kartan över Triangelnätet 1953..  
 
Jag har i skrivande stund inte hittat nästa triangelpunkt 
på Topografisk Corpsens karta 1868. Den borde ligga 
i trakten av Strängnäs, i bergsområdet utanför staden. 
Det är en karta med de intressanta  upplysningarna om 
att Afvägningarna är utförda af Sveriges geologiska 
Undersökning (SGU). Skalan anges i Mètres.  Höjden 
anges i fot. I artikeln om Triangelnätat sägs att det var 
på grund av de tidiga geodetiska mätningarna som 
meterbegreppet spred sig över landet. I ovan nämnda 
karta, som jag ärvt efter min far, används den franska 
stavningen av meter i kartans skalamarkering samti-
digt som en annan skala anger att en Svensk mil är 
10,7 cm  på kartan. Milskalan är uppdelad i fyra Fjär-
dingsväg.  Varje fjärdingsväg är 2,27 km (ca 2,25 km) 
 
Erik Bergstrand 1904-1987    
Anställdes vid kartverket 1939 efter en av honom före-
slagen metod för ett elektroniskt mätinstrument. Han 
konstruerade den första geodimetern som var försedd 
med elektronrör.  Den kommersiella tillverkningen 
övertogs av AGA under namnet Geodimeter (geode-
tisk distans mätare). Sverige var således skapare av 
instrumentet. Det testades 1947 från Lovön i Mälaren. 
(månne mot Rösaring??) 1948 användes den vid bas-
linje D i Östergötland (Rösaring har beteckningen E). 
1950 började ”nyttomätningarna”. 1953 hade man fått 
fram 10 instrument!  ”Geodimeter 1” var första model-
len. Flera exemplar gick till USA. Den kommersiella 
produktionen började 1955. Instrumenten var början 
på det som sedan utvecklades till GPS. Fram till 1953 
var Svenska Kartverket ensamt om att den nya tekni-
ken.. Modell 1 visas nu på lantmäteriet i Gävle. 
 
Hur UKF kom att utnyttja modern teknik på 80-
talet 
När UKF år 1988 genomförde karteringen av Alma-
restäkets borgruin och Hålvägssystemet i gränsområ-
det till Bålsta var det Modell 440 som användes. Hål-
vägarna kom att ligga i Upplands-Bro när storkommu-
nen bildades 1952. Gränsen mot den samtidigt bildade 
Håbo kommun kom att gå så att silobyggnaden vid 
Kalmarsand låg i Upplands-Bro.  När UKF:s karte-
ringen gjordes hade området överförts till Håbo kom-
mun. Det hade skett i samband med motorvägsbygget 
eftersom vägverket av praktiska skäl inte ville ha en 
trafikplats fördelad på olika län. Upplands-Bro hade 
nämligen övergått till Stockholms län i samband med 
att pendeltågslinjen drogs ända till Kungsängen 1968.  
     Nu är det emellertid inte bara Geodimeterns till-
komsthistoria i samband med Triangelnätet från 1953 
som är intressant för UKF och vår lokalhistoria. Vi 

hade nämligen förmånen att få utnyttja den nya tekni-
ken 1988, innan den blivit det arkeologiska hjälpmedel 
som nu regelbundet används. Ett av UKF:s första pro-
jekt var att försöka blåsa liv i den ständigt återkom-
mande frågan om arkeologiska undersökningar av är-
kebiskopsborgen Almare Stäket, som biskoparna själ-
va stundom kallade S:t Eriks slott, för att skilja det 
från S:t Eriks gård i Uppsala. 
     Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen ansåg att 
en lämplig första uppgift för oss kunde vara att försö-
ka ta fram en riktig karta över ruinen och ev. undersö-
ka bottnen runt Stäketholmen. En av våra medlemmar 
var lantmätare i kommunens tjänst. Hon visste att det 
fanns moderna mätinstrument. Hon ordnade ett samar-
bete med företaget som byggde dem. Företaget ställde 
gratis upp med instrument och ledare för projektet och 
några av oss fick vara med och flytta spegeln som 
fångade upp mätvärdena vid ca 550 punkter. Vi fick vi 
inte bara en färdigritad karta över ruinkullen, datorpro-
grammet kunde också rita ut en slags 3-dimensionell  
bild av kullen.  
     När Raä fick höra talas om vårt projekt blev vi in-
bjudna till ett nordiskt seminarium kring medeltida 
borgar. Ämbetets mätningschef ville att vi skulle de-
monstrera arbetet vid seminariet, metoden borde bli 
känd av arkeologerna menade man. Vi frågade då fö-
retaget om de också ville ställa upp för mätning av det 
nyupptäckta hålvägssystemet som låg i tät skog. Det 
blev ca 650 mätpunkter från 12 stationspunkter. Till 
seminariet hade vi hade med oss både instrument och 
demonstratör från företaget. Vår 3-dimensionella bild 
prydde sedan den hundrasidiga dokumentationen av 
föreläsningarna. Något år senare kunde vi se i TV pro-
grammen från utgrävningarna av Birka att Raä inköpt 
en geodimeter av samma märke som den vi använt.   
     En utförligare redogörelse för våra undersökningar 
finns i vår bok Vad hände egentligen? del 1. Det finns 
fortfarande kvar några exemplar. Artiklarna finns na-
turligtvis på vår hemsida, sökord ’geodimeter’ 

Hela nätet finns på hemsidan -. 
liksom artikeln i boken 



Fler iakttagelser vid läsning av Adam av Bremens skrift  
från 1070-talet -  av Börje Sandén       Artikel 2 

2011-11-24;  2011-12-23 
 

  Fortsättning  från Nyhetsbrev 2011:3-okt  med nya exempel  
på anmärkningsvärda iakttagelser. (rev. 2011-12-24) 

 

Artikeln finns också på hemsidan med ingång från startsidan.  
Där kan även läsa de länkar som finns markerade här i pappersupplagan 

 

Nytillkommen artikel 3 på hemsidan för dem som läst artiklarna 1 och 2   
- en kortfattad sammanfattning av  artiklarna 1 och 2,  

- samt en utförlig exempelsamling på tolkningen av latinska texten 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

På sidan 12 i detta Nyhetsbrev finns en kort  sammanfattning av artiklarna 1 och 2  

Några frågor på tal om Adam av Bremens latinska beskrivning av vårt land.  
_ Är det förenligt med god översättning att hoppa över vissa latinska ord i originalets text?    
_ Är det någon betydelseskillnad mellan översättning och tolkning?  
_ Är det språkforskaren eller historikern som bestämmer på vilket sätt innehållet skall överföras  till 
svenska? 
 
Historien är alltid en bedömning av historiska händelser.  
Bedömarna, dvs historieskrivarna, formulerar sina forskningsresultat efter ett antal iakttagelser. Det 
kan vara nya sådana,  eller iakttagelser, som av någon anledning värderas på ett annat sätt än tidigare. 
Historiens gång – eller snarare tidens gång - ger därför ständigt exempel på omvärderingar. Den som 
lyckats skapa sig ett mer allmänt förtroende som historieskrivare blir den som för en längre eller kor-
tare tid bestämmer innehållet i historien.  
   
I artikeln diskuteras bl.a. forskarvärldens åsikter om Adam av Bremens  trovärdighet när det gäller 
geografiska upplysningar. Mina studier visar tillsvidare, att Adams text bär på stor kunskap om de 
geografiska förhållandena i Sverige, men kunskapen kan i några fall bli ännu tydligare om man kri-
tiskt granskar och prövar olika översättningar av Adams latinska text.  Det är de eventuella alternati-
ven som sedan skall värderas och tolkas av historiker, arkeologer och andra med god kunskap om 
den aktuella perioden.  Allteftersom personer med god kunskap i latin minskar så ökar faran för miss-
tolkningar.  Bedömarna av en text måste få veta så exakt som möjligt, vad texten egentligen berättar 
för oss, även om den inte skulle vara elegant formulerad. I slutet av förra artikeln använde jag 
Adams egna ord om hans försök att uttrycka vad han menat. "Det är nämligen bättre, som den helige 
Hieronymus säger, att säga sanningen på ett oskickligt sätt, än att vältaligt frambära vad som är lögn-
aktigt" (I:61). De verkar som om Adam anat, att vi tusen år senare skulle få problem med att förstå 
honom. De två exempel som jag kommer att redovisa i artikeln är tydliga uttryck härför. 
Rolf Torstendahl, nyligen pensionerad professor, har formulerat tänkvärda ord i sin lärobok om 
"historia som vetenskap". Det gläder mig mycket, när han i sin memoarbok år 2011 säger, att han 
bl.a. "ser historien som problemlösning". Jag tycker verkligen att vi fått problem, som borde lösas. I 
varje fall innan någon som är väl bevandrad i latin, historia, geologi och kartografi övertygat mig om 
motsatsen. 
Någon kanske redan har funnit en annan lösning, som kan ligga till grund för vidare diskussioner?   
   
Ovanstående kan ses som inledningen till artikel nr 2, i vilken jag kommer att analysera vissa delar 
av 1984 års översättning, eftersom jag funnit att innehållet ej fullt ut speglar latinets formule-
ring. Inledningsvis nämnde jag att vissa latinska ord utelämnats vid översättningen. I marginalen 

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Baltiska-havet_vaderstreck_forskare.htm�


har språkforskaren Svenberg en hänvisning till en not i vilken man förväntar sig en förklaring på ute-
lämnandet. Noten har följande lydelse: ”Hur Adam uppfattar Birka och dess läge diskuteras närmare 
av Nyberg och Hallencreutz på sidorna …..”.  Där finns emellertid ingenting om att ord utelämnats. 
Bara en upplysning om att Adams s.k. felaktigheter rättas till om man ändrar på väderstrecken. Varef-
ter man på flera sidor bygger upp sin egen modell av Skandinavien. Den modellen diskuterade jag 
utförligt i artikel nr 1. I själva verket hänvisar Svenbergs not till ett helt annat ställe i texten, där för-
visso även också Mälaren och Birka diskuteras. De uteslutna orden kan man bara finna om man har 
den latinska texten framför sig.  
. 
Länk till  artikeln 1  i  Nyhetsbrev 2011:3 
   
Sammanfattning av förra artikeln om Adams beskrivning av det Baltiska havet  
I min förra artikel tog jag upp vikten av att översättningen till svenska noggrant följer innebörden i de 
latinska ord som författaren använder. Jag valde att beskriva de ord som Adam använt, när det i över-
sättning står 'hav' och 'havsbukt'. Latinska ordet 'mare' har grundbetydelse 'hav', men det ordet har 
Adam själv endast använt 5-6 gånger, när han översiktligt nämner ’det baltiska havet’. Vid de övriga 
30-talet tillfällen, då det handlar om ’Adams baltiska hav' i den svenska texten, har Adam använt 
andra ord för att närmare beskriva vattenvägen / handelsvägen, som går från vikingastaden Hedeby på 
sydligaste Jylländska halvön via Östersjön - Finska viken - Ladoga och flodsystemen i Ryssland ner 
mot Svarta havet. Den färdvägen kallas i Adams text för Bälthavet i 1718 års översättningen och Bal-
tiska havet i 1984. Det är folket som bor längs färdvägen som givit den det namnet säger Adam.  
     Jag har tydligt framhållit att det 'baltiska hav" som Adam beskriver inte är detsamma som det nu-
varande begreppet "Baltiska havet", som sedan 1974 används av havsforskare för att beteckna hela 
Östersjön ända upp till Haparanda. Jag skrev också att jag endast hittat en forskare, Lauritz Wei-
bull, som tolkat Adams 'Baltiska hav' som en färdväg = handelsväg, med ovan nämnd utsträckning.  
(Geo-etnografiska inskott och tankelinjer…. 1931)  
    Jag menar att Emanuel Svenbergs ensidiga tolkning bl.a. gjort att historikerna blivit tvungna att 
ändra på Adams väderstreck för att dennes geografiska bild av Norden något så när skulle stämma 
med verkligheten. Observera att vridningen av väderstrecken inte bara kommit att hålla sig till Wei-
bulls  "bevisade" 45 grader (Scandia 1928). 1984 kände man sig tvungen att ta till 90 grader, vilket 
ändå inte gav en rättvisande bild av Norden.  
     Min slutsats har blivit att man inte skall ändra på väderstrecken i Adams text för att få en riktig 
beskrivning. Det behövs inte om översättning ordagrant följer latinska texten. Detta blir ännu tydli-
gare i den här artikelns huvudexempel. (fler exempel kommer i en tredje artikel)  
 
En vanlig  uppfattningen är att Adam stöder sig på bristfälliga källor.  
Det exempel med ordet 'havet' som jag valde tidigare i år är inte så lätt att sätta sig in i. Det är så 
många detaljer som skall vägas mot varandra. Man greppar det inte på några genomläsningar. Saken 
genomsyras också av en blandning av tro och vetande. Det vi vet om Adams skrift är att hans egen-
händiga framställning inte finns kvar. Forskare har ställt samman olika avskrifter av avskrifter till det 
man nu utgår ifrån. Min första förfrågan till en latinist om tolkning av latinska texter lärde mig att 
svenskt medeltidslatin är något helt annat än Adams. Dessutom måste vi vara observanta på hur den 
beskrivna miljön uppfattas i dag, och hur man uttryckte sig för tusen år sedan.  
     Forskare har följaktligen vridit och vänt på saken och kommit fram till att Adams upplysningar 
inte skulle vara tillförlitliga. Senast har det kommit till uttryck när Dick Harrison berättar om Adams 
skrift i den nya serien Norstedts Sveriges Historia. Harrison konstaterar att "Adam hade bristfälliga 
källor till sitt förfogande".  
    
Är det någon skillnad på ’tolkning’ och ’översättning’ ?     
Det står helt klart för mig att dessa två ord inte är synonyma i den humanistiska forskningen när det 
gäller både det latinska och isländska  språket. I bägge fallen är det nästan alltid tolkningar som 
gjorts. Det vill säga att man anpassar texten till den miljö som man anser sig funnit i berättelsen. Men 
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då finns ytterligare en möjlighet till misstag. Vi måste nämligen anpassa texten till den miljö och de 
förhållanden som förelåg för tusen år sedan, inte den nuvarande miljön. (skrivet på förekommen 
anledning) 
     Om min framväxande redogörelse för 1984 års publicering av Adams skrift är riktig har Adam i 
själva verket fått mycket god information om de geografiska förhållandena och även förstått att för-
valta informationen klokt. Viktiga pusselbitar faller på plats om man tar Adam på orden och översät-
ter alla ord i meningen och håller sig till de väderstreck som Adam angivit. Så har man inte gjort i det 
exempel som jag väljer. Man låtsas helt enkelt som om några ord inte finns och det sker utan någon 
kommentar. 
   
Adam av Bremens sagesmän och européernas seglationen i Norden  
I mitt exempel skall det visa sig att Adam visste mer om geografin i Mälarområdet än vi förstått. 
Hans sagesmän för tusen år sedan hade ända sedan romerske historieskrivaren Tacitus´ tid för näs-
tan 2000 år sedan förlitat sig på månghundraåriga erfarenheter av hur kommunikationsvägarna gick i 
Norden. Tacitus säger dock att romerska seglare sällan besökte Norden. Det var därför som en äldre 
kunskap dröjt sig kvar i sjöfararnas minne. Det var deras berättelser som var vägvisa-
ren. Berättelserna skulle också komma att påverka ritandet av de första kartorna över Skandinavien, 
vilket jag avslutningsvis kommer att visa med kartexempel.                                                             
           Tacitus text om svionerna 
   ”Adams mest förvillande text”    
_ blir tydligare när utelämnade ord översätts till svenska  
_ blir sannare om hänsyn tas till betydelsenyanserna i Adams fyra ord för 'havet'  
Det senare fallet är utförligare behandlat i min första artikel, fler exempel kommer i artikel 3. 
     Exemplet i denna andra artikel hämtar jag från Adams första bok, 60:e kapitlet. Denna bok blev 
inte översatt till svenska förrän 1984. Tidigare översättning från 1718 omfattade bara 4:e boken. Det 
är i den boken som de geografiska förhållande i Norden utförligt beskrivs och som därför är den av-
gjort viktigaste för oss. Övriga böcker handlar nästan enbart om interna kyrkliga förhållanden.   
     Men det finns således redan i första boken en kort geografisk beskrivning, som inte varit känd 
utanför  latinkunniga läsares krets förrän 1984. Den gäller dels platsen för Birka, men framför allt det 
faktum Adam redan från första början ansåg det viktigt att förklara det centrala begreppet 'baltiska 
havet'.  Viktigt - därför att 1984 års tolkning av uttrycket inte stämmer med Adams beskrivning av 
uttrycket som en handelsväg och inte som ett geografiskt begrepp.  
     I Bok 1 finns enligt Björn Ambrosiani  "det uttryck hos Adam som mer än något annat förvillat 
forskare och lekmän" (Boken om Birka 1991). Det är detta uttalande som jag nu vill försöka reda ut 
med utgångspunkt från en mer precis översättning till svenska av några viktiga ord i den latinska tex-
ten..  
 
Vi kommer in i handlingen där platsen för Birka beskrivs: Tolkningen (som alltså inte är en nog-
grann översättning) lyder: "Här bildar en vik av det hav som kallas det baltiska en hamn, som 
vetter mot norr".  
En liten fundering! Är det viken eller hamnen som vetter mot norr?. Jag kan inte så mycket latin, att 
jag kan avgöra den grammatikaliska syftningen. Otydligheten är ett bra exempel på hur svårt det i 
största allmänhet tycks vara för experter att komma till en gemensam tolkning. Texten är otydlig men 
det behöver inte vara Adams fel. Otydligheten kan ha uppkommit genom felskrivning och  feltolkning 
vid de många avskrifterna av avskrifter som skett genom århundradena. 
     Till att börja med. Latinisten Svenberg använder ordet 'vik', trots att det latinska ordet är 'freti' 
som betyder sund eller ström. En vik och ett sund ser likadana ut när man går in i dem, men ett sund 
leder till ett nytt vatten; det är viktigt att hålla detta i minnet inför det fortsatta resonemanget.  
     Varför väljs då det svenska ordet 'vik'?  Det kan bero att man är övertygad om att Adam måste ha 
menat att det är havsviken Mälaren det gäller. Den går visserligen inte mot norr som Adam påstår, 
men i sådana här frågor kan man, som bekant laborera med ändrade väderstreck, vilket man får göra 
ännu in på 1990-talet som Lauritz Weibull påvisat 1928 (nytryckning 1948) med stöd av isländska 
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sagor och  Adam av Bremens latinska skrift.  
Den historien kan du läsa om på UKF:s hemsida eller i förra årets Nyhetsbrev..  
   
Varför översätts inte alla orden i en viktig mening?   
Nu till fortsättningen på exemplet. Då inträffar något verkligt intressant. Det finns nämligen några ord 
placerade intill freti som avslöjar ett viktigt samband med detta ord och den miljö det handlar om. De 
orden har Svenberg nonchalerat!  Märkligt att inte heller historikerna upptäckt dessa ord: 
quidam,  som i mitt lexikon förklaras med ’tillsammans med substantiv eller adjektiv bildar det ett 
begrepp, mildrande ett djärvt uttryck’ = ’så att säga’, ’liksom’ eller ’ett slags’.  
eius: eius-modi = ’så beskaffad’, ’dylikt’.   
     Sundet - Svenbergs 'vik' - var alltså med Adams ord beskaffad som ett slags sund, - så att säga. 
Att det inte var ett riktigt sund förstår vi av formuleringen. Men det fungerade som ett sund. Det vill 
säga, man kunde färdas genom det, om än med viss svårighet, och därefter fortsätta sin resa. 
’Svenbergs vik’ är för Adam ingen vik, den är i själva verket den gamla segelleden, sundet genom 
Södertälje norrut in mot de bebodda bygderna i Svitjod. Svårigheten berodde på att landhöjning hade 
gjort att sundet på Adams tid inte längre var en bekväm infartsväg. Men att dra båtar över hindrande 
näs tillhörde sjöfararnas vardag. Till sin funktion är ett näs i det här fallet ett ed = ett dragställe. 
Framåt 700-talet  hade det blivit det så stora hinder att man kunde anlägga Birka på Björkö rakt norr 
om sundet. Landhhöjningen hade nämligen blivit ett skydd mot sjörövare. De uppkomna näsen kunde 
förses med befästningar, såsom det var vid Stäket på Adams tid enligt Olav Haraldssons saga. Fast 
bebyggelse fanns inte i havsviken Mälaren. Den fanns först i skyddade lägen uppströms de vattendrag 
som ledde in i Svitjod. Om plundrarna måste ta vägen över de många segelbara sunden i Stockholms-
trakten kunde vårdkasarna i god tid larma Birkaborna om överfallsrisk.  
      Jag nämnde tidigare att jag ansåg Adam vara väl underrättad om förhållandena i ett land som han 
aldrig besökt. Hans ord att Birkaborna skulle ha blockerat sundet med stenar visar att han uppfattat att 
sundet hade förändrats genemot äldre seglationsbeskrivningar. Vi vet nu att orsaken var landhöjning-
en. Vi skall inte heller glömma bort att Adam var mer underrättad om seglingsmöjligheterna i Mälar-
området än dagens historiker!  
        En översättning av texten i exemplet bör på något vis ta fasta på latinska ordet 'freti' = 
sund.  Forskargruppen har uppenbarligen siktat in sig på att det är viken Mälaren som vetter mot norr 
och det skulle den ju göra om man vrider kompassrosen 90 gr medsols och samtidigt bestämmer sig 
för att denna gång har Adam själv ändrat på väderstrecket efter nordbornas modell så att Mälarens 
sträckning västerut beskrivs som norrut.  
 
I en kommande Artikel 3 ger jag fler exempel på Adams försök att förklara att texten 'baltiska havet' 
inte är ett hav i verklig mening. När han berättar, att folken runt den kända handelsvägen kallar den-
samma 'det baltiska havet' använder Adam förstås det latinska ordet  'mare/maris' men med ett syn-
nerligen viktigt tillägg:  'det så kallade baltiska havet'. Han använder också andra småord som anty-
der det inte rör sig om ett hav på riktigt. Dessa viktiga nyanser kommer inte till uttryck i den scha-
blonmässiga översättningen  från 1984. 
      Av två varianter av den första kartan över norden - med Skandinavien i nord-sydlig riktning - 
framgår att begreppet Baltiska havet var etablerat. Lägg märke till Novgorod ligger i anslutning härt-
till. Det betyder inte att Novgorod låg vid Östersjöns strand! Att baltiska havet ledde till Novgorod 
var den viktiga upplysningen på flera andra kartor vid denna. Man ville helt enkelt utnyttja det be-
gränsade utrymme som fanns på pergamentet för att erinra om detta. Självklart visste de resande att 
man måste in i det ryska flodsystemet.  Här några länkar till kartor. 
Ziegler 1532 - a         Ziegler 1532 - b       Rucelli 1574 
 
 De visar att handelsvägen gick in Finska viken, inte upp mot Bottenhavet.  
     Jag vill återigen framhålla att jag inte är latinist. Mina exempel är ett resultat av lexikon och gram-
matik. Mitt förslag från Artikel 1 kvarstår:  om det finns substans i min tolkning av innebörden i ut-
trycket 'det baltiska havet' borde det vara en spännande uppgift för den akademiska forskningen att 
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göra en grundlig översyn av allt tillgängligt källmaterial följt av såväl ny översättning som ny tolk-
ning. 
Länk till några ord om begreppet Svitjod och dess förhållande till havsviken Mälaren 
Länk till större avsnitt ur bok1:60  
Länk till hela latinska bok1:60.  
 
Språkforskare och medeltidshistoriker – vem bestämmer ordens betydelse?  
Beträffande översättningen av orden som karakteriserade sundet vid Södertälje hänvisar språkforska-
ren Svenberg  i en not till sina historiska rådgivare, som inte tar upp just den saken utan svarar med 
långa diskussioner om Birkas placering. De kommer fram till att Adam måste han menat att sundet, 
som Svenberg kallat 'viken', är ’havsviken Mälaren’. (sjön Mälaren fanns ännu inte). 
 
Adams Nordenbild enligt Björn Ambrosiani - några iakttagelser 
Enligt Adams text löper sundet mot norr. Mälaren gör inte det. Saken kan förklaras med att Adam är 
fel underrättad om svenska förhållanden.  Ambrosiani förtydligar saken med att göra en skiss enligt 
vilken havsviken pekar mot norr och tillägger att Adam hade uppfattningen att Skandinavien sträckte 
sig i riktningen väst - öst. (Se hemsidan.)  Adam hade inte alls den uppfattningen. Man kan tydligt 
läsa ut av hans text, återgiven i min förra artikel, att han placerat alla delar av Sverige, Damark och 
Norden i rätt väderstreck: Västergötland med Skara i  väster och Värmland norr därom.  (ej norr om 
Mälaren!) 
 
Ambrosiani ändrar väderstrecken och påstår att Adam säger att Värmland ligger norr om svearna ef-
tersom Mälaren pekar mot Värmland. Eftersom Mälaren bevisligen ligger i riktning väst - öst och 
Adam uppenbarligen säger att ifrågavarande vattenled vetter mot norr är det bara att vrida väder-
strecken 90.  
     Svenberg ändrar också på väderstrecken och Ambrosiani för ett svårbegripligt resonemang. Ibland 
vrider forskarna väderstrecken, ibland påstås Adam själv vridit väderstrecken enligt nordbornas på-
stådda feluppfattning.  
Se Ambrosiani/Eriksson. Birka - Vikingastaden, 1991. Rimbert och Adam av Bremen.  
 
Jag konstaterar att om man behåller Adams väderstreck och accepterar att vattendraget är Södertälje-
leden behövs inga ändringar i Adams text. 
 
Andra skriftliga källor som lyfter fram Södertäljeleden som känd farled  
Helt oberoende av Adam av Bremen finns det andra källor som pekar ut Södertäljeleden som en syn-
nerligen känd färdväg. Att den varit aktuell under lång tid framgår av Rannsakningarna efter fornmin-
nen på 1600-talet, då leden blir klassad som fornminne!  
Södertälje: ”Icke ähr heller okunnigt Suder Tellie stadh wara belägen emellan Saltssiön och freska 
mälaren, skön Seglation, till, och fordom berömmelig handels stadh öfvergått  andra uppstädher 
(handelsstäder) i mälaren af handel, emedan skepen inkommo af  Saltssiön (och fick) sitt godhz uth-
lastadt, strax i andra farkoster i Mälaren inlastat, detta communiserat medh uppstädherna i heela Mä-
laren och ähnnu i dagh för situation skull at blifva en sådan handelsstadh mongan till stort gagn wähl 
skattandes”  
Sista meningen med andra ord: ’Staden är ännu idag på grund av sin belägenhet till stort gagn för 
många.’  
Intressant är sammankopplingen ’saltsjön och friska Mälaren’ just här vid Södertälje. Uttrycket an-
vänds av vissa debattörer i samband med Stockholm. 
 
Södertäljeleden – synnerligen lämplig - och använd  för transitohandel  
Gunnar Bolin bidrar med många bra argument för Södertäljeledens stora betydelse i sin omfattande 
bok Stockholms uppkomst 1933, 488 sidor.  
Länk till fyra aktuella sidor. 107-108-109-110  

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Svitjod_iakttagelse.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Schmeidler_1-60.pdf�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/BolinGunnar-1933-Telgeleden.pdf�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning//Ur Svenbergs I-60.htm


  Här några anteckningar med mina egna tillägg.  
_ Sundet stängdes tidigt – en fördel för Birka, som inte så lätt kunde överraskas av rövare  
_ Om man fritt kunnat segla in i havsviken ”mälaren” hade inte Birka kunnat uppstå  
_ Adam av Bremen: havsviken bildar en utmärkt hamn för befolkningen obs  att ’vik’ används  
   Obs. 'vik' syftar på en verklig vik, nämligen Mälaren. Inseglingen gick genom Södertäljesundet 
_ Redan Adam av Bremen känner till Täljes stora betydelse i mitten av Mälarviken 
_ Södertäljebefolkningen ställde båtar till förfogande på Mälarsidan  
_ Handelsmännen släpade mot slutet av perioden inte sina båtar över Södertälje-näset  
_ Aschaneus: ”kalmare kånkare”; befolkning transporterade varorna vid Draget, ego  
_ Man kunde alltid räkna med fartyg för vidare färd till andra ställen i den stora Mälarviken  
_ Ända in på 1600-talet finns kungliga förbud för transitohandeln via Tälje  
_ Tälje blev mötesplats vid politiska och kyrkliga förhandlingar; Sten Sture d.y. ego  
_ Jämför med Dävensö, där två medeltida riksmöten ägt rum,  ego  
_ Alsnö hus med Alsnöstadgan var en central plats i mälarområdet ännu kring år 1300  
_ Den bebodda delen av Svitjod, som var värd att plundra, fanns ovanför den ensamma, trånga passa-
gen vid Almarestäket  
   
Södertäljeleden finns markerad som viktig färdled på några av våra äldsta kartor  
En viktig princip vid kritisk granskning av historiska källor är att en händelse skall kunna bekräftas 
av ytterligare någon källa som inte har något samband med huvudkällan. Beträffande Södertäljeleden 
finns det intressant kartmaterial att lyfta fram. Nyss har jag framhållit att leden var uppmärksammad 
som en synnerligen flitigt använd transportväg ännu många hundra år efter Adam av Bremens skrift 
från 1000-talet.  
     Detta faktum har på ett intressant sätt ritats in i själva kartbilden på den karta som finns i Olaus 
Magnus berömda bok om den Nordiska folkens historia i dess upplaga från 1567. Redan i hans tidiga-
re separata karta från 1539 över ”Götariket och andra nordiska länder” (den s.k. Carta Marina) har 
han ritat öppna farleder där det i själva verket ingick dragställen (s.k. ed).  
     Att han gjorde så var logiskt. Kartor var ett nytt sätt av visa färdvägarna i stället för de skrivna 
seglationsberättelserna med namnlistor och andra upplysningar om framkomlig väg mellan olika plat-
ser. Kartan från 1567 är ännu tydligare som vägvisare. Man kunde ta sig till och från havsviken Mäla-
ren (senare insjö) via många sund men det viktigaste låg vid Södertälje och det ritades därför mycket 
brett trots att det inte längre var öppet vatten. Det senare förhållandet illustreras med tre öar i farleden 
och fyra smala sund, vilket skulle kunna tolkas som att det är flera besvärliga passager längs leden 
(18 km -100 stadier - lång enligt Adam av Bremen). Sunden vid Stockholm har bara blivit ett och är 
dessutom ritat smalt, med samma bredd som floder. Man förtydligade den tidens kartor genom att 
förtydliga tolkningen av kartbilden. Stockholmsleden användes naturligtvis om sjöfararen skulle vi-
dare till Ryssland.  
     Efterföljaren till Birka var Sigtuna, som ofta anges i sagor och dikter som mellanstation i ryss-
landshandeln. Vi vet att de vikingar som seglade på Ryssland inte använde stora havsgående fartyg av 
samma slag som norrmän och islänningar och därför kan vi dra slutsatsen att de hellre gick inomskärs 
i havsviken Mälaren än i den seglationsmässigt farligare yttre Stockholmsskärgården.  
       Jag vill erinra om att de första kartorna inte ritades efter rekognosering utan efter erfarenheten 
om var färdvägarna fanns. I kartsammanhang brukar jag säga att 1567 års karta är en slags Nordens 
kommunikationer i stil med SJ:s forna ”Sveriges kommunikationer”.  
Se avdelningen gamla kartor på Forskningsinstitutets hemsida.  
 
Länk till  Att läsa gamla kartor med dåtida ögon 
Länk till  Tacitus kap 39-46 som återger vad han visste om hela Norden där kultplatsen vid Rösaring  
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Kartan finns i Olaus Magnus bok om de Nordiska folkens historia från år 1567. 
Lägg märke till att floderna bildar stora sammanhängande kommunikationssystem i vilka floderna är 
en del tillsammans med sjöar och dragställen, de senare även kallade ed. Vi ser exempelvis att från 
Siljan längst upp fanns en färdväg ända ned till Mälaren och Stockholm. Från Växsjö gick vägar åt 
öster, väster och söder.   
     Mälaren ritas som havsvik som man når genom den av landhöjning blockerade sjöleden via Sö-
dertälje. Att detta är huvudleden in mot Uppsala och Svitjod markeras genom sundets stora 
bredd.  Även på moderna kartor ritas huvudvägarna bredare av samma skäl. I själva verket hade 
sundet redan från början varit smalt.  De tre öarna i inloppet skall tolkas som anvisning till kartläsa-
ren att det inte går att bekvämt segla in. Kommer man i mindre båt måste den dras förbi hindren. En 
större båt måste ankras upp i hamnen och man forstätter den ca 18 km (Adams upplysning!) långa 
sträckan till lands för att därefter anlita lokal båt för vidare transport.  
Att man gjorde så framgår tydligt av Rannsakningarna efter antikviteter, som återgivits ovanför  kar-
tan. Den naturliga vägen i Sverige var förr vattenvägen. Byggda transportvägar på land blev inte 
vanliga förrän på 1600-talet.  Ordets ursprungliga betydelse är 'föra' och/eller 'fara'. 
…………………………………. 
 
skulle kunna illustrera hans berättelse om gudinnan som fördes fram i procession.. 
Fortsättning följer med fler exempel från Adam av Bremens berättelse om Norden.. 
                                                                                                    Börje Sandén   2011-12-24 



 Den här texten är en förkortning av den sammanfatt-
ning som finns på hemsidan under beteckningen Arti-
kel 3. Den är avsedd för dem som redan känner till 
Adam av Bremens skrift. Artikeln kan också ses som 
en introduktion till det diskussionsforum UKF nu bju-
der in till.  
 
Som framgått av UKF:s artiklar under 2011 finns det 
anledning att diskutera vad som egentligen ligger bakom 
en hundraårig diskussion om hur väderstreck har använts 
i isländska sagor och i den äldsta latinska texten som ger 
detaljerade upplysningar om väderstrecken och geografi i 
Norden. 
      Det finns nämligen två olika tolkningar av geografin 
beroende på hur man i vår tid uppfattar Adams väder-
strecksangivelser. Följer man dem ordagrant så sträcker 
sig det s.k. baltiska havet mot öster. Ändrar man på vä-
derstrecken 90 grader – vilket dagens forskning gör/
gjort, så går det i nordlig riktning och är då detsamma 
som Östersjön.  
   
*   I början av 1900-talet fick våra historiker för sig att 
det gick att göra vetenskap av oprecisa väderstreck i is-
ländska sagor. Ett antal utredningar gjordes som menade 
att nordborna inte uppfattade norr på samma sätt som i 
övriga Europa. År 1928 gick Lauritz Weibull – den käll-
kritiska forskningens stora föregångare – in i debatten. 
Med hjälp av isländska sagor OCH Adam av Bremens 
berättelse från ungefär samma tid bevisade han att nord-
bornas väderstreck måste vridas ca 45 grader medsols för 
att stämma med verkligheten.   
   
*   Sedan dess – och ännu 1984, när första översättningen 
av hela berättelsen gavs ut - har man uppenbarligen tyckt 
att det varit fritt fram att laborera med andra väderstreck 
än de Adam har använt. I förekommande fall – särskilt 
1984 och senare - har man ökat vridningen till 90 grader. 
Detta, i kombination med rena översättningsexperiment, 
har skapat förvirring om vad Adam egentligen sagt. Min 
granskning visar att Adams berättelse blir fullt förståelig 
om man inte ändrar på väderstrecken. 
*     Men det finns ett ännu större problem att komma 
tillrätta med. Vi måste utreda vad Adam lägger för inne-
börd i det han kallar Bälthavet. Han förklarar själv att det 
är en vattenled som går som ett bälte hela vägen från 
Jylland via nuvarande Östersjön, Ladoga och ryska flod-
systemet ner till Svarta havet. Han säger att färdvägen 
kallades Bälthavet redan två hundra före hans tid. När 
han översiktlig talar om det långsträckta vattendraget 
använder han någon gång ordet Bälthavet = ’mare Balti-
cum’, men vid utförligare beskrivning av dess egenska-
per använder han latinska ord för bukt/vik, sund eller helt 
enkelt vatten. Han är uppenbarligen medveten om att 
redan hans samtid har missuppfattat saken och han vill 
med sitt ordval säga att Bälthavet inte är ett hav i egent-
lig mening.   

     Eftersom dagens historiska forskare anser att Bältha-
vet är detsamma som Östersjön har man i 1984  års över-
sättning konsekvent ersatt orden bukt, vik och sund med 
’havet’. Svenskar som inte kan latin har därför tyckt det 

vara naturligt att Bälthavet bytts ut mot Baltiska havet.  
     Nu till något märkligt. Havsforskarna använder sam-
ma ord Bälthavet för den del av det Baltiska havet där 
idag de två Bälten och Öresund ligger. Även i vår tid kan 
man således använda ordet hav för något som inte är ett 
hav i egentlig mening utan en samling sund. Detsamma 
kunde man uppenbarligen göra även på Adams tid - och 
århundraden dessförinnan. Med Bälthavet menade man 
hela bältet av vatten från väster till öster.  
     Det här blir ännu intressantare när ordet 'balt' i de två 
länderna Livlands och Litauens respektive språk är en 
"mycket vanlig del i insjö- och våtmarksnamn", läs flo-
der, sjöar och träskmarker.   
     Adams text går uppenbarligen att tolka på flera sätt. 
Därför borde saken vara värd att på allvar diskuteras i 
något forum.  Jag är övertygad om att en del tolkningar 
inte längre är giltiga. Men den totala tolkningen av 
Adams text låter nog vänta på sig. Historien är som van-
ligt sammansatt av en mängd enskilda bidrag som om-
växlande över- eller undervärderas. 
  

*  Under min pågående utredning av saken får jag veta 
av historikern Anders Fröjmark att begreppet 'Baltiska 
havet' diskuteras i dokumentationen av projektet Öster-
sjöregionen från år 2004, där sju länder bl.a. beskriver 
områdets historia. Där berättas om vikingatidens nätverk 
av inre vattenvägar inom Ryssland på samma sätt som 
Adam har beskrivit saken.  
     Även Adams uttryck 'Baltiska havet' diskuteras. Nu - 
hör och hämna - under beteckningen 'det Baltiska sun-
det'. Man tackar. Det är genom Fröjmark och hans lettis-
ka  kollega Daina Bleiere som jag fått de mycket värde-
fulla  språkliga upplysningar här ovan. 
 

*  En allsidig utredning om innebörden av begreppet 
'baltiska havet' borde kunna förklara både väderstreckens 
tidigare användning och det intressanta sambandet mel-
lan Adams beskrivning av Norden och de tidiga segla-
tionsbeskrivningarna. 
 

*  I UKF:s Nyhetsbrev, på hemsidan och i kontakter med 
forskare har jag frågat om någon uppmärksammat att 
Adam med det baltiska havet menat hela sträckan och 
inte bara Östersjödelen. Några få har hört av sig. Av sär-
skilt intresse är naturligtvis svaret från Tore Nyberg, en 
av de ansvariga för tolkningen 1984. Han ser positivt på 
min uppfattning - en uppfattning som finns också i Wei-
bulls artikel från 1931.  
     Anders Fröjmarks bidrag här ovan ser jag som ett 
synnerligen värdefullt bidrag till lösningen av frågeställ-
ningarna. Kanske fler upplysningar droppar in så små-
ningom. 
   
*  Det verkar som om mina idéer är början på en annor-
lunda syn. Det finns säkert någon som kan förklara saken 
bättre än vad jag gjort. 
       

Börje Sandén  2012-01-22                                                                      

Sammanfattning / introduktion till artiklarna om  Adams väderstreck - och ”det s.k. Baltiska havet” 

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/weibull_vaderstreck_1928_ny.pdf�
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Fortsatt presentation och identifiering av fastighetsinventeringen 1971-1973 
Torsd 15 nov  Bro Biblioteket       kl 19      Området utanför gamla stationssamhället 
Onsd 28 nov  Kungsängens bibl.  kl 19      Området utanför gamla stationssamhället 
 Hittills opublicerade bilder visas. Vi hoppas få hjälp att identifiera okända motiv  

 

Tisd 16 okt kl 19.   Allsång och Evergreens  Hembygdsgården Klint, Bro-Lossa hbf 
          Eric Weinberg, Börje Sandén spelar Evergreens från 20-40-talen 
Tisd 20 nov kl 19    Bro i gammal tid.  Hembygdsgården Klint, Bro. Bro-Lossa hbf 
    Gudrun och Börje Sandén berättar och visar bilder.   

   Hitta hembygdsforskningens milstolpar via FaceBook  
Länk finns från hemsidans öppningssida   www.ukforsk.se 

Kultur– och Julmarknaden i Bro centrum  lörd 8 dec 
UKF och hembygdsföreningen på plats för information om bygden 

           Forskningsprojektet medeltida väderstreck och tolkningen av 
                 Adam av Bremens skrift är nu inne i en avgörande fas.       s.  2 
                           Universiteten och Adam av Bremen - år 2012                   3 

 
 

Har de första kartorna något att säga oss idag? 
 

Tolkningar av de äldsta kartorna - från UKF:s hemsida   
 

Väderstrecken i medeltida skrifter - inte samma som i dag                                        4 
Kartan i Olaus Magnus' bok om  De nordiska folkens historia år 1567                     6 
Mercators Rysslandskarta från 1595 —  flodvägarna dominerar kartbilden              8 
Barents karta 1598  —  Begreppet Carta marina                                                       10 
Del av Mercators Rysslandskarta.   Ur  en 1400-talskarta med bl.a. ryska floder     11 
Floder och dragställen på ryska vattendelaren Valdaj                                               12 
När Skandinavien första gången sätts på kartan   Ur äldsta kartan  1300-talet         13  
Europa på 1200-talet  -  ryms på ett kalvskinn  - Skandinavien får inte plats           14 
Biskop Brasks karta 1533 -  före Olaus Magnus s.k. Carta Marina                          15 



 

Så har det då  hänt igen! 
Den som arbetar med lokalhistoria gör ibland upptäck-
ter som fordrar grundligare studier. Sådant som i bör-
jan verkar vara ovidkommande kan plötsligt pocka på 
uppmärksamhet. Hembygdsforskaren – till skillnad 
mot yrkesforskaren - arbetar vanligtvis med problem-
ställningarna på lång sikt och rätt som det är så kanske 
något upptäcks som leder fram till nya tankegångar. 
Ibland är det den specifika kunskapen om den lokala 
miljön som visar vägen in på ett helt nytt spår. Sådant 
har jag många gånger berört både i föredrag, seminari-
er och rundturer till fornminnen i kommunen. 
 
Randanmärkning blir grundforskning 
Du som läser UKF:s Nyhetsbrev – och framför allt 
följer verksamheten på hemsidan – har naturligtvis 
märkt att den pågående forskningen kring kartor och 
gamla geografiska berättelser inte bara är randanmärk-
ningar inom den historiska forskningen utan i några 
fall också berör grundforskningen i närbesläktade om-
råden. 
     Det ena området handlar om att väderstreck som 
anges i gamla skrifter inte stämmer när de överförs till 
kartor, något som det emellertid finns en förklaring 
till, vilket dock aldrig uppmärksammats i svensk 
forskning.  
     Det andra handlar om hur man skall tolka en tusen-
årig latinsk text så att den överensstämmer med de 
geografiska förhållandena. Frågor kring detta har jag 
formulerat och diskuterat i artiklar på UKF:s hemsida, 
i nyhetsbreven och i mail till medlemmar med känd   
e-postadress. Likaså i särskilda brev och mail till ett 
20-tal historiskt kunniga personer. Detta har pågått i 

snart två års tid. 
     Från dessa tillfrågade har jag fått ett mycket be-
gränsat antal positiva svar. Ett av dem har kommit 
från den forskare som anses vara bäst insatt i den nu 
uppmärksammade tolkningen av den latinska texten 
till svenska. Denne förklarar nu att tolkningen 1984 
gjordes under de vetenskapliga förutsättningar som då 
gällde, d v s det var tillåtet att laborera med ändrade 
väderstreck.  
     Den snart hundraåriga traditionella åsikten att vä-
derstrecken i isländska sagor och den äldsta latinska 
texten måste ändras för att stämma med verkligheten 
har i år försvarats av en ansedd forskare i en längre 
skriftlig korrespondens oss emellan. Tack vare detta 
meningsutbyte blev jag tvungen att tränga ännu djupa-
re in i saken, något som kommit att göra mig än mer 
övertygad om att man inte skall göra några som helst 
ingrepp i den latinska texten, varken med väderstreck 
eller utbyte av latinska ord. 
     Från övriga tillfrågade har det inte blivit någon som 
helst reaktion. 
 
Förnyad granskning  - väderstreck och   
enskilda ord byts ut 
Det visade sig snart att den förnyade granskningen av 
den latinska texten skulle avslöja en för mig hittills 
okänd arbetsmetod vid översättning av språk. Det var 
inte bara tillåtet att ändra på väderstreck, även ett en-
staka ord fick bytas ut mot ord med annan betydelse 
om det inte passade in i det förutfattade sammanhang, 
som man ansåg föreligga. När Adam flera gånger an-
vänder ordet sund, så har det konsekvent bytts ut mot 
vik. De två orden är verkligen inte synonyma. De ger 

Forskningsläget för medeltida väderstreck och  
tolkningen av Adam av Bremens skrift 

Hänt och händer i bygden och vår förening. 
Den inre verksamheten har varit intensiv - mycket händer bakom kulisserna. Vi har medlemmars ar-
bete med dokumentation och bearbetning av Svenngårdska samlingen och Brogårdsarkivet. Vi hjäl-
per till att visa Kvistaberg som kommunen nu så förtjänstfullt renoverar både inomhus och utomhus. 
Det gäller att hålla kommuninnevånarna medvetna om dess existens och därför är också en vänföre-
ning på väg att bildas.  
     En arkivförening håller också på att skapas. En värdefull källa för kunskapen om vår historia är de 
lokala domstolsprotokollen, som inte bara skall göras tillgängliga rent bokstavligt utan också presen-
teras på internet. Nu arbetar vi också med protokollen från sockenstämmor och kommunalstämmor. 
De berättar i detalj om bygdens utveckling. Hur tänkte man exempelvis när järnvägen planerades? 
     UKF:s hemsida utökas ständigt. Den har blivit mycket stor och därmed svåröverskådlig. Ett mo-
dernt hjälpmedel för att hitta in i den har vi funnit i nya uppläggningen av FaceBook, där 
”höjdpunkterna i UKF:s liv”, d v s  vår historia och våra forskningsprojekt kortfattat presenteras med 
en anslående panoramabild bakom vilken du sedan finner direktlänkar in på hemsidan.  
      Detta nyhetsbrev har två huvudteman, dels upptäckten att forntida och medeltida berättelsers vä-
derstreck inte utan vidare kan överföras till kartor, dels hur den felaktiga överföringen grundlade my-
ten att gamla väderstreck måste ändras för att passa den verklighet som man vill lyfta fram. 



olika betydelse åt innehållet. Ytterligare ett exempel 
kan förtydliga saken. 
     Adam använder ofta ett ord för vattendrag som har 
en sekundär betydelse av havsbukt (sinus). När det 
används så byts det i översättningen ut mot svenska 
ordet ’hav/baltiska havet’ trots att det latinska sam-
manhanget inte alltid avser hav utan en mycket lång 
vattenväg mellan Skandinavien och Svarta havet. Den 
var sammansatt av hav, sjöar, floder, vikar, sund och 
dragställen. Ett likvärdigt ord i svenskan är ’kanal’!  
När man färdas på Göta kanal är denna egentligen en 
vattenled som består sjöar, hav, sund, vikar, kanaler. 
     Ordet sinus tarvar ytterligare förklaring. Det måste 
föreligga ett tankefel när man slentrianmässigt byter ut 
ordet för en rundad vik av havet (havsbukt) mot själva 
havet. Sinus har ingen grundbetydelse av havsbukt. 
Det latinska lexikonet nämner ’havsbukt’ i s.k. över-
förd betydelse. För att ta ett exemplet väljer jag ut-
trycket ”hela havet stormar” (sällskapslek) där det na-
turligtvis inte är något riktig hav som stormar.  
 
Moralregel för latinister? 
När jag så småningom fick ta del av den praxis som 
utvecklats av latinisterna så är jag glad att inte ha gått 
någon latinkurs för historiker och fått lära mig att var-
je översättning är en tolkning, därför att översättaren 
alltid utgår från bestämda premisser som inverkar på 
förståelsen av orden. Kännetecknande för latinet är att 
varje ord har många betydelser, och att därför många 
olika betydelser kan hämtas ur en och samma latinska 
text. 
     Det gäller verkligen att vara mycket grannlaga när 
man väljer utgångspunkt för tolkningen. Man måste 
göra en noggrann undersökning av de premisser som 
kan föreligga. Forskarlaget upptäckte aldrig att Adams 
egen ”premiss” inte krävde ändringar vare sig av vä-
derstreck eller ordval. 
     Den premiss som gällde 1984 var att Adams baltis-
ka hav i själva verket var Östersjön och då ansåg man 
att det var OK att förvanska Adams beskrivningar av 
den långa vattenvägen på det sätt som gjorts. Jag frå-
gar mig om det skall vara en uppgift för historikerna 
att stödja den nutida havsforskningen som 1974 fast-
slog att det Baltiska havet omfattar hela Östersjön. I 
den stora boken Mare Balticum fastslås år 1998 att det 
är Adam av Bremen som inför begreppet Baltiska ha-
vet.  
 
Tystnaden från de tillfrågade är flertydig.  
_ Antingen är man generad över att någon utanför den 
etablerade forskningen kommer med skarpa anmärk-
ningar mot vedertagna åsikter. 
_ Eller också är man generad över att ingen reagerat 
tidigare på kvalitén i den vetenskapliga forskningen 
kring Adam av Bremens text från 1070-talet. 
 

Vad säger universiteten?  
Det är förståeligt om enskilda personer inte vill lägga 
sig i saken. Därför såg jag ingen annan utväg än att 
vända mig till universitetsvärlden som borde känna till 
eventuella diskussioner kring de två sammanvävda 
problemen om hur man skall tolka väderstrecken i me-
deltida skrifter och varför man godkänner en latinsk 
tolkning som ändrar på grundtexten för att tolkningen 
skall passa den önskade inriktningen?  
 
Nedanstående frågor ställdes till de historiska institu-
tionerna, ej till någon enskild forskare:  
 
1 _ Hur ser man i dag på talet om Adams oriktiga 
väderstrecksangivelser? Har man diskuterat Adams 
”relativa” väderstrecksangivelser”?   
 

2 _ Hur ser man i dag på definitionen av ’baltiska 
havet’ i 1984 års översättning? Det vill säga Adam av 
Bremens egen definition i jämförelse med den i kom-
mentarerna - och naturligtvis uttalandet i projektet 
Östersjöregionen 2004, där det framhålls att lettisk/
litauiska ord med roten ’balt-’ aldrig använts för att 
beskriva Östersjön. De betecknar insjö- och våt-
marksnamn!  
 

3 _ Blev det någon ”livlig diskussion kring översätt-
ningskommitténs helhetstolkning”?  
En sådan förutspåddes av Anders Fröjmark i HT 
1985:3. Se också historikern Tore Nybergs uttalande 
i den bifogade / länkade filen samt i UKF:s fullstän-
diga utredningsmaterial på dess hemsida 
 

4 _ Hur ser man i dag på det faktum att utbyte och 
utelämnande av vissa latinska ord har skett utan för-
klaring i notapparaten? Fullständig och riktig över-
sättning ger nämligen ett annat innehåll åt texten. 
 
Inom några dagar kom tre mail-svar från två universi-
tet. Man sade sig inte veta något om den aktuella tids-
perioden. Hänvisning gjordes till forskare som kanske 
visste något. Tidigt kom också brevsvar från ett tredje 
universitet med mycket intressanta upplysningar: 
_ dels synnerligen positiva synpunkter på mina många 
iakttagelser  
_ dels anses mitt begrepp ”relativa väderstreck” abso-
lut vara tänkvärt.  
    Jag fick också veta att mitt forskningsområde 
”tilldrar sig högst obetydligt intresse” och jag tillråds 
att skriva något i vetenskapliga tidskrifter. 
 
Sju veckor efter att jag postat frågorna har inget hörts 
från två av universiteten. Hur tolka detta? 
Det positiva svaret ger mig dock god anledning att 
fortsätta på den inslagna vägen.  Fortsättning följer 
                              
 
 



Har de första kartorna något att säga oss idag? 
På en tidig karta över Östersjön (Ziegler 1529-30) placeras den "ryska vikingastaden" Novgorod vid Ös-
tersjöns strand i trakten av Livland. Detta och en mängd andra fel på de gamla kartorna har gjort att man 
mestadels nonchalerat dem  som kunskapsförmedlare. Novgorods felaktiga placering är emellertid intres-
sant på flera sätt - den avslöjar bl.a. vem Ziegler fått sina upplysningar från. 
     Det verkar således som om de äldsta  kartorna inte skulle ha något att säga oss idag. När de beskrivs i 
den kartografiska litteraturen är det mestadels felen man kommenterar, sällan positiva saker. Men kartorna 
gjordes för dåtidens behov och de bör ha fungerat för den tidens användare eftersom man gjorde allt fler 
kartor - med många fel enligt vårt sätt att se idag.   

Väderstreck och kartor 
 
På de första kartorna kunde enskilda objekt placeras i  alldeles egna  väderstreck! Kartan i Olaus Magnus 
historiebok om de nordiska folken är en sådan. Alla objekt på kartan är inte orienterade i rätt riktning. 
Man ser omedelbart att Finska viken går mot norr, fast den i verkligheten går mot öster. Viken leder fram 
till de ryska flodsystemen. Ryska krönikans vikingaled mot Novgorod  går därefter helt korrekt rakt sö-
derut från Ladoga. Väderstrecken hade ingen praktisk betydelse på en tidig karta. De var riktningsanvis-
ningar för den som färdades genom landskapet. De kunde användas i kartornas föregångare, de s.k. segla-
tionsanvisningarna.  



     De första kartorna var egentligen bara kartskisser som skulle göra det lättare att orientera sig när man 
färdades på okända vägar. Vare sig kartorna snidades i träsnitt eller ritades på pergament så var utrymmet 
begränsat. Sådant som var viktigt måste få plats på kartan - således på bekostnad av likheten med verklig-
heten. Vi förstår att en av den nyss nämnda kartans viktiga upplysningar var att visa vägen fram till de 
ryska floderna, som långt före vikingatiden var grunden för handel med österlandets rika och kulturellt 
högt stående kulturen vid Kaspiska havet och Svarta havet. Det är kanske inte alls så långsökt att i det här 
sammanhanget tänka på folkvisan "Till österland vill jag fara".   
 
Väderstreck i naturen och på kartan är inte alltid samma sak 
Före kartornas tid användes väderstreck bara ute i naturen. De angav riktningen till nästa plats från det 
ställe som för tillfället var aktuellt. Att se landskapet i ett kartperspektiv, d v s uppifrån, var helt främman-
de för människorna. När Adam av Bremen för tusen år sedan skrev sin berömda berättelse om geografin i 
Norden använde han således väderstrecken i relation till den plats i berättelsen som senast beskrivits  - 
som om han färdades genom landskapet från plats till plats. I den svenska texttolkningen utgår man från 
att Adam sitter hos den danska kungen i dennes kungsgård på Själland, varifrån denne pekar ut riktningen 
till de olika öarna. Forskarna har liksom sett Danmarks karta framför sig när de översatt den latinska tex-
ten och då konstaterat att Adams väderstreck  inte stämmer.   
     I kommentarerna till översättning som gjordes 1984 har forskarlaget vid fyra tillfällen förklarat att man 
försökt överföra Adams väderstreck till en karta. 'Det står klart för var och en  (som läser Adams beskriv-
ning) att antingen har Adam begått flera grova fel i placeringen av folkstammarna efter väderstrecken el-
ler också hade han en annan uppfattning än vi om var norr, söder, väster och öster var'. I berättelsen an-
vänder Adam väderstreck ett 30-tal gånger. Ibland blir det naturligtvis samma resultatet vilket synsätt man 
än använder.  
 
Adams väderstreck måste läsas på det medeltida viset 
Jag har funnit att om man läser väderstrecken på det medeltida sättet innan man omformar dem till väder-
streck på kartan så blir de riktiga i alla de fall jag hittat.   
     Ett kort exempel. Adam säger att den stora halvön Jylland ligger väster om Själland., vilket är  helt 
riktigt. I samma mening namnger han de tre största samhällena i norra Jylland. Det nordligaste heter i dag 
Skagen. Fortfarande i samma mening säger han att ön Fyn ligger i söder. Mycket riktigt - i söder ligger 
Fyn från de tre samhällena sett. Adam använder i meningen inget ersättningsord (pronomen) för det man 
nyss talat om, vilket vi gärna gör i svenskan. I översättningen har man helt riktigt sagt att Själland har Jyl-
land i väster, och när man skall fortsätta säger man att den har Fyn i söder. När Adam säger att Fyn ligger 
i söder, så utgår han från de tre samhällen som han senast talat om. De ligger alla tre rakt söder ut. Det är 
alltså i norra Jylland han befinner sig i berättelsen, när han säger att Fyn ligger i söder.  
     Översättarna utgår ifrån Själland och tänker inte på att Adam beskrivit det vindpinade Skagen som 
"öde" och att därifrån gick kortaste vägen till Norge.  I översättningen blir det därför norra Själland som 
blir öde och med närmaste överfarten till Norge! Man har alltså inte tänkt på att bara några meningar tidi-
gare har Adam beskrivit Själland som blomstrande och välmående och platsen för kungsgården.  
 
Hur gick det till när myten om nordbornas felaktig väderstreckuppfattning skapades? 
Det felaktiga sättet att tolka Adams text är inte ett misstag bara inom 1984 års forskarlag. En av de mest 
inflytelserika forskarna i svensk historieskrivning gjorde samma misstag att föreställa sig att Adam såg en 
kartbild framför sig när han angav sina väderstreck. Grunden till misstaget uppkom kring sekelskiftet 
1900. En grupp forskare hade fått för sig att de isländska sagorna beskrev norr förskjutet ca 45 grader 
medsols på kompassrosen. Andra framhöll att nordborna var mycket väl medvetna om den exakta nord-
riktningen. Det var därför som de med säkerhet kunde nå Island med hjälp av polstjärnan förklarade man. 
Men Lauritz Weibull, den nyss nämnde forskaren, lyckades år 1928 bevisa med hjälp av bl.a. Adam av 
Bremens text att det var vetenskapligt godtagbart att ändra på väderstrecken i den tusen år gamla berättel-
ser.  
     Den regeln gällde i allra högsta grad år 1984 vid tolkningen av Adam, och då ansåg man det t.o.m. 
vara legitimt att öka vridningen till 90 grader! Detsamma gällde för bara några år sedan, då  forskningen 
obesvärat ändrade i den isländska saga som berättar om platser i Upplands-Bro. När denna ändring inte 
stämde med den geografiska och geologiska miljön i Upplands-Bro, sådan den var för tusen år sedan, be-



slöt jag mig för att på allvar undersöka saken. Jag blev då tvungen att gå ända in i Adam av Bremens la-
tinska källskrift eftersom det var i den som Weibull hittade sitt generella bevis för en nödvändig ändring - 
väl att märka - till 45 grader. 
      Ytterligare ett kort exempel.  Weibull använder samma förklaring som i ovanstående exempel men 
med ett viktigt tillägg. Ett av hans bevis för 45 graders vridning kommer när han förklarar att de tre sam-
hällena på norra Jylland absolut inte ligger väster om Själland utan nordväst! För att riktigt förstärka sitt 
påstående översätter han den aktuella texten med att ersätta det obefintliga pronomenet den med Själland! 
 
Kartorna krävde mer precisa väderstreck 
Under medeltiden använde man de fyra stora väderstrecken. Det är möjligt att man redan i de tidiga kar-
torna behövde mer noggranna väderstreck. Hur det kan ha varit med den saken överlämnar jag till dem 
som vet bättre. Jag vill bara framhålla den ursprungliga betydelsen av de latinska orden för väderstreck-
en:  soluppgångens, respektive solnedgångens land, liksom sunnanvindens och nordanvindens riktningar. 
Det är viktigt att ha i minnet att väderstrecken ursprungligen bara användes i naturen på Adams tid, och 
man förmodligen använda dem på samma sätt i de många seglationsberättelserna som genom tiderna 
kommit att se dagens ljus. Det var först när dessa förvandlades till kartor som det blev problem.  
 
Även om de gamla kartorna inte är riktiga enligt vår nuvarande måttstock var de användbara för samti-
dens resenärer. Det är naturligtvis så, att de som gjorde kartorna hade ett budskap att meddela, det nämli-
gen "att visa vägen". Ingen kostade på sig dyrbar pergament för att medvetet rita obehövliga skisser. Jag 
vill helst använda ordet skisser eftersom det egentligen är fel av oss att kalla dem för kartor med tanke på 
den innebörd vi nu lägger i begreppet karta. Det som visas på dessa skisser är orter, floder, sjöar, vikar, 
hav, skogar och berg. Det vill säga sådant som är av betydelse för samfärdsel människor emellan. 
(Zieglers karta här ovan). Anlagda vägar var sällsynta i Skandinavien och Ryssland, som är den del av 
Europa som den här studien handlar om. Det är vattendragen som var grunden för resandet i dessa länder. 
Inte nödvändigtvis för att färdas på med båt. Det fanns ofta ridvägar längs stränderna. Vintertid nyttjade 
man med fördel isarna. Framförallt var floderna beständiga vägvisare. Man färdades ofta i grupper för att 
kunna hjälpa varandra mot rövare 
     Objektens placering  på kartskissen kan ligga i oriktiga väderstreck, men det hade ingen betydelse ef-
tersom resenärerna inte använde kompass. Om du själv någon gång blir tvungen att rita en skiss åt en vän 
kommer du inte att vara särskilt noggrann med avstånd och vinklar på den färdväg du skissar. Det viktiga 
är att markera landmärken och sådant som kan vara till hjälp för orienteringen. Du kan också utgå ifrån att 
vännen frågar sig fram, om något blivit oklart i din skiss.  
     När du läser de gamla kartskisserna måste du också betänka att utrymmet på den tidens ritunderlag va-
rit begränsat.  För att få plats med viktiga delar var man tvungen att minska på sådant som man ändå kun-
de förstå. På en 1400-tals karta över Europa har exempelvis Alperna (s.11) gjorts så små att man knappast 
förstår att det är den väldiga bergskedjan som avses. Orsaken är att den var oanvändbar för transport av 
varor. Det fanns viktigare saker i området som man ville få plats med. 
     Det allra första kartorna/skisserna som överlevt till vår tid är de, som antingen ritades på pergament, 
som var ett slags styvt skinn från kalv- eller oxhudar, eller kartbilder som snidats fram i trästockar för att 
kunna tryckas på papper. Om de första utkasten till kartbilden gjorts på papper så har de för länge sedan 
förintats.  

Kartan i Olaus Magnus' bok om  
De nordiska folkens historia år 1567 

Den första nordiska kartan/skissen av betydelse - och som blev allmänt känd - är den som finns som 
utvikningsblad i Olaus Magnus' stora bok om De nordiska folkens historia. 
     Kartan bygger på flera grundläggande metodiska och oskrivna lagar, som vi först måste bli medvetna 
om för att rätt kunna läsa kartbilden. Mest iögonfallande är kanske Bottenhavets och Bottenvikens smala 
och raka form mitt i kartan. Det var praktiskt att här lägga gränsen mellan de två träblock som träsnidaren 
har använt. Trots den "felaktiga" riktningen  kommer en resande inte att missa Haparanda, om det är dit 
denne är på väg.  



 
 

 
 
     Lägg också märke till att de äldsta kartorna inte har någon nordpil.  Du inser omedelbart varför när du 
ser hur man ritat Finska viken. När kartan gjordes i  mitten av 1500-talet hade svearna  minst tusen års 
erfarenhet av att Finska viken gick i väst-östlig riktning och naturligtvis visste man att Finland inte var 
långsmalt. Man visste också att färdvägen fortsatte österut in i Ryssland till sjön Ladoga, och där ändrade 
riktning och gick rakt mot söder ner till Novgorod. Lägg därför märke till att färdvägen från kartans Lado-
ga går mot söder, precis som i verkligheten. Väderstrecken varierar således på en och samma karta - och 
det är faktiskt inte bara på den här kartan det är så.  
     Vi kan således inte motivera frånvaron av nordpil med att forntidsmänniskorna inte skulle ha vetat var 
norr låg. De var ständigt medvetna om väderstrecken och kunde läsa av stjärnhimlen för de kalendaris-
ka  behov de hade. I dag är de flesta av oss i det avseendet analfabeter. 
     Troligen har du aldrig tänkt på att kartor "medvetet kan ha ritats fel" på detta sätt, och du frågar dig 
naturligtvis varför man våldförde sig på Finland och Finska viken.  Svaret är att dåtidens kartor främst 
ville visa sådant som var viktig och här gällde det att få plats med information om förbindelserna med 
Ryssland.  Kartritarens önskan är att i nedre högra hörnet kunna visa vilka floder som kan föra en resande 



vidare in i Ryssland längs en mycket viktig färdväg som använts i årtusenden. Den finns ännu kvar, men 
nu är det kanaler där man förr tvingades dra båtar och last mellan olika floder. För att få rum på kartan 
med de närmast liggande ryska floderna valde man att förminska Finland och låta Finska viken gå mot 
norr.  
     Du tycker kanske att man borde ha gjort Finska viken bredare, särskilt i jämförelse med Viborgska vi-
ken. Då har vi kommit in på en annan ofta återkommande modell för kartritandet. Sådant som är särskilt 
viktigt ritas ofta större än vad skalan visar. Detta har gjorts för att markera betydelsen. Så gör vi än idag 
på våra kartor när huvudvägar görs bredare än skalan egentligen skulle tillåta. Beträffande Viborgska vi-
ken skall vi betänka att kartan ritades vid tidpunkten för det nordiska 7-årskriget. 
     I Viborg fanns den svenska utposten mot Ryssland i form av en kraftig försvarsborg, den viktigaste i 
denna del av landet. Och - det viktiga var handelsvägarna. De skulle vi komma att strida om länge. Sveri-
ge ville ha kontroll över den viktiga handeln med Ryssland och den gick via Viborg.  
  
De första kartorna saknar speciella karttecken. 
Har du märkt att kartorna som hittills visats inte har någon lista med teckenförklaringar?  Sådana behöv-
des inte. Kartbilden talar mestadels för sig själv. Floder, sjöar, hav och skogar är tydliga symboler i sig 
själva.  
     Det finns dock en egenhet i Olaus Magnus kartbild som behöver förklaras eftersom samma företeelse 
ritas olika i  Sverige-Norge och i Ryssland. Olikheten ligger i sättet på vilket olika vattensystem binds 
samman. Kartritaren - vem det nu är, (boken med kartan gavs ut efter Olaus Magnus död) har i de nordis-
ka länderna bundit samman vattensystemen med ett sjö- eller kärrliknande tecken. Det betyder emellertid 
inte alls att vattensystemen bokstavligen flyter samman. Det är endast undantagsvis - vid kraftig vårflod - 
som en sjö kan avvattnas åt två håll, exempelvis Vallentunasjön i Uppland. Ett träsk eller en mosse kan 
också avvattnas åt flera håll, men de har ingen fri vattenytan för obehindrad båttrafik.  
     Tecknen är alltså platser där man transporterade varor och kanske också båtar över land. Det ser man 
särskilt på nedanstående rysslandskarta från sekelskiftet 15-1600. De enda färdvägarna på kartan är flod-
vägarna med sina markeringar av de bästa dragställena. 
     Jag upptäckte, som jag vill minnas, symbolens ursprung när jag på kartan i Olaus Magnus bok fann att 
Vättern hade något som såg ut som en vattenförbindelse med Västerhavet. Sjösymbolen visade sig vara 
Dumme mosse, och det är förvisso inget vatten att segla på. När jag sedan fann att staden Växsjö ritas 
med sjöförbindelser mot såväl Skåne som Västkusten och Ostkusten stod det klart för mig  att den sjölik-
nande symbolen var en mix av källflöde, mosse och dragställe mellan vattensystem. Min tolkning är lätt 
att verifiera om du studerar hur de sydsvenska vattensystemen på kartan är sammanbundna med de nors-
ka. Man far inte med båt tvärs över norska fjällen även om det ser så ut på kartan.  När floder på denna 
karta liksom Mercators Rysslandskarta från 1595 binds samman är det ett tecken på att floderna i själva 
verket är rekommenderade färdvägar. På Mercators kartor är platsen för övergång mellan flodsystemen en 
kärr/sjö-markering i vardera floden. 
 

Mercators Rysslandskarta från 1595 
Se kartan i färg sid 11 
Sättet att markera övergången från ett vattensystem till ett annat ändrades redan i kartan i Olaus Magnus' 
bok. Rysslandsdelen av kartan ger exempel på den andra metoden. Floderna binds inte samman via en 
enda sjö- eller kärrliknande symbol. Dragstället mellan två floder ligger mellan symboler som ligger intill 
varandra i vardera floden. Denna metod används allra mest i Mercators ovanstående karta över Ryssland. 
Du ser det mycket bättre om du använder pdf-filen där bilden kan förstoras.  
     Försåvitt jag känner till saken, är det på kartan över Norden som den nya betydelsen först börjar tilläm-
pas, bägge metoderna finns på samma karta. Särskilt i Ryssland var båtsläpningsställena bemannade med 
folk som kunde hjälpa till med transporten. Mercator har t.o.m. förtydligat saken genom att skriva det rys-
ka ordet för dragställe - "Wolok" - vid båtsläpningsstället mellan de två viktigaste vattensystemen.   
    Senare kommer ytterligare ett förtydligande när det gäller dragställenas lämplighet. På kartor från 
1600-talet visar storleken av dragplatssymbolen vilka båtsläpningsställen som är bäst. Eftersom vattenflö-
det varierar efter årstiden så kan symbolens storlek också vara en antydan om var man kan finna den säk-
raste vattenföringen.  



     Storleken på dragplatstecknen kan vara kännemärket på en alternativ färdväg för exempelvis vikingar 
som ville nå Svarta havet, som ju var ett viktigt mål för dem. Den svenska Aifur-expeditionen fann, när 
man följde den i Nestorkrönikans beskrivna "varjagvägen"  (vikingavägen) att vattentillgången var myck-
et dålig. När nu ryska arkeologer anser sig ha funnit att vägen förbi "vikingastaden" Novgorod redan i 
gammal tid led av vattenbrist, så skulle dessa 1600-tals kartor kunna hänvisa till en alternativ väg, som 
vek av från  Nestorkrönikans "klassiska" väg redan norr om Novgorod.   
     Man valde att gå den väg som ledde mot Volga via floden Msta. Den gick tyvärr upp över Valdaj ber-
gen, som är den stora vattendelaren varifrån floder går i fyra riktningar. Vägstreckningen hade nackdelen 
att det var "uppförsbacke". Men det är känt sedan länge att befolkningen längs floden ställt upp med lots- 
och draghjälp - en viktig inkomstkälla. Således en parallell till dragstället vid Kalmarsand på gränsen mel-
lan Bro och Bålsta. Det senare vet vi därför att vår första riksantikvarie Aschaneus berättar om "Kalmare 
kånkare, the är Dragare eller förare". 1600-talskartorna visar vägskälet där man kunde dra båtarna anting-
en mot Volga eller mot de floder som ledde ner till Dnjepr, således till Svarta havet. 
      Att det nämnda alternativet var känt redan år 1413 vill jag läsa ut av Viladestes karta här nedan. Den 
är naturligtvis mycket schematisk. Flodförbindelsen mellan vattendelaren Valdaj är tecknad som en våg-
formig linje som går rakt ner till Svarta havet. På kartan är Valdaj tecknad i enlighet med den traditionella 
föreställningen av vattendelaren - ett område med kullar.  Till höger om mitten i det valda utsnittet av kar-
tan är Valdaj avbildat som vägmärket för gropig väg.  Men lägg märke till att floden kommer fram mellan 
två kullar. Flodförbindelsen med Svarta havet är inte ritad vid sidan av vattendelaren, där den klassiska 
vikingaleden gick och som Aifur-expeditionen valde. Det kanske ligger en tanke bakom teckningen av 
floden norr om Valdaj, när den inte ritats med samma våglinje som söder därom. Sträckan var ju extra 
besvärlig att ta sig igenom. 
 
Kan vi tro på vad kartorna visar?  
Vi har sett exempel på sådant som vi kallar fel och att det inte nödvändigtvis är så att kartritaren inte vetat 
bättre.  Träsnidaren - och de efterföljande gravörerna med sina kopparstick - hade förvisso aldrig själva 
kontrollerat saken. Inte ens den som gjort underlaget för träsnidaren/gravören hade varit på platsen! Alla 
fanns nere i Europa där de tekniska möjligheterna att framställa trycksaker fanns. Att detta menligt påver-
kade den sanna bilden av verkligheten var man medveten om. Ambitionen att kunna åstadkomma en exakt 
karta var helt verklighetsfrämmande för medeltidens människor.  Ändå kan de ge oss förbluffande kun-
skap, som du skall få se, när vi fortsätter att titta närmare på vad kartorna vill visa.  
     Genom denna studie har jag förstått att vi skall vara tacksamma för att utgivaren av kartorna aldrig gi-
vit någon eller några i uppdrag att rekognosera på platsen!  Vad är några enskilda personers uppfattning 
om geografiska förhållanden i en för dem främmande bygd värda i jämförelse med den samlade erfaren-
heten hos resenärer som i århundraden färdats längs Östersjöns kuster och floderna i området.  Jag vill 
sträcka mig längre än till århundraden!  Den romerske historieskrivaren Tacitus berättade redan för 2000 
år sedan om de skickliga sjöfarande folken som bodde på öar uti den norra oceanen, dvs nuvarande Öster-
sjön. Han uppmärksammar särskilt deras stora flottor. Vi förstår att det verkligen funnits erfarenhet om 
var de viktiga sjövägarna fanns. 
 
Landhöjningen 
Nu till en mycket viktig sak i frågan om kartornas tillförlitlighet. Vi måste ha klart för oss att ingen kartri-
tare i gammal tid kände till den i Nordeuropa pågående landhöjningen. 14- och 1500-talskartorna visar 
därför hur landskapet såg ut flera hundra århundraden före det årtal som står på kartan. Om någon påpeka-
de att det i verkligheten nog såg annorlunda ut så litade kartritarna mer på de gamlas erfarenheter. Tack 
vare detta kan vi lägga ytterligare en tidsdimension på den plats som en gammal karta beskriver. Vi kan 
nämligen idag med ganska stor säkerhet rekonstruera hur landskapet verkligen såg ut det år som står på 
kartan. De gamla kartorna ger oss alltså en bild av hur man uppfattade landskapet långt före den tid de 
gjordes  - men framförallt  - de visar hur man utnyttjade landskapet  kommunikationsmässigt.  Det skall 
visa sig att exempelvis Olaus Magnus' "föråldrade" 1500-talsbild ger oss en mycket värdefull upplysning 
om de sjövägar som användes både före och efter 1500-talet. 
. 



Barents karta från 1598 
Begreppet 'carta marina' 

Innan jag går vidare vill jag ta upp ett exempel som jag tycker både bekräftar idén att en karta represente-
rar flera tidsdimensioner och ger oss värdefull kunskap om äldre kartor i allmänhet. Härtill skall vi använ-
da Barents karta (1598) över Norra Ishavet. Den tillhör en mycket vanlig typ av karta som brukar benäm-
nas carta marina, således en karta för dem som färdas på haven. Sådana visar oftast bara orter som ligger 
längs kusterna, således handelsplatser. De äldsta kartorna av detta slag kallades också portolankartor, där 
'porto' syftar på hamnar, dvs portarna till ett land.  
     Om du intresserat dig för gamla kartor känner du säkert till Olaus Magnus, s.k. Carta Marina från 
1539. Jag skriver så kallade eftersom Olaus Magnus själv aldrig använde den benämningen. Han berät-
tar  om den som sin gotiska karta.  Han marknadsförde den som "karta över det gamla Götariket och 
andra nordiska länder" (fast på tyska förstås). Hans berömda karta är verkligen ingen carta marina, kust-
städerna spelar på hans karta en underordnad roll. Han namnger platser i inlandet och har lagt in mängder 
av bilder som beskriver händelser och viktiga företeelser även på sjöarna och i haven. Det förbluffande är 
att orden Carta Marina ingår i kartans titel. Han borde således själv ha godkänt namnet. När kartan tryck-
tes efter kopparstick och i förminskad skala efter hans död fanns inte titeln med.  Mitt förslag till tolkning 
av detta är att tryckaren år 1539 ville ha med uttrycket Carta Marina för att kartan skulle sälja bättre, efter-
som 'carta marinor' var mycket populära ännu i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Den saken 
har jag diskuterat utförligare på annan plats. 
 
Ur Barents karta från 1598 
Titta på Stockholms skärgård både på den tidigare visade Nordenkartan och på Barents karta här ovan. 
Man visste uppenbarligen att det fanns en mycket stor mängd öar i Oceanen och att människor bodde på 
dem och inte enbart inne på fastlandet, som redan den tidigare nämnda Tacitus visste tusen år före vi-
kingatiden.. Och det är just detta förhållande som är intressant, när vi går att beskriva färder i Norden och 
Ryssland från vikingatiden och århundradena dessförinnan. Man visste sedan gammalt att Sigtuna var en 
mellanstation på vägen mot Ryssland.  Det berättas det om i isländska skrifter. (bl.a. Olav Haraldsons 
saga) Före 1000-talet var det Fornsigtuna som gällde - enligt arkeologiska dateringar redan från ca 600-
talet e. r, kanske tidigare. Vi skall minnas att vid färder i Ryssland kunde man inte använda de stora havs-
gående vikingaskeppen. Man använde mindre båtar där seglet - om det ens fanns - främst var ett hjälpme-
del i medvind.. Huvudregeln var att man tog sig fram inomskärs, den "beprövade vattenvägen" . Källor 
långt fram i tiden visar att infartsvägen till Svitjod - och senare även Sverige - gick genom nuvarande Sö-
dertälje. 
 



Ovan - Mercators Rysslandskarta 1595               Nedan - Flodvägarna till Kaspiska o. Svarta havet   



 



Barents karta i ett vidare perspektiv 
Barents karta, ritad av hans medhjälpare efter hans död, visar havens kuster (Atlanten och Öster-
sjön)  Helt  följdriktigt är därför Uppsala placerat vid havet. Kartritarna "visste"  ju sedan århundraden 
tillbaka  att så var fallet. Vad de inte visste var att landhöjning senare hade skapat ett vid vårfloden svår-
passerat sund vid Almarestäket, som under en kortare tid av året uppfattades som havets gräns. Sundet 
förblev svårt att ta sig igenom ända in i vår tid av två kombinerande geologiska orsaker. Bottentröskeln 
vid Stäket var mycket grund samtidigt som branta stränder varje år skapade stark ström, "stort forsfall" 
enligt sagan. Så sent som 1839 var nivåskillnaden norr och söder om Almarestäket 1,2 m. 
     Vi ser kartritarnas bekymmer när de skall visa platsen för det senare tillkomna Stockholm, en stad som 
verkligen var känd i Europa efter Stockholms Blodbad i början av 1500-talet, då ännu inte överträffat av 
det Parisiska Blodsbröllopet. De visste att staden låg där havet började. Alltså borde den läggas vid havs-
stranden, så som man också gjort på kartan. I själva verket anlades Stockholm på en ö mitt i den Barents-
ka skärgården. Kartan är ett utmärkt åskådningsexempel till det faktum att den ursprungliga Stockholmska 
skärgården omfattade även det nuvarande Mälarområdet ända bort till Arboga, som då låg vid havets 
strand.  
     I det nu  presenterade perspektivet är det intressant att se var den isländska sagan om Olav den Helige 
(Haraldson) placerar det omdiskuterade landet Svitjod. Sagan förlägger det uppströms Stocksunda 
(Almarestäket, Stäketsundet).  "Konung Olaf höll sedan österut framför Svitjod (han befinner sig på havet 
där Mälaren nu ligger), lade in i Lagen och härjade å båda landen". (I de äldre versionerna har Lagen fått 
namnet Skarven.) 
      Vi ser att Barents karta kan användas för debattinlägg i intrikata dagsaktuella spörsmål. Sagans Lagen 
är alltså inte Mälaren, utan nuvarande mälarfjärden Skarven norr om Stäket.(vilket de äldre versionerna 
av sagan tydligt framhåller). Olaf seglade som sagan säger "framför Svitjod".  Debattinlägget är riktat till 
dem som hävdar att Lagen = Mälaren.  Omkring år 1000 var Mälaren en del av havet! Samma forskarin-
stitution hävdar alltså att, när det regnar mycket i Svitjod, så svämmar själva havet över! Man vägrar ock-
så att svara på min fråga (sedan snart tio år tillbaka) huruvida det finns originaltexter av sagan som har 
andra väderstreck än öster och väster om Stocksunda; väderstreck som stämmer med verkligheten och 
som Sturlason använder.  Observera att jag  frågat efter översättningar av Sturlassons version, inte tolk-
ningar av den. 
 

När Skandinavien första gången sätts på kartan 

 
Man ser Östersjön som en långsträckt vik utgående från Atlanten i östlig riktning. Ovanstående bild 
finns i en akademisk lärobok av Herman Richter: Geografins historia i Sverige 1959. Boken innehål-
ler ingen annan kommentar än bildens undertext. Liksom på några kartor under 1400-talet återges Ös-
tersjön och Skandinavien liggande. Troligen är det sådana kartor som gjort att forskarna fått uppfatt-
ningen att man förr i världen inte vetat att Skandinavien har sin uträckning i nord-sydlig riktning. Det 
visste emellertid Adam av Bremen och hans sagesman 250 år tidigare, när Adam på 1070-talet skrev 
den berömda berättelsen om nordiska förhållanden, vilken jag redogjort för i ett antal artiklar på an-
nan plats. Östersjön 



Kartan här ovan är en äldre förlaga till föregående karta. Att Medelhavet står i centrum syns tydligt. 
Kalvskinnet är så stort att ortnamnen runt Medelhavets stränder är läsbara på originalet. Vi ser att Af-
rika var viktigare än Skandinavien när kartan ritades. Men när den arabiska kulturen tog herraväldet i 
Medelhavsområdet utestängdes övriga Europa från handelsmöjligheterna med Österlandets åtråvärda 
handelsvaror. Redan tusen år före vikingatiden hade man upptäckt och lärt sig utnyttja de utmärkta 
flodförbindelserna genom Ryssland. Ibland är de bekvämt segelbara i över hundra mil.  
     De första kartritarna var i själva verket medvetna om Nordens verkliga utsträckning. Det var av 
rent praktiska skäl som man på medeltidens kartor ”lade ner” Skandinavien och Östersjön. De var 
viktiga och måste få en plats trots att största tänkbara pergament användes. Man kunde nämligen inte 
göra bokstäverna mindre än de redan var. På 1400-talets karta (sid 11) har man använt en stor oxhud 
och ändå har man bara tagit med den del av Östersjön som ingick i handelsvägen.  
 
Skandinaviens roll i det europeiska sammanhanget 
Skandinaviens stora roll i sammanhanget är således den handelsväg som Adam av Bremen beskrivit 
3-400 år tidigare. Att den var av stor betydelse framgår av storleken på bilden av Östersjön, det far-
vatten som ledde fram till de ryska floderna. Om man tagit med Bottenhavet och Bottenviken hade 
Östersjön närmat sig Medelhavets storlek.  
     Jag vill erinra om något som verkligen är ”stort och mäktigt” i Europa, nämligen Alperna. Men på 
kartan har bergskedjan avbildats så smått att den är svår att hitta. De svåra bergen var nämligen vär-
delösa ur kommunikationssynpunkt.  
     Vi ser också att Adam spelar en betydelsefull roll inom kartografin. När han hänvisar till sin sa-
gesman Einhards kunskap om färder på de ryska floderna förmedlar han minnen ur Nestorkrönikan 
och varjagernas, d v s svenskars färder i Ryssland. Adam tycks inte ansett vikingafärderna som hed-
niska rövarfärder. Så vill jag tolka hans positiva syn på farvattnet mellan Hedeby i Danmark och de 
grekiska länderna vid Svarta havet.  
     Även arkeologin binder samman Mälarområdet med den viktiga knutpunkten mellan de västliga 
och östliga flodsystemen uppe på vattendelaren. Både där och längs Volgas övre bifloder finns det 
stora ansamlingar av s.k. Torshammarringar med fastställd koppling till Mälarområdet, där Birka och  



Sigtuna/Fornsigtuna var mellanstationer på den färdled som Adam så många gånger berättar om i en 
av de viktigaste beskrivningarna av geografiska förhållanden i vårt land.       
     Vi skall därför lägga på minnet att förbindelserna mellan Skandinavien och Ryssland började un-
der fredliga förhållanden långt före vikingatiden. Man måste nämligen stå väl med lokalbefolkningen 
för att få hjälp vid dragställena och i de omvittnat svåra forsarna vid exempelvis floden Msta uppe på 
vattendelaren, varifrån floder rinner ut åt olika håll. Vid extrema högvattenperioder är det omvittnat 
att floder ”kan byta vatten med varandra”.  
        Det fanns således en positiv bakgrund till berättelserna i Nestorkrönikan om ryssarnas begäran 
om hjälp från ruserna i samband med att Rurik och hans bröder fick så stort inflyttande i Ryssland 
 

Biskop Brasks Sverige karta 
- exempel på hur kartografen utnyttjar tillgängligt utrymme.  

 

 
 Denna karta är ett annat exempel på hur kartbilden påverkas av den tvångströja som framställnings-
sättet erbjuder. Tidigare exempel har visat att kalvskinnets brist på utrymme medverkat till att senare 
tiders betraktare fått uppfattningen att kartritaren inte vetat att Norden hade sin utsträckningen i syd-
nordlig riktning.   
      Kartan är inför tryckningen troligen utskuren i ett eller flera träblock - flera, för den händelse att 
något fel uppstått så att inte hela kartan måste göras om. Vi ser att kartan endast visar sådana orter 
som kan nås vattenvägen. Eftersom biskopen vill ha med så mycket upplysningar som möjligt på kar-
tan lägger han bilden (pappret?) med långsidan nedåt och börjar med Skåne i nedre vänstra hörnet. 
Därefter kommer Småland, Östergötland, Södermanland utefter nedre långsidan. När han kommer till 
Stockholm är det inte mycket kvar av långsidan. Då vinklar han upp Östersjön så att resten av Sverige 
med ett smalt Finland får rum längs upp efter kortsidan. Mälaren är viktig och den ritas stor i centrum 



av kartan. Du kan komma ända till Örebro och på vägen har du passerat Gripsholm, Strängnäs, Tors-
hälla. Om du fortsätter förbi Torshälla kommer du till Arboga. Naturligtvis kan du nå alla Mälarstä-
derna. Ovanför Mälaren hamnar Västmanland och sex norrlandslandskap alla som mindre rektanglar 
försedda med landskapsnamnet. En bit av Norge får plats uppe i vänstra hörnet. Längs nedre kanten 
på arket ser vi Danzig i Polen, dit biskopen gått i landsflykt och där ritade kartan 1533. Sedan följer 
Livland, Lettland och Estland med staden Reval. Ryssland längst ned i högra  hörnet. Det blev en 
synnerligen informationsrik karta med många orter, vikar och sjöar.  
     En egenhet i dessa tidiga kartor vill jag uppmärksamma dig på. Det ser ut som om Kalmar 
slott  ligger i en stor vik. Det är  vallgravarna runt slottet som man vill framhålla.  Sådant som är vik-
tigt ritas ofta på den här tidens kartor i större skala. Men det gör vi fortfarande på exempelvis nuti-
dens bilkartor, vägarnas bredd är inte skalenligt utritade. Fler exempel på förstoringar på de tidiga 
kartorna finns på kartan i Olaus Magnus Historia om de Nordiska folken. 
     Det finns redan ett antal beskrivningar av kartor på hemsidan. Använd gärna hemsidans länk till 
FaceBook. Du finner den på starsidan.  http://www.ukforsk.se. 
   
 

Du - och din familj - blir medlem i UKF genom att sätta in 
150:- på  Pg 27 58 94-4 
Ange namn och adress så får du våra Nyhetsbrev 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Digitalt utskick augusti 2012 
  
Du som får detta mail har visat intresse för, eller tidigare erbjudits upplysningar om UKF:s 
forskningsprojektet om forntida väderstreck och dess koppling till Adam av Bremens 
1000-åriga skrift- 
      Projektet går i dagarna in en ny fas. Jag har flera gånger frågat om läsarna känner till någon 
seriös diskussion kring den grundläggande nyöversättningen 1984, utöver en ifrågasättande 
recension i Historisk Tidskrift 1985. Mina rapporter har, som du vet, påvisat såväl allvarliga 
tankefel som ovetenskapliga metoder för att nå en önskad lösning på en frågeställning.  
      Därför har jag nu sänt en förfrågan till fyra universitet om det finns eller har funnits någon 
forskning kring Adam på akademisk nivå efter 1985. Det material jag bifogat min förfrågan 
lämnas också här nedan för er kännedom. Det är nyskrivna sammanfattningar av de tre 
huvudartiklar som finns på hemsidan. 
      Jag lyfter samtidigt fram det positiva som kommit ut av projektet, nämligen upptäckten att 
Adams angivna väderstreck i samtliga fall blir helt riktiga om man inser att Adam använder 
väderstrecken från de platser berättelser handlar om, således inte relaterade till någon karta. Han 
beskriver folkslag och orter i den ordning de uppträder i berättelsen. Ibland förtydligas den med 
aktuella väderstreck. Det skulle dröja ytterligare 500 år innan vi fick kartor som utgångspunkt för 
väderstrecken.  
      Innebörden av begreppet ’baltiska havet’ är en central fråga i 1984 års tolkning. Ett viktigt 
resultat av vårt studium är att begreppet fått en helt ny inriktning, när forskare i de baltiska 
staterna hävdar att ordstammen ’balt-’ aldrig använts i namn på Östersjön! 
  
I själva verket har vår forskningen lett fram till att en ny ordagrann översättning bör tas fram och 
att en ny tolkning görs som inte tar sin utgångspunkt i vare sig ändringar av 
väderstrecksupplysningar eller manipuleringar med latinet. Denna gång borde detta helst ske i 
något akademiskt forum. 
     Den bifogade filen är inledningen till en nyskriven starkt förkortad rapport i två delar, där 
iakttagelser, nytillkomna argument och förslag  på ändrade tolkningar ges.  
Rapporterna kan också läsas direkt från nedanstående länkar. 
_______________________________________________________________________ 
  
I rapportens andra del presenteras frågeställningar och slutsatser i ett antal att-satser. Utförliga 
förklaringar finns via länkar till artiklar och kommentarer. 
Rapport om forskningsläget - inledning 
  
Nedanstående fortsättning är ett försök att på begränsat utrymme presentera svåra 
problemställningar. Det är flera tankelinjer – gamla och nya - som flätas in i varandra, när 
innehållet i en tusenårig skrift skall anpassas till modernt synsätt. Vårt försök till utredning visar 
med önskvärd tydlighet på det svåra i saken, eftersom lärda och erfarna män kommit till så olika 
resultat. 
Rapportens andra del - Relativa väderstreck och begreppet Baltiska havet 
  
Artikel 1 - med länkar till kommentarer och övriga artiklar. 
  
Praktisk tillämpning av de nya erfarenheterna kan studeras på hemsidan i artikeln  



”Har de första kartorna något att säga oss idag?” 
………………………………………………… 
  
UKF har nu en plats på Facebook, där nya och gamla studieobjekt får en kort presentation, 
varifrån du kan klicka dig direkt in på hemsidans motsvarande artikel. Aktuella publika aktiviteter 
kommer också att finnas på Facebook.  Du hittar öppningsvägen centralt på hemsidans Startsida. 
Samma länk finns också här 
Länk till hemsidan 
  
Med vänlig hälsning 
  
Börje Sandén 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Digitalt Nyhetsbrev  augusti 2012 
========================================================== 
  
Fest i byn - Bro centrum lörd 8 sept kl 10-16.  
UKF:s utställning av kartor och bilder med  
dubblerat föredrag kl 12 och 14 av Börje Sandén i Bro bibliotek: Gamla kartor har 
intressanta upplysningar att ge oss även idag    Ur UKF:s  Nya kartserie på hemsidan     
  
Kulturarvsdagen sönd 9 sept.     Med buss till historien kl 11 – 15  
Följ med till Rösaring och Biskopsborgen. Börje Sandén, UKF och Lars G Holmblad, Upplands-Bro kommun, 
berättar vad som döljer sig under ytan.  I samband med satsningen på att göra fornlämningarna, som under många år legat dolda 
under ogräs och sly, mer synliga vill vi visa resultatet av vårt arbete. 
Start kl 11.00 Samling vid Bro pendeltågstation. Åter kl 15.00. Förhandsanmälan på telefon 08-581 690 00 senast fred 7/9. OBS! Begränsat antal 
platser! Kostnad: 100 kr, betalas vid start.  Medtag egen matsäck. Ev reservplatser efter 7/9, tel 0738-16 00 75   Se annonsen 
Arr. Upplands-Bro kommun och UKF 
  
Övriga publika aktiviteter av intresse för våra medlemmar 
Konstformers årliga konstrunda. 1-2 sept med bl.a. Kvistaberg med Upplands-Bro 
konstnärerna Yrjö Edelman och Åke Ahlberg 
Arr. Konstformer, ABF, Upplands-Bro kommun 
  
Hembygdsgården Klint. tisd 16 okt kl 19. Allsång och Evergreens från 30-40-talen.  
Eric Weinberg och Börje Sandén 
Arr. Bro-Lossa hembygdsförenig 
  
Hembygdsgården Klint. tisd 20 nov.  Bro i gammal tid,  Gudrun och Börje berättar och visar 
bilder. 
Arr. Bro-Lossa hembygdsförenig 
  
November  
Vi forstsätter vi med visning och frågor kring bilderna  i Kommunens Fastighets- inventering 
 från 1971-73 i Biblioteken i Kungsängen och Bro.  Datum meddelas senare. 
  
  
============================================================= 
Rapport om forskningsläget för forskningsprojektet om  ”tolkningen av väderstrecken i 
Adam av Bremens berättelse om Norden 
Nyskriven sammanfattning med senaste nytt nu på hemsidan.      
Främst avsedd som bilaga till mina frågor till fem universitet om det finns eller har funnits 
akademisk forskning kring tolkningen av Adam av Bremens text. Se frågorna här nedan 
  
1 _ Hur ser man i dag på talet om Adams oriktiga väderstrecksangivelser? Har man diskuterat 
Adams ”relativa” väderstrecksangivelser”?   
  
2 _ Hur ser man i dag på definition av ’baltiska havet’ i 1984 års översättning? Det vill säga 
Adam av Bremens egen definition i jämförelse med den i kommentarerna - och naturligtvis 
uttalandet i projektet Östersjöregionen 2004, där det framhålls att lettisk/litauiska ord med roten 



’balt-’ aldrig använts för att beskriva Östersjön. De betecknar insjö- och våtmarksnamn!  
  
3 _ Blev det någon ”livlig diskussion kring översättningskommitténs helhetstolkning”?  
En sådan förutspåddes av Anders Fröjmark i HT 1985:3. Se också historikern Tore Nybergs 
uttalande i den bifogade/länkade filen samt i UKF:s fullständiga utredningsmaterial på dess hemsida 
Rapport om forskningsläget – del A 
  
I rapportens andra del presenteras frågeställningar och slutsatser i ett antal att-satser. Utförliga 
förklaringar finns via länkar till artiklar och kommentarer. 
     Nedanstående fortsättning på rapporten är ett försök att på begränsat utrymme presentera svåra 
problemställningar. Det är flera tankelinjer – gamla och nya - som flätas in i varandra, när innehållet 
i en tusenårig skrift skall anpassas till modernt synsätt. Vårt försök till utredning visar med önskvärd 
tydlighet på det svåra i saken, eftersom lärda och erfarna män kommit till så olika resultat. 
Rapportens andra del - Relativa väderstreck och begreppet Baltiska havet del B 
  
Artikel 1 - med länkar till kommentarer och övriga artiklar. 
  
Praktisk tillämpning av de nya erfarenheterna kan studeras på hemsidan i artikeln  
”Har de första kartorna något att säga oss idag?” 
  
============================================================== 
UKF nu på Facebook – på försök – klicka på Facebook 
============================================================== 
 Börje Sandén 
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Årgång 27 

Demokratins utveckling i vårt land 
Vad hände i Upplands-Bro? 

Artikel  

UKF:s kärnverksamhet 
UKF och datorvärlden 

Artiklar 

Rösaring - fruktbarhetsdyrkan genom tiderna 
Föredrag och rikligt med bilder från de arkeologiska undersökningarna 

Upplands största labyrint -  Den unika processionsvägen 
Börje Sandén har följt grävningarna ända från början 1981 

UKF inleder en planerad föredragsserie om våra fornminnesplatser 
Torsd. 7 mars kl 19    Hembygdsgården Klint Prästvägen 8 i Bro 

 
 

Från Bro till Baku - från Ryssland till Bro 
Historiskt  dokumenterade vikingafärder  

Var låg dragställena? 1500-1600-talens kartor visar vägen 
Specialbyggd vikingabåt har testat vikingarnas metoder och klassiska färdväg 

Bilder från två resor i Sovjetunionen. Börje Sandén berättar 
Onsd 10 april  kl 19     Kungsängens bibliotek  

Arr. UKF och Upplands-Bro kommun 

När Bro hade en röst i Vetenskapsakademin  -  Artikel 
Jakob Mörk - romanskrivande präst i Bro - överlistade censuren - intressant levnadsöde   

Reviderade texter hämtade från hemsidan för dem som inte har dator      

Kallelse  UKF:s Årsmöte på Klint Prästvägen 8 onsd 24 april kl 18.30 
Kl 19. Föredrag av Gudrun Sandén 

Vad kommunalnämnden gjorde för Bro och Lossa-borna  1871–1952 

En resa genom jazzhistorien med Guzman/Thorman/Ehn TRIO 
Söndagssalong hos Sophie Hedin Lärarvägen 1 i Bro 

Gruppen presenterar och tolkar några av jazzens komponister/pianister med start 
från 40-talet. Bud Powell, Oscar Peterson, Bill Evans, Jan Johansson m.fl. 

Förhandsanmälan till sophie.hedin@konstfack.se  0704-32 46 10 
Betalning 50:- vid konserten. Kaffe och kaka   Sönd 14 april kl 15 



Kulturarrangemang  2013   UKF:s och andra kulturorganisationers  
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagarav-
gift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten.  
Tag gärna med vänner och bekanta.  
För söndags-salonger behövs föranmälan eller kontroll om platser finns kvar tele 581 650 19 
Kontrollera tid och plats på  
1.  UKF: hemsida    http://www.ukforsk.se 
2.  Kommunens hemsida  http://www.upplands-bro.se/ 
3.  Webbtidningen UBRO.se  
4.  Kommunens tidning Mälarnära 
5.  Nya månatliga Magasin Upplands-Bro 
6.  Finns ibland med i På gång i lokaltidnigen Mitt i Upplands-Bro 

UKF och datorvärlden 
EN av UKF:s grundläggande principer var redan från början 1987 
att använda datorn inom den humanistiska forskningen. Vi var 
uppenbarligen tidigt ute. I nov 1991 blev vi inbjudna till en histo-
risk institution vid  Stockholms universitetet för att demonstrera 
hur fakta kunde läggas i en databas, varur sedan selektivt valda 
upplysningar kunde återfinnas - således ingen Googles-sökning 
som plockar fram alla användningar av sökordet.   
     När vi öppnade vår hemsida 1996, kunde vi serva både kom-
munen och Sverige hembygdsförbund med vissa upplysningar. 
UKF skapades bl.a. därför att Curt Dahlgren insett att det redan 
fanns databaser med Upplands-Bro historia i Börjes dator av ge-
nerationen före persondator och Bill Gates skapelse Windows.  
     Curt var försäljare vid datorföretaget HP. Han gjorde ett avtal 
med vännen och företagaren Kjell Frödin (sedan dess medlem i 
UKF) som gav oss startkapital för inköp av modern datorutrust-
ning med Hp:s laserskrivare som kunde vända på bladen. Min 
kunskap om datorer var begränsad till det gamla systemet.  
     Men snart fanns Håkan Norelius med i UKF. Han är profes-
sionell systemerare och programmerare och hade hjälpt mig re-
dan med min första dator från 1982 och sedan installerat nya da-
torer och system. Framför allt har han lärt mig mycket om hanter-
ingen. 
     Sedan 2008 är också Hans Borgström ständigt beredd att serva 
våra datorer. Han är datortekniker med erfarenhet av att bygga 
datorer långt före persondatorernas tid. Han digitaliserar bilder 
och ljud och rycker ut med kort varsel.  

Kallelse till Årsmöte  2013 
ons 14 april kl 18.30 

Hembygdsgården Klint 
Prästvägen 8 i Bro 

 

Kl 19. Gudrun Sandén föredrag om 
Vad kommunalnämnden gjorde för 
Bro och Lossa-borna  1871 - 1952 

Söndags-salongen  Söndagen 14 april kl 15 
En resa genom jazzhistorien. 
Söndags-salong (7:de) hos Sophie Hedin 14 april, Lärarvägen 1 Bro kl 15. 
 Förhandsanmälan   sophie.hedin@konstfack.se    eller   0704-32 46 10 
 Betalning vid konserten 50:-  inkl.  Kaffe med kaka 
Guzman/Thorman/Ehn TRIO presenterar sitt program 
Vi presenterar och tolkar några av jazzens största komponister/pianister.  Med  start i 40-talet och slut 
2013.  Vi spelar Thelonius Monk, Bud Powell,  Oscar Peterson, Bill Evans, Jan Johansson samt trion 
egna kompositioner. Improvisation är det centralt i jazzmusiken och är för sin utveckling beroende av 
utövarens närvaro och gruppens inre kommunikation. Musiken uppstår så att säga i stunden. 
Jazzhistorien är relativt ung men musiken har utvecklats starkt under denna korta tid 
Arr. UKF med stöd av Upplands-Bro kommun 

      Det är mycket stora mängder hem-
bygdsrelaterade data som måste bevaras 
både inför eftervärlden och skyddas mot 
datorhaveri. Där satsar vi nu på Backup i 
cyberrymden. Där har vi också en extra 
hemsida, där jag lägger tunga bild-ljud-
filer, som du kan öppna från startsidan 
på vanliga hemsidan.  

Curt Dahlgren  
 

initiativtagare till forskningsverksamhe-
ten i institutsform har nu avlidit efter 10 
års kamp med en obotlig cancer. Vi tack- 

ar honom för det han gjort för  
Upplands-Bro Kulturhistoriska  

Forskningsinstitut 



Den SVENSKA historien  - 1993 
För 20 år sedan lanserade museer och historiska insti-
tutioner "Det historiska året" under temat ’Den 
SVENSKA historien’. UKF arrangerade med stor pu-
blik framgång föredrag och exkursioner kring forn-
minnesplatser och berömda personer på lokalplanet. 
De mer omtalade fick två föreläsningar. Ni som har 
kvar Nyhetsbreven från 1993 och kursplanen från de-
cember 1992 blir nog lika förvånade som jag över hur 
stor och variationsrik lokalhistoria vi faktiskt har att 
bjuda på. Sedan dess har det mest blivit exkursioner 
till de arkeologiskt utgrävda platserna, där man natur-
ligtvis inte ser någonting av själva grävplatserna.  

Föredragsserie med bilder från  
fornminnesplatserna 

Men vi har ju bilder från dem. Därför är planen 
för kommande terminer att på lokal börja beta av  
Rösaring, Fornsigtuna, Ärkebiskopsborgen, 4000-
åriga kultplatsen vid Draget, den förvikingatida kult-
platsen vid Lilla Ullevi i Bro m.fl. Det är "bara" den 
senare som har grävts ut av professionella arkeologer. 
De fyra övriga var inga exploateringsgrävningar, så de 
överlämnades till fritidsarkeologerna inom hembygds- 
förbundet, naturligtvis under ledning av intresserade 
och utbildade arkeologer. När det gäller sådant som är 
intressant för forskningen måste man uppenbarligen 
förlita sig på frivilliga grävare.    

Landsvägshistoria 
Vi har också den omfattande historien längs landsvä-
gen Bergslagen-Stockholm (gamla E18) med de 
mycket uppmärksammade vägkonstruktionerna i bäg-
ge ändarna av vår kommun, båda registrerade som nr 
1 och nr 2 bland "133 Märkliga äldre vägmiljöer" i 
Sveriges Nationalatlas. Nr 3 ligger också i Upplands-
Bro och är den bäst bevarade vägen från forntiden, den 
internationellt uppmärksammade processionsvägen på 
Rösaringsåsen. Den oländiga terrängen vid kommu-
nens gränser har tvingat fram nya vägsträckningar var-
je gång man velat förbättra vägbanan. Det finns tydli-
ga rester av fyra olika vägsträckningarna på bägge 
platserna. Vägmuseer i naturen! 

Hänt på och längs landsvägen 
Till väghistorien hör också det som hänt längs vägen 
och i särskilt i dess gästgivargård i Tibble / Kungsäng-
en. Dess läge nära färjan och broarna vid Stäket gjorde 
att den blev högkvarter för den demonstrerande dalall-
mogen, som 1743 kom i tusental och måste vänta på 
överfart, 5- 10- eller 15 000 demonstranter beror på 
vilka källor man använder. Dalfolkets brev till reger-
ingen, Tibble-dokumentet, författades här. Sent om-
sider har det fått ett intressant erkännande, som vi na-
turligtvis tar upp till granskning och diskussion. 
     Så har vi "Tibble-promemorian" som skrevs av 
revolutionsgeneralen Adlersparre, när han år 1809 i 

nästan fyra dygn hade sitt högkvarter här medan hans 
över 2000 soldater och hundra officerare togs sig över 
den nya bron vid Stäket. Styrkan var fullt stridsberedd 
med kanoner, matkantiner och allt som behövdes i 
krig. En krigsberedd armé på svenska vägar var något 
högst ovanligt, troligen enda gången. En annan revolu-
tionsgeneral ville att kollegan skulle gå mot de ryssar 
som tvingat den svenska armén i Finland att fly över 
isen till Grisslehamn.  
     I väntan på händelseutvecklingens resultat utveck-
lade Adlersparre sin promemoria, som gick ut på att i 
den kommande regeringsformen skulle inte bara 
”ståndspersoner” få en plats vid kungens rådsbord 
utan även bönder och borgare. För detta fick han inte 
gehör när den berömda regeringsformen presenterades 
6 juni 1809. 
 

Varför är dröjsmålet med underskriften av nya 
regeringsformen  1809 så intressant idag? 

Ett märkligt inslag år 2009 vid högtidlighållandet av 
”Märkesåret 1809” är regeringens inhopp på sin hem-
sida med artikeln Vad hände Märkesåret 1809?  I den 
sägs inte ord om vare sig revolution eller regerings-
form, som var de mest iögonfallande händelserna 
1809. Varför?  Här kan dock Sverige berömma sig av 
att ha genomfört både en oblodig revolution liksom 
tillkomsten av en för Europa unik regeringsform, som 
tar makten (i varje fall formellt!) från en kung och läg-
ger den hos folket.  
     På hemsidan finns en nyskriven kortfattad artikel 
om det stora bråket i riksdagen 1809 inför den slutliga 
utformningen av den berömda regeringsformen.  
     Den artikeln finns också i slutet av det här Nyhets-
brevet. Den redogör för varför jag tycker att 1809 är 
en viktig länk i den kedja av händelser som leder fram 
till den form av demokrati som vi har idag. Här pågick 
sedan lång tid tillbaka en mycket intressant utveckling 
som fördröjdes på ett för Sverige osnyggt sätt, vilket 
man uppenbarligen vill dölja än idag.  
      Jag vill utgå från 1743 när bondeståndet och övrig 
ofrälse befolkning på ett mer fördolt sätt än 1809 
tvingades ge upp tanken på att få tillbaka sin för Euro-
pas övriga folk urgamla rätt att delta i ett folkligt par-
lament. 1809 var man ytterst nära att vara tillbaka med 
full makt i riksdagen. 
      Bortsett från denna speciella och svåra fråga kan 
vi konstatera att vi har en stor historia på hemmaplan 
att samlas kring.  
 

Stora Svitjod är på fornnordsikt språk = Ryssland 
 

Svitjod är enl. isländskan = landet norr om Stäket 
Det senare under förutsättning att man inte ändrar  
på sagans väderstreck och samtidigt nonchalerar sa-
gans  beskrivning av den dåtida geografiska miljön. 

Det händer i UKF 
Det har hänt - och händer - mycket "bakom kulisserna"  

http://www.government.se/sb/d/9399/a/86163�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/politisk-kultur5ggr.htm�


UKF:s kärnverksamhet 
 

Studier av bygdens historia är egentligen kärnverk-
samheten i vårt arbete. Det som syns utåt i form av 
föredrag, guidningar och skrifter är oftast inget slutre-
sultat av forskningen utan skall snarare ses som rap-
porter om forskningsläget. Böcker i all ära, men nack-
delen med dem är att de mycket snabbt blir inaktuella 
på grund av nya forskningsresultat. Då är småskrifter i 
liten upplaga bättre. Men bäst är publicering på hemsi-
dan där rättelser, utförligare förklaringar och tillägg 
lätt kan göras under studiernas gång. 
     På hemsidan kan läsaren dessutom få tillgång till 
kommentarer och källskrifter via länkar. Om du höger-
klickar på en länk och väljer Nytt fönster så ligger hu-
vudartikeln kvar på skärmen och kommentarer och 
kartor kan studeras parallellt med huvudtexten. 
     När det blir respons från medlemmar och utomstå-
ende intresserade personer förvandlas hemsidan till ett 
forum för debatt, som ger nya synpunkter på ämnet. 
De resultat som presenteras där är till viss del frukten 
av sådan korrespondens, som oftast sker bekvämt via 
e-post.  
     De pågående forskningsprojekten ligger på en sär-
skild plats på hemsidan, där den intresserade kan ta del 
av resultaten.  Texter revideras vid behov. Det betyder 
att värderingarna kan ha ändras alltefter tidens gång. 
Det är alltid den senaste versionen som ligger längst 
fram.  
 
Rapport om universitetens svar på frågorna  
I oktobernumret av Nyhetsbrevet (kan läsas från hem-
sidan) fick du veta mina frågor till universiteten. Efter 
fyra månader kom också svaret från det sista. Gemen-
samt för svaren är att de två huvudfrågorna är okända 
för den yngre generation som nu sitter i forskningens 
portgångar. På ett av universiteten är man dock intres-
serad av frågeställningarna, som jag redogjorde för i 
Nyhetsbrevet för oktober. Ovetskapen om frågeställ-
ningarna är intressant. Det skulle alltså vara en nyhet 
att Adam av Bremen, som skrev den tusen år gamla 
berättelsen om Norden, har använt väderstrecken på 
det sätt som var brukligt på hans tid. De är således inte 
kopplade till någon kartbild i vår bemärkelse. Adam 
anger väderstrecken från den plats som beskrivs, pre-
cis som man gjorde i den tidens segelledsbeskrivning-
ar .  
     När svensk forskning sysslade med Adam av Bre-
men 1984 så skrev man i notförklaringarna till över-
sättningen att Adam måste ha varit dåligt underrättad 
om de geografiska förhållandena. Man hade nämligen 
upptäckt att en vridning av väderstrecken 90 grader 
gav bättre samstämmighet med verkligheten. Men inte 
alltid.  Vissa fel skulle också kunna förklaras med att 
väderstrecken inte blivit riktigt tolkade vid de många 
avskrivningarna av Adams ursprungliga text, som ju i 
själva verket inte finns bevarad.   

      I en motsvarande dansk översättning diskuteras 
inte väderstrecken. Översättningen visar att man inte 
placerat Adam hos kungen i Roskilde och att han där-
ifrån pekat ut väderstrecken.  
     Det var Tore Nyberg, som 1984 ingick i det fors-
karlag som kom fram till att väderstrecken måste vri-
das för att bättre stämma överens med verkligheten. 
Det var också han som gjorde mig uppmärksam på 
deras sätt att tänka. Väderstrecken lästes däremot inte  
fel i den svenska 1700-talsöversättningen när jag kon-
trollerade saken. 
     Lyckligtvis har den svenska översättaren 1984 inte 
ändrat på väderstrecken. De blir nämligen riktiga 
bara man tänker som man gjorde för 1000 år sedan.   
     Min undersökning är begränsad till de geografiska 
inslagen i Adams skrift och där har jag inte hittat nå-
got undantag från min tes. Väderstrecken stämmer 
med mitt förslag till tolkning. Det som alltså innebär 
att de anges från den plats som berättelsen vid varje 
tillfället utgår från.  
     På ett ställe vill det synas som om Adam verkligen 
har fel, nämligen i kap 14 i fjärde boken. Men det är – 
hör och häpna! – på det ställe där Adam inte använder 
det vanliga latinska ord för öster. Det är bara i den 
svenska översättningen från 1984 som det påstås att 
Sverige med sitt Birka ligger öster om Skåne, i vilket 
Adam naturligtvis inbegriper också Blekinge.  
     Ordet Adam använder är supra, vilket i det här 
sammanhanget betyder ”bortom” eller ”ovanför”. Det 
är Sveriges store läromästare när det gäller källkritik, 
Lauritz Weibull, som särskilt framhåller det orimliga i 
Adams påstående att Sverige skulle ligga öster om 
Skåne.  
     I sitt skarpa fördömande av Adams felaktiga väder-
strecksuppfattning i uppsatsen från 1928 säger han 
avslutningsvis: ”Motsägelserna hos Adam i hans fram-
ställning av länderna öster och väster om Stora Bält är 
ofrånkomliga”.  Hans undersökning har varit vägle-
dande vid den svenska tolkningen av Adams text. 
  
Men ännu märkligare saker har hänt vid tolkningen, 
vilket jag utförligt skrivit om i artiklar i Nyhetsbreven/
hemsidan och framför allt i kommentarerna på hemsi-
dan.  
     Jag har ännu hopp om att någon forskare vill gå i 
svaromål innan det blir dags för publicering i annat 
forum än hemsidan. 
 
P.S. Jag är glad att jag kom in på rätt spår innan jag 
skaffade mig den latinska texten. Men den var avgö-
rande för viktiga argument i mina kommentarer, vilket 
torde framgå av det jag skrivit på hemsidan. Det går 
alltså att komma åt viktiga delar av innehållet i en la-
tinsk text utan att vara latinist. 
 
Fortsättning lär det bli! 
Börje Sandén 

http://www.ukforsk.se/ukf/info12-2_web.pdf�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm�
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm�


   
   

Jacob Mörk i Bro 
- som skrev vårt lands första roman i mitten av 1700-talet 
- som representerade det svenska språket i nybildade Vetenskapsakademin 
- som undgick censur genom att förlägga romanens innehåll till 700-talet 
 
/bok0/Jacob_Mork.htm 

Prästens roll i samhället 
I århundraden har svenska präster varit kulturbärare av stor betydelse. De har inte bara själv fört 
tidens kulturfrågor till landets olika delar, de har inte så sällan också varit med och skapat ny 
kultur och inte minst har de kunnat ge sina barn en utbildning som i förlängningen gett oss rader 
av vetenskapsmän och nya kulturbärare. Linné är ett aktuellt exempel när denna inledning skrivs 
år 2007, han var den förste ordföranden i Vetenskapsakademin. År 1749, tio år efter dess bildande 
invaldes prästen i Bro. Han hade gjort sig känd som författare och vältalare. Vetenskapsakademin, 
vårt lands första akademi i egentlig mening, hade några år tidigare dragit upp riktlinjer för språkets 
vårdande. Mörk fick ta sig an språket. Inom akademin bestod hans synliga arbete främst i att hålla 
åminnelsetal över avlidna vetenskapsmän. 
     De svenska prästerna spelade en mycket viktig roll som statens representanter ute i bygderna 
samtidigt som de blev ledare för den lokala politiken vid genomförandet av statligt påbjudna 
reformer. Predikstolen och kyrkbacken var i århundraden den främsta informationscentralen i 
varje socken, när regeringens och landshövdingens kungörelser lästes upp. Tack vare att de skulle 
förvaras i kyrkan har exempelvis Låssa kyrka en närmast komplett samling trots att prästgården 
brunnit både på 1700-talet och 1800-talet. En unik utgivning i läsvänlig form på såväl papper som 
på UKF:s hemsida kommer från detta arkiv. På hemsidan finns några tusen sidor i sökbar form. 
 
Jacob Mörk på UKF:s hemsida 
Med utgångspunkt från texter i 2  hembygdsböcker skrivna av Börje Sandén kan du här läsa om 
den märkliga prästen. Texterna kompletterar varandra och det finns länkar mellan dem. 
Texterna på hemsidan ligger i skilda filer med olika bakgrundsfärg 
 
1) Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro från 1984 (slutsåld) 
     - en allmän presentation av Jacob Mörk med länkar till andra artiklar och tillägg 
 
2) Hembygdsboken Vad hände egentligen? del 3.  Dalupproret - "Stora daldansen"  
     - Mörks roman är i själva verket en beskrivning av svensk historia i lätt kamouflerad form.  
     - Bokens handling utspelas på 700-talet men handlar om händelser på 1700-talet 
     - Mörk visste att hans bok skulle bedömas av censor. Han har dolt samhällkritiken så skickligt 
       att hans anspelning på Dalupproret inte upptäcks av censor. I sista delen, som censurerades i  
       mars 1774, således efter avrättningen av ledarna har Mörk infört en berättelse från 
      Ynglingasagan, där trälen Tunne leder ett uppror, men blev besegrad i ett väldigt slag, som 
      skulle kunna motsvara blodbadet på Gustav Adolfs torg 1743 

Beskrivningen av Mörks gärning blir med min lokalhistoriska infallsvinkel något helt annat än 
Göran Häggs övergripande omdöme i dennes Den svenska litteraturen historia. (1996). 
Det lyder: ”ett prov på en sorts fantasiberättelse som försvann när den moderna romanen föddes i 
England och Frankrike i början av 1700-talet.”  
Mörk tycks ha lurat även nutidens samhällsdebattör. 
Hela Häggs artikel om Mörk finns på hemsidan. 
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Maskinskriven text
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JACOB MÖRK 
Romanskrivande präst i Bro på 1700-talet 
Ur Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro. Börje Sandén 1984 (slutsåld) 
Här med senare kommentarer och  länkar till andra aktuella texter  

Det vore missvisande att i en hembygdsbok presentera Jacob Mörk endast som vårt lands första 
romanförfattare. Även på det lokala planet har han gjort värdefulla insatser.  Men det är som 
författare till de första helsvenska romanerna han har blivit känd. Kanske blev han till och med 
martyr på grund av sitt författarskap. Trots många förtjänster och utmärkelser här i livet lyckades 
han nämligen inte övertyga sina överordnade om att han var värd ett bättre öde än att få "framlida 
sina dagar" i det fattiga Bro.  

Tack vare Mörk har vi fått bevarat till eftervärlden "Några sällsamma och märkvärda händelser uti 
Bro och Lossa socknar", ett slags folklivsskildringar som han skrivit in på tomma sidor i 
kyrkboken. På grund av sin frispråkighet, när det gällde politiken, har Mörk också kommit att 
figurera i den svenska censurens historia. Själv tvingades han förfölja en uppblomstrande 
frireligiös rörelse på Lejondal. Han fick sköta de praktiska göromålen i samband med att man 
inrättade sockenmagasinet i Bro och sedan också hjälpa till med att sköta det.  

Vid sidan av sin kyrkoherdesyssla författade han romaner och skrev dikter med sådan framgång, 
att han vann ett litteraturpris och blev invald i Kungliga Vetenskapsakademien, som bildats några 
år tidigare med Linné som ordförande. En man med så många kvalifikationer måste naturligtvis få 
sitt eget kapitel i en hembygds bok, allra helst som hela hans yrkesverksamma liv var förbundet 
med Bro och Låssa. 

Mörk kommer till Bro 
Jacob Mörk var 30 år när han prästvigdes, och han blev inom ett år utsedd till kyrkoherde i Bro 
och Låssa pastorat. En så snabb utnämning var inte vanlig, men hans talanger i dikt- och talekonst 
hade uppmärksammats av inflytelserika personer, och hans första roman hade just blivit tryckt. 

Bro kyrka var närmast att betrakta som gårdskyrka till Brogård, och det var i århundraden så, att 
innehavarna av herrgården hade rätt att föreslå präst i församlingen. Det var denna gång 
änkefriherrinnan Cronström, som hade hört talas om den unge prästen och som nu kallade honom 
till Bro. Han behövde inte, som det var vanligt på den tiden, gifta sig med ("konservera") sin 
företrädares änka. Pensionsfrågan för hennes del löstes, genom att Mörk i stället gifte sig med 
företrädarens "Jungfru-dotter Catharina", med vilken han fick sex överlevande barn. 

Mörk tillträdde sin befattning år 1744 och hade kvar den till sin död 1763. Han kastades 
omedelbart efter tillträdet in i händelser, som skulle få stor betydelse för hans fortsatta 
verksamhet, både som präst och författare, och som är av intresse för oss idag. 

Pietismen på Lejondal  
En tidig religiös väckelse, pietismen, hade kommit till landet några årtionden tidigare. Kyrkan 
började genast förfölja dem som omvändes. Som medel för det hade man det mångomtalade 
konventikelplakatet från 1726, som förbjöd religiösa sammankomster utanför det egna hushållet. 
Eftersom ägaren till Lejondal, Jacob Gripenstedt, anammat den pietistiska tron, hade Mörks 
företrädare tvingats ingripa och t.o.m. tjänstgöra som rapportör till ärkebiskopen. Under Mörks tid 
såg det ett tag ut, som om pietisterna i Stockholm skulle välja Lejondal som tillflyktsort för att 
komma undan hot om landsförvisning. Mörk hade ärkebiskopens uppdrag att övervaka vad som 
skedde, och han måste också, liksom sin företrädare, tvångsdöpa makarna Gripenstedts barn.  
Även Gripenstedt har fått sitt eget kapitel, där du kan läsa mer om pietismen. 



 
Jacob Mörk och politiken 
Åren närmast efter Mörks ankomst till Bro präglades av en för Sverige mycket allvarlig politisk 
situation. Landet befann sig i ett brydsamt utrikespolitiskt läge, och även inrikespolitiskt var 
förhållandena synnerligen allvarliga. De svenska riksdagsmännen var korrumperade av utländska 
mutor och förde en sådan politik, att landet under lång tid stod inför hotet att förlora sin 
självständighet. Framförallt var det Ryssland, som efter Karl XII:s död fått ett mycket starkt grepp 
om Sverige både militärt och politiskt, och som nu såg en möjlighet att åtminstone lägga beslag på 
Finland. Frankrike ville stoppa Rysslands framfart, och bägge länderna försökte påverka de 
svenska riksdagsmännen med mutor. Vi fick den kända partibildningen med fransksinnade 
"hattar" och ryssvänliga "mössor".  

I detta läge producerar vår präst dikter och skrifter, som går till storms mot rikspolitiken. Även 
hans romanförfattande är i själva verket en uppgörelse med samtiden, fast det dröjer innan man 
upptäcker det. Ibland är personskildringen till och med så uppenbar, att censuren tvingas ingripa. 
Längre fram i kapitlet finns en närmare redogörelse för Mörks politiska författarskap. 

"Sällsamma och märckvärda händelser uti Bro och Lossa socknar" 
I vanliga fall brukar kyrkböckerna inte innehålla annat än statistiska uppgifter om befolkningen. I 
och för sig är de upp lysningarna nog så märkliga, eftersom Sverige har den äldsta och mest 
fullständiga statistiken i världen av det slaget. Under några år i mitten av 1700-talet tog sig 
emellertid Mörk för att på tomma sidor skriva ner notiser, som inte var lagligen påbjudna. Tack 
vare att alla kyrkböcker arkiveras, har vi nu kvar några vardagshändelser från Bro.   
Länk till texten i Ministralboken 1730-1760  ur vilken nedanstående notiser är hämtade. 

Märkliga väderleksförhållanden 
Vi får till exempel veta: hur priset på råg och korn steg ju längre tiden gick mot nysådden, att det 
1746 var barvinter och att åkrarna började grönska redan innan januari månads utgång, men att 
frosten sedan kom och ställde till stor skada. (Ett intressant uttalande med tanke på dagens 
diskussioner om   människans påverkar av klimatet. Enligt nedanstående upplysning  upprepas det 
1750. BS 2007.) 

1750 var det ingen frost alls från trettondagstiden, isarna blev tidigt osäkra, och två båtar kunde 
redan i februari gå till Stockholm från Brogårdsbryggan. Gladan hade redan i januari bebådat 
vinterns avsked. I februari knoppades träden, dikesrenarna grönskade och nässlorna kunde 
plockas. Sådden påbörjades vid prästgården den 5 mars. "Det var en besynnerlig vinter". 

Nya stilen  
Den extremt tidiga våren hade blivit något mindre märklig, om den inträffat tre år senare. Då 
motsvarades nämligen den 5 mars plötsligt av den 16 mars, för det året infördes i Sverige den s.k. 
nya stilen. Nya stilen var en kalender som införts i den katolska världen redan 1582. Den innebar 
att man räknade vart fjärde år som skottår (som tidigare), men inte de sekelskiftesår som var jämt 
delbara med 400. Med den gamla stilen (den julianska kalendern) hade så småningom ett alltför 
stor fel uppkommit. Sedan Julius Caesars tid fram till 1700-talet hade det blivit 11 dagar. 
Omläggningen i Sverige gick så till, att datumet 17 februari 1753 omedelbart följdes av 1 mars. 

Vargar i Bro  
I april och de följande månaderna 1745 visade sig vilda vargar i Bro socken. De gav sig inte bara 
på kreaturen, utan "woro öfwer wanligheten fräcka at löpa uppå folket". De hade rabies, så de djur 
som revs av vargarna måste dödas. Tredje söndagen efter påsk blev en varg ihjälslagen vid 
Norrboda efter att ha rivit fem människor, som dock klarade sig. Under pingsthögtiden slog 
Anders Jansson i Önsta ihjäl en varg med sin yxa. 



 
"Hednisk okunnighet" 
Vi får också veta, att Nils Persson i Ängstorpet "blivit rörd till sina sinnen" och i sitt vanvett fått 
gudomliga uppenbarelser, samt att den 22-åriga pigan i Nedergården i Husby dränkt sig i sjön. 
Hon var uppfostrad i "mer än hednisk okunnighet", och "när man med hårdaste lagsens röst sökte 
väcka henne ur sin okunnighet", tog hon tydligen livet av sig. Man anar att det är Mörk själv, som 
talat till henne, för han urskuldar sig med en lång utläggning, kompletterad med bibelcitat: "Den 
som lever som ett fä, utan att vilja känna den som oss skapat och frälsat, måste ofta fara hädan 
som ett fä." 

Romanförfattaren  
Jacob Mörk satt i Bro prästgård och skrev den andra svenska originalromanen. Den sista delen av 
hans första bok hade han lämnat in för bedömning hos censuren en månad innan han kom hit. Få 
av oss känner till, att några mycket uppmärksammade böcker skrevs här i det lantliga och 
oansenliga Bro. De kom ut i flera upplagor. Romanen han skrev här i Bro blev även översatt till 
danska.  

Men Mörk är ingalunda bortglömd i expertkretsar. Han finns visserligen inte med i grundskolans 
litteraturhistoria, för hans romaner är ju inte längre levande litteratur. Men i mer utförlig 
litteraturhistoria nämns han med respekt, och två forskare har ägnat hela böcker åt honom. Den 
senaste är från 1974. 

Franska romaner  
Före Mörks tid fanns det visserligen romaner även i Sverige, men de var mestadels skrivna på 
franska, eller också var de översättningar från franskan. Det språket var nämligen det europeiska 
kulturspråket vid den här tiden. Böcker på svenska bestod huvudsakligen av religiös litteratur som 
bibeln, katekesen, psalmboken och postillor med tryckta predikningar och sedelärande berättelser. 
De franska romanerna hade kommit med ett nytt innehåll, de skildrade kärleken mellan man och 
kvinna. 

Den nya litterära formen togs inte nådigt upp av kyrkans män, som här såg en skadlig inverkan på 
folket. Enligt skalden Atterbom lär det i åtskilliga kyrkor ha predikats mot allt "detta djevulstyg 
med ett mod, trotsande sjelve Carl XII:s vrede". Romaner jämställs med maskerader och 
skådespel, och säges vara en tummelplats för den sinnliga kärleken. Man fördömer kvinnornas 
"höga fontanger (frisyrer) och blottade bröst". De senare kunde i predikningarna liknas vid "de tu 
Djevulens blåsbälgar". 

Adalriks och Giöthildas Äfwentyr  
I den situationen är det naturligtvis inte lätt att vara präst och slå sig på att skriva romaner - till och 
med kärleksromaner. Men det är en ädel kärlek Mörk skriver om. Den skall inte förföra läsaren till 
syndiga tankar. 
    "Allt skall hos hjältarna vara ädelt, och äran alltid i deras följe. Du skall hos dem aldrig se 
flättja i kärleken, flärd uti vänskapen eller fläckar i mandomen".  
    Redan i förordet till den första romanen deklarerar han: "Intet gift framräckes här uti gyllene 
skålar. Nej, i denna lustgård vanka oskyldiga nöjen. Utan fara må man räcka ut handen och bryta 
sig blomster, ty inga giftiga ormar ligger här under bladen. Renhet lyser ur de söta blommor, och 
skulle där finnas andra, äro de med flit utmärkta, och deras art till allas varning skriven". 
    Första boken hette Adalriks och Göthildas äventyr. Handlingen tilldrar sig i den svenska 
sagohistorien. Det är inte utan skäl Mörk låter de gamla hjältarna stå som mönster för 1700- talets 
läsare. Han har en för sin tid ovanlig och framsynt historieuppfattning, som skiljer sig från den då 
vedertagna. Han uppfattar nämligen inte forntidens människor som primitiva i sina tankar och med 
lägre intelligens än samtidens. De levde visserligen under primitivare förhållanden men var 



moraliskt mycket högt stående: 

"Här framträda nu inför dina ögon några av de urgamla Götakämpar, hos vilka äran varit 
förenad med mandomen. Vår tid tilldömer dem en grovhet, och den tanken har i våra sinnen 
förmörkat glansen av deras dygder". 
 
Thecla, Eller Den Bepröfwade Trones Dygd  
Den andra boken - i tre band med sammanlagt bortåt tusen sidor - är också en historisk roman. I 
den får vi höra den mustiga berättelsen om kejsar Nero och hans syndfulla levnad. Men Mörk 
skulle inte ha varit den han var, om han inte också lagt in en synnerligen sedesam historia. Han 
använder legenden om Thecla, som skulle ha omvänts till kristendomen av aposteln Paulus, och 
Mörk lyckas i sin roman med konststycket att få Nero att bli kär i denna dygdiga kvinna. 
Naturligtvis passar hon på att försöka göra Nero till en god människa, vilket skändligen 
misslyckas. Men det blev en historia med ingredienser, som tilltalade många läsare i och utanför 
Sverige. Boken översattes till danska, och i Sverige kom den ut i två nya upplagor efter Mörks 
död.  
I motsats till vad fallet är med Mörks första roman, tycks det inte finnas någon utländsk förebild 
till romanen om Thecla, som alltså uppfattats som ett helt självständigt verk. 

"Den svenska enigheten" 
När Jacob Mörk kom till Bro 1744 stod Sverige mitt uppe i allvarliga politiska förvecklingar. Vi 
bör känna till dem, för att förstå vad vår präst kan ha velat säga med sina skrifter. Trots att han av 
personlig erfarenhet var påtagligt medveten om den svenska censurens makt, drog han sig inte för 
att ge sig i kast med rikspolitiken.  

1747 trycktes den stora dikten "Den Svenska Enigheten". Med exempel från den svenska historien 
vill han visa hur oenighet många gånger störtat landet i fördärv och elände, och han vill varna sin 
samtid för den sedan länge pågående splittringen inom den svenska riksdagen, så som den tagit sig 
uttryck i striderna mellan "hattar och mössor". Den nära femtio sidor långa dikten på klassiskt 
versmått var tänkt som ett inlägg i debatten inför kommande riksdag, på samma sätt som Olof von 
Dalins dikt "Den svenska friheten" varit det vid riksdagen tre år tidigare. 

Kriget med Ryssland  
Under tiden mellan de två riksdagarna hade landet hamnat i ett synnerligen förödmjukande 
politiskt läge. Hattarna hade några år tidigare kommit till makten under förespeglingar om ett 
ärorikt svenskt krig mot Ryssland, helt enkelt en revansch för nederlaget vid Poltava. Kriget blev 
ett totalt misslyckande för Sveriges del. Det var i stället ryssarna som på kort tid lade beslag på 
hela Finland, som ju på den tiden var en del av Sverige. Att inte Ryssland redan då, 1743, tog 
Finland för gott ifrån oss, var sannerligen inte vår förtjänst. Vi fick tillbaka Finland mot löftet att 
låta Ryssland bestämma om den svenska tronföljden. 

Stora Daldansen       
Att regeringen misslyckats med kriget hade gjort dess ställning mycket svag, och när den föll till 
föga för ryssarnas krav blev det uppror runt om i landet. I absolut sista stund kunde regeringen 
blodigt slå ned den mest akuta faran, nämligen dalkarlarnas ockupation av Stockholm vid 
midsommartiden 1743, en händelse som i historien går under namnet Stora Daldansen. Men andra 
befolkningsgrupper var beredda att följa dalkarlarnas exempel. Aktuellt för oss i Upplands-Bro 
var regeringens försök att stoppa folkuppbåden vid såväl Stäkets färja som ute på Norra 
Björkfjärden. 

Det var ett uppror enligt den allmänna uppfattningen 1984. Boken Vad hände egentligen? Del 3, 
Börje Sandén 1993, beskriver upproret som en demonstration, liksom senare även professor Alf 
Åberg i sin bok Tragedin på torget, 2002.  



Här kan du läsa mer om den s.k. Daldansen  enligt Börjes nyare tolkning - eller rättare sagt en 
utförligare tolkning av de kontroversiella frågor som ställs i boken. 
Du kan också höra honom läsa inledningen av boken, där de viktiga frågorna ställs, och som ännu 
inte tillbakavisats. Här en 6 minuter lång mp3-fil.  

Vid Stäket, där det vid den tiden inte fanns någon bro, försökte regeringen stoppa dalkarlarna 
genom att sända dit mat -- samt alkoholhaltiga drycker -- som skulle räcka i åtta dagar för 4500 
man. Upprorsmännen låg förlagda i trakten av Dalkarlsbacken och högkvarteret hade de i Tibble 
gästgivaregård, (nu heter den Tibble gård i Kungsängen. Där preciserade man i sex punkter de 
frågor man ville framföra till regeringen). 

Regeringen hade lovat, att inte sända trupper mot dalkarlarna, men när deras spejare fick se 
regeringstrupper på andra sidan sundet, gick de på en natt över vid Stäket med hela styrkan jämte 
ca 700 hästar och vagnar. (vid samma tillfälle hölls överläggningar i Stäkets krog, då skrivelsen 
överlämnades till representanter för regeringen) 

Den ryska hjälpen 
Ryssland fick alltså bestämma vem som skulle bli kung i Sverige. Men inte nog med det. Sveriges 
regering, som med berått mod startat kriget mot Ryssland, begärde nu ryskt militärt skydd mot 
sina fiender. Vilka var då det? Jo, bl.a. den svenska bondebefolkningen, som mycket kraftigt i ord 
och gärningar motsatt sig den ryska inblandningen, därtill understödd av Danmark. Saken blev 
inte bättre av att Frankrike ville stoppa Rysslands inflytande genom att försöka påverka den 
svenska riksdagen med mutor. 

Den ryska hjälpen bestod av minst 10000 soldater, som förlades söder och norr om Stockholm, till 
viss del på svenska regeringens bekostnad. Det var inte genom svenska insatser, som trupperna 
efter nära ett år tvingades dra sig tillbaka till Ryssland. Stormakterna i Europa ingrep till Sveriges 
förmån. 

Innan dess hade landet fått bevittna en händelse, som praktiskt taget helt förtigs för de svenskar 
som läser om Sveriges 1700-talshistoria. Ryska trupper marscherade den 30 november 1743 mot 
svenska regeringens vilja och tillstånd rakt genom Stockholm. Det var på Karl XII-dagen. Den 
firades varje år - 1743 som 25- årsjubileum. Högtidstalet hölls inför kung och ryska generaler av 
Mörks kollega i Vetenskapsakademien, den "svenska historieskrivningens fader" Olof von Dalin. 
Han avslutade med bl.a. följande ord: 

Vår CARL försvann, vår Sol, vår Heder 
i dag för fem och tjugo år.  
Sen har allt vänts upp och neder... 

Och Stockholm har nu i sin famn  
det folk, som skalv för blott hans namn. 

Jacob Mörks inlägg i debatten 
Jacob Mörk tillträdde sin kyrkoherdebefattning i Bro ungefär samtidigt med att de ryska 
trupperna, efter utländska påtryckningar, drogs tillbaka. Vi kan förstå om många vid den här 
tidpunkten var bekymrade inför framtiden. I den tidigare nämnda dikten vänder sig Mörk till 
gudinnan Enighet med följande lätt moderniserade ord: 

Välsignad Enighet, all jordisk välgångs moder,  
vår sällhets gamla borg mot alla olycksfloder.  
Hur ljuvligt är ditt namn? Hur ädla dina fröjder?  
Du lyfter riken upp till största styrkans höjder,  



när agget land och folk i farans virvlar för  
och huvudstupa på fördärvets hällar kör.  
Ack, kunde jag ditt lov nu så för världen tala,  
att Norden bleve väckt ur hatets långa dvala,  
att tvedräkts bittra glöd ej ödde mer vårt land,  
och ej vår lycka blev ett rov uti dess hand.  
Dock, när vårt välgångs skepp i grymma stormar tryckes  
och vår sällhet som ett rov av ondskans nävar ryckes,  
när agget med sitt rop besvärar torp och hov,  
kan den väl hörder bli, som sjunga vill ditt lov? 
 
Länk till ett längre avsnitt ur de 1200 versraderna i alexandrinskt versmått. 
 
I fortsättningen låter Mörk Sveriges historia passera revy i snabba drag och han väljer särskilt 
exempel ur historien som belyser vikten av enighet. Men partistriderna och utländska intressens 
inblandning i riksdagsarbetet fortsatte i ytterligare några årtionden med mycket allvarliga risker 
för landets självständighet. Det var först Gustav III:s revolution 1772 som gjorde slut på begreppet 
hattar och mössor.  

Det dalkarlarna misslyckades med 1743 genomförde kungen utan blodsutgjutelse i absolut sista 
stund. Sverige riskerade att delas på samma sätt som tidigare skett med Polen. Den ryska 
diplomatin hade med åren satsat allt större penningbelopp på Sverige, 1772 ca tre gånger mer än 
vad hela den övriga ryska diplomatin krävde. Vi kan förstå den oro som Mörk och många andra 
länge känt inför den utvecklingen. 

Samhällskritikern censureras  
Eftersom Mörk var präst skulle hans tryckta skrifter utsättas både för teologisk och civil censur. 
Beträffande romanen Thecla kan man notera, att det dröjde mer än två år innan manuskriptet 
godkändes av den teologiska bedömaren. Tidigare samma år, 1749, fick ändå Mörk ett mycket 
stort erkännande genom att han invaldes i Vetenskapsakademien, vårt lands äldsta akademi, som 
grundats tio år tidigare. Det var hans första roman som gav honom inträdesbiljett till det lärda 
samfundet.  

Tydligen stärkt av denna framgång försökte han redan efter ett par månader att få ge ut en 
samhällskritisk dikt. Den gången var det den civila censuren som stoppade verket. Det kan man 
förstå, när man ser vad vår präst hade att säga om den svenska kungen Fredrik I, allmänt känd för 
ett lastbart leverne och ointresserad av rikets styrelse. 

Prins Theodorik  
Mörk kallade sitt verk "Prins Theodorik, eller det övermodiga och straffvärda dårskapens Rike". 
Hur verket var i sin helhet vet vi inte, eftersom det aldrig blev tryckt. Men i censorsprotokollen 
finns utdrag och beskrivningar av innehållet. Det talas om en viss Theodolf,  "En på ögonen blind 
Konung, vars av ålderdom maktlösa händer ej förmådde styra och straffa lasterna etc. etc. etc." 

Fallet Mörk togs upp till principdiskussion, och man konstaterade, att det i hans verk "finns 
sådana beskrivningar, som förleder läsaren att gissa och utmärka vissa personer", och att "när en 
last eller fel skall beskrivas, bör ej någon persons efterdöme så följas, att var och en af 
allmänheten kan peka på vilken man menar". 

Slutligen fastslog Kansli Collegium, att eftersom det blivit praxis att  "irriga religionstankar ej 
borde få spridas ut genom trycket" och  "bör för samma skäl Collegium förekomma, att djärva och 
politiska omdömen" sprids bland allmänheten. 



Skriften godkändes alltså inte för publicering, och censor tröstade sitt samvete med att "skriften 
Prins Theodorik ej lärer vara av den vikt, att den icke utan särdeles saknad kan umbäras".  
En klassisk motivering för att stoppa en misshaglig skrift. Vår präst har alltså också lämnat ett 
bidrag till den sven ska censurens historia.     Länk till artikel om Prins Theodorik   
Länk till   

Kanslikollegiets protokoll  

En hjältes beskrivning 
Om nu Mörk till äventyrs skulle ha känt sig nedtryckt av motgången med Prins Theodorik, så får 
han snart en rejäl upprättelse, först genom romanen Theclas framgång, och några år senare när han 
får Vitterhetsakademiens pris för "En Hjältes beskrivning". Där porträtterar han inte någon viss 
historisk eller levande person utan beskriver i stället de egenskaper, som utmärker en rättskaffens 
man, en hjälte, vars ära inte beror på börd utan består i att handla och leva moraliskt oförvitligt. 

Striden med domkapitlet  
Mörk återkommer väldigt ofta till frågan om en rätt moral. Dessa ord får han kastade mot sig av 
ingen mindre än sitt eget domkapitel, under den långvariga strid han för med det om sin önskan att 
få ett nytt och bättre pastorat att arbeta i än det fattiga Bro och Låssa. Mörk klagade nämligen 
inför Kungl. Maj:t över att domkapitlet inte placerat honom på valbar plats, när han sökte den 
lediga kyrkoherdebefattning i Håtuna och Håbo-Tibble. Han tyckte, att hans utmärkelser skulle ha 
gjort honom förtjänt av detta, och att de var tillräckliga bevis för att han inte "alldeles utan frukt 
slumrat bort sina dagar". 

Domkapitlet  förklarade inför  konungen:  "att  bemälte kyrkoherde fördristat sig, under egna 
förtjänsters oförsiktiga upphöjande, låta märka de nedriga tankar han hyser om Consistorio och 
dess göromål" och att "ett sådant utlåtande ej tyckes rimma med den ödmjuka tanke en Herrens 
tjänare bör hysa om sig själv, och att det ej heller kommer överens med den moral han av trycket 
låtit utgå." 

Jacob Mörk klagade över att han arbetade i ett fattigt pastorat. Det slumpar sig så, att vi har en 
opartisk beskrivning av tillståndet i Bro härad daterad 1748. Den finns att läsa på sidan 000 . Det 
stod i alla fall klart vid bouppteckningen efter Mörk, att det inte fanns några tillgångar, och att 
änkan med sina sex barn måste ta emot understöd. Men många talade väl om Mörk, och i 
Vetenskapsakademien höll man ett fint minnestal, som finns tryckt.  I det beskrivs både Mörks 
utseende och karaktär. Det är den enda beskrivning vi har av Mörk, och det finns ingen målad bild 
av honom.  

"Mörk var liten och oansenlig till växten, stilla och saktmodig. Man hade vid första åsynen av 
honom svårt att tro detta var författaren till Adalrik, men ögonen röjde strax hans eld och 
kvickhet, och minsta samtal den munterhet, som gjorde alla hans skrifter utmärkta". 

Jag har velat dröja vid Jacob Mörk och ge en tämligen lång beskrivning av honom, eftersom hans 
levnadsöde speglar många sidor av såväl 1700-talets tankar som människornas 
levnadsomständigheter i vår bygd. 
Ur Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro. Börje Sandén 1984 

Källor:   
Torkel Stålmarck. Jacob Mörk - Studier kring våra äldsta romaner. ak. avh 1974 
Valfrid Vasenius. Sveriges äldsta originalroman. ak. avhandl. 1892 
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          År 1809 – och andra händelser på vägen mot demokrati  
                    Kort beskrivning av 5 händelser vid 4 platser i Upplands-Bro 
 
                Politisk kultur - ett relativt nytt uttryck för den politiska utvecklingen 
                  Här några konkreta exempel på demokratins utveckling i vårt land 
                 -  med utgångspunkt från händelser med anknytning till Håtuna,  
                    Näs äng i Kungsängen, Almarestäket och Tibble gästgivargård 
           

 
   
Vad hände egentligen revolutionsåret 1809? - en del i en lång utveckling 
Vad hände egentligen revolutionsåret 1809?  Varför undertecknades inte den nya regeringsformen den 6 
juni? Man påstår ju att ett av skälen till att man valde 6 juni som Nationaldag skulle ha varit regerings-
formens tillkomst detta datum. Men det var inte förrän 3 veckor senare som den blev formellt godkänd. 
 Det hade tagit bara 2 veckor att författa den! Den var ju påtänkt sedan länge. Vad hände?   
 
Att det dröjde så länge berodde på att man redan från början beslutat att de fyra grupperna i riksdagen adel, 
präster, borgare och bönder måste vara eniga om innehållet i regeringsformen för att den skulle bli laglig.  
Men bönderna förbjöd sin talman att skriva under beslutet om inte frågan om adelns ekonomiska 
privilegier togs bort.  Bönderna menade att den saken - helt riktigt - inte hade med formen för regerandet 
att göra.  På den här tiden beskattades Sverige efter hur stor mark man ägde. Bönderna krävde att all mark 
skulle beskattas lika. Privilegiet för adeln var att den betalade mindre i skatt per  ytenhet än bönderna.  
 
Att det var en stor fråga framgår med önskvärd tydlighet i det faktum att adeln två gånger uppvaktade 
bondeståndet skriftligt inför hotet att den skulle förlora sina ekonomiska privilegier. Jag har inte hittat 
någon text som säger att adeln tidigare ens kommit på tanken att förhandla med de obildade bönderna.  
 
De medel man till slut använde för att få fullständig uppslutning kring undertecknandet var uppenbarligen 
av sådan art att man efteråt inte ville kännas vid saken. De gick nämligen tvärtemot den viktigaste och mest 
berömda paragrafen i den nya regeringsformen. Den som just av denna paragraf skulle komma att väcka 
stor uppmärksamhet i Europa:   
 
§ 55.  Ej må riksens ständer i konungens öfvervaro öfver något ämne besluta. Andra riksens ständers 
utskott, än det i föregående § omnämnda, kunna icke inför konungen några öfverläggningar hålla.    
 
Det som skedde var att man i slutändan lät kungen kalla upp samtliga bondeståndets riksdagsmän till 
slottet, där kungen efter ett långt förmaningstal föreslog en votering så att man fick veta vilka som hindrade 
talmannen att underteckna förslaget till regeringsform. En åtgärd som skulle gå tvärt emot den unika 
paragrafen att ett lands konung inte fick påverka folkets beslut – en paragraf, som sågs som ett föredöme 
runt om i Europa.  
 
1809 - en länk i utvecklingen mot demokrati 
Bondeståndets handlande 1809 hade kunnat bli något stort i demokratins utveckling. Redan det faktum att 
en verklig folkrepresentation kunde driva denna sak så långt var något unikt i Europa, där Sverige var det 
enda land där bönderna ändå formellt haft säte och stämma i riksdagen sedan dess tillkomst på 1500-talet. 
Under den föregående s.k. Frihetstiden hade bönderna varit utestängda från alla viktiga riksdagsärenden 
genom att de med adelns inflytande lagligen hindrats från att delta i den särskilda 100-manna-delegation 
som hade hand om ekonomi och utrikespolitik. Trots detta hade man nu varit nära att återfå fullt riksdags-
mannaskap. Det var detta krav som drev deras skarpa agerande inför den nya regeringsformen när de 
krävde att adeln inte längre skulle få behålla alla sina friheter från skatt. De 'de adliga skattefriheter' som 
gett namn åt en hel historik period!  Bönderna hade dock kunnat hålla adeln på sträckbänken i 3 veckor.  
      1809 var således en viktig länk i den långa kedja som så småningom ledde fram mot en demokrati av 
det slag vi nu menar. 
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Läs kung Carl XIII: tal.  länken här nedan, som med råge bröt mot denna den viktigaste paragrafen i 
regeringsformen. Det var ju den som gällde efter den påstådda underskriften.  
 
Klicka för att läsa hela kung Carls tal i normal tryckstil  
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/CarlXIII_tal_1juli_1809.htm  
 
Men det fanns ju en ursäkt för handlingen som man hade kunnat hänvisa till inför eftervärldens dom. 
Sverige var mitt i den kanske allvarligaste kris landet varit med om. Dels ingen laglig regering eller 
riksdag. Dels ett krig som vi förlorat. Medan Adlersparres armé höll högkvarter i Kungsängen hade 
ryssarna drivit resterna av den svenska armén över isen mellan Åland och Grisslehamn. För att få fred 
krävde ryska tsaren en regering att förhandla med. Därför låtsades man i riksdagsprotokollet att bönderna 
hade skrivit på redan den 6 juni. Situationen innebar i varje fall den allvarligaste konstitutionella krisen 
någonsin. 
 
Det finns högst seriösa avhandlingar och böcker där man inte med ord nämner de problem jag tagit upp. 
Det borde väl också vara högst seriöst att försöka komma så nära sanningen som möjligt.  Att det verkliga 
förhållandet är känt av de flesta författarna märks i ordvalet när man skall ta sig förbi den besvärliga 
frågan. Det är så skickligt gjort att den som inte känner till de verkliga förhållandena aldrig märker något 
oriktigt.   
     Ett exempel, som jag ej tidigare känt till, är Livrustkammarens och det finska Nationalmuseet 
gemensamma bok om Märkesåret 1809.  Där väljer man att illustrera den nya regeringsformen med den 
sida där kungen 'stadfäster' beslutet. "Till yttermera visso have Wi med Egen Hand underskrivit och 
bekräftat samt Vårt Kongl. Insegel låtit veterligen hänga här nedanföre, som skedde i Vår Recidens stad 
Stockholm den sjätte dagen i juni månad ...."  Det är helt sant  att man förmådde kungen att 'stadfästa' ett 
beslut som det skulle dröja ytterligare tre veckor innan det fick sitt godkännande av riksdagen. 
     Riksarkivet valde att i sin bok illustrera saken med den sida i regeringsformen där alla fyra ståndens 
talmän har placerat sina sigill och namnteckningar. Det är viktigt att framhålla att det formella 
färdigställandet av dokumentet naturligtvis måste ha skett i efterhand.  På beslutsdagen den 6 juni fanns 
troligen endast ett koncept till handlingen.  Man kan inte komma ifrån att det färdiga dokumentet säger att 
undertecknandet ägde rum den 6 juni, vilket det alltså inte gjorde. 
 
Klicka för att läsa hela artikeln   
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Artikel-hemsidan_1809.htm  
 
Jag vill erinra om att det sannerligen inte var någon småsak man stred om. Så blir emellertid fallet när man 
ser hur våra historiker behandlat saken. I grundförutsättningen för arbetet med den nya regeringsformen 
ingick nämligen beslutet att den endast skulle få införas om samtliga fyra stånd var eniga om saken.  
 

Sveriges väg fram till demokrati  
speglas i några händelser inom Upplands-Bros gränser 

 
Jag ser i själva verket protesten 1809 som det femte inslaget i en serie av historiska händelser - med lokal 
anknytning! - som visar Sveriges väg fram till den moderna demokratin. Nedanstående händelser har ägt 
rum på fyra platser i Upplands-Bro.  
 
1/  Det började med att Håtunaleken drev fram kravet att en kung inte ensam fick beskatta folket för att 
exempelvis genomföra ett krig. Två bönder från varje lagsaga skulle utses av bondemenigheten att delta 
vid sådana möten. Inte heller fick någon i fortsättningen kastas i fängelse utan dom och rannsakan. Beslutet 
om detta var i praktiken vårt lands första grundlag har våra historiker framhållit.  
http://www.ukforsk.se//nya/hatunaleken.htm 
 
2/  Försöken att med folklig makt dra upp riktlinjer för hur landet skulle styras fick ett av sina tidigaste 
uttryck för detta när Sten Sture d.ä. på marknadsplatser argumenterade för idén att ”folklandsting är 
mäktigt”. År 1502 lät han en kallelse utgå till ett möte vid Kungsängens kyrka (Nääs äng), där 
ärkebiskopen, som den danska kungens ställföreträdare, försonades med den folkvalde ledaren. I 
riksdagens historieskrivning från 1930-talet (Svenngårdska samlingen i Kungsängens bibliotek) har ”mötet 

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/CarlXIII_tal_1juli_1809.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Artikel-hemsidan_1809.htm
http://www.ukforsk.se/nya/hatunaleken.htm


rönt hedern att få kallas en riksdag”.  
http://www.ukforsk.se/subjects/Minnessten_1502.htm/Minnessten_1502.htm  
 
3/ Det folkliga inslaget i landet styrelse förstärktes ytterligare efter beslutet 1517 att riva 
ärkebiskopsborgen Stäket. Ett beslut som senare skulle orsaka Stockholm blodbad och som i riksarkivets 
beståndsöversikt av riksdagens handlingar räknas som det äldsta i skrift bevarade riksdagsbeslutet. 
Därtill manifesterat i Sten Sture d.y. berömdra brev utfärdat 1518 under pågående rivning av borgen, där 
han säger ”Det som angår alla bör av alla samtyckas”.  
     Det har hävdats av historiker att de ”riksmöten” som hölls i samband med hanterandet av ärke-
biskoparnas agerande vid Stäket lade grunden till den svenska riksdagen, Europas näst äldsta parlament.                 
http://www.ukforsk.se/staket1.htm 
 
4/ Gästgivargården i Kungsängen är platsen där den demonstrerande dalallmogen år 1743 formulerar 
kraven att få läsa riksdagens protokoll för att få veta hur kriget med Ryssland uppkommit utan av landet 
hotat oss. I skrift formuleras allmogens krav, där inte bara den första yttringen av offentlighetsprincipen 
lyfts fram, utan också idén om den representativa demokratin, då allmogen kräver att valda riksdagsmän 
skall vara ansvariga inför sin väljare. Dalfolkets skrivelse i saken har inte förrän i en doktorsavhandling 
2004 lyfts fram i ljuset.  
 
I bilden av ”Tibble-dokumentet” ser man censurmarkeringen av det som inte skulle få publiceras i 
regeringens ”vitbok” efter det s.k. Dalupproret 1743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
Både UKF:s bok (1993) om Dalfolkets marsch till Stockholm och Alf Åbergs bok 'Tragedin på torget' 10 
år senare förklarar att det var en demonstration som slogs ner med militärmakt. Sista punkten i 
dokumentet säger att folket vill träffa kungen efter förhandlingarna och visa honom sin undersåtliga 
vördnad.  Händelserna 1743 är gott exempel på att historisk forskning kan komma till motsatta resultat.  
http://www.ukforsk.se/dalkh.htm  
http://www.ukforsk.se/artiklar.htm  
 
5/  Till skillnad från Tibble-dokumentet var ”Tibble-Promemorian” 1809 tidigt uppmärksammad i skrift. 
Den författades också på gästgivargården i Kungsängen av Adlersparre, upprorsgeneralen med folklig 
anknytning. Här skärpte han sina idéer inför en länge påtänkt regeringsform, när han vill verka för att även 
allmogen skall få säte vid kungens rådsbord.  Gästgivargården var under några dagar högkvarter för en 

http://www.ukforsk.se/subjects/Minnessten_1502.htm
http://www.ukforsk.se/subjects/Minnessten_1502.htm
http://www.ukforsk.se/staket1.htm
http://www.ukforsk.se/dalkh.htm
http://www.ukforsk.se/artiklar.htm


”kontrakterad” arméstyrka som fullt stridsutrustad gav sig iväg mot Stockholm för att i första hand tvinga 
kungen att utlysa en riksdag för att därmed få till en regeringsform som tog makten ifrån kungen.  
     Vi vet alla att vi med en oblodig revolution fick den första regeringsformen i Europa enligt vilken 
kungen inte fick utöva något som helst inflytande på riksdagens beslut. En regeringsform som med vissa 
förbättringar gällde ända fram till 1970-talet  
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Artikel-hemsidan_1809.htm  
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Årgång 27 

Vad säger det nya standardverket i 
svensk historia när det berör  

vår lokalhistoria? - 1 

Kulturarvsdagen söndagen 8 september kl 13  
”Människors mötesplatser” 

Bro häradsplats - där sedan kyrkan byggdes 
Samling vid Assurs hög -  900 m gångväg från Bro station 

Där hölls viktiga möten mellan allmoge och riksstyrelse, och naturligtvis också lo-
kala möten av olika slag. Kyrkor byggdes på den vanliga samlingsplatsen 

Glimtar ur Bro-Lossas  
kommunalnämndsprotokoll 1872-1952  

Gudrun Sandén skriver 

UKF:s föreläsningsserie kring våra fornminnesplatser 
Fornsigtuna - arkeologiska utgrävningarna 1984-88 gav oss ny historia 

Intressanta  obesvarade frågor att diskutera 
Biblioteket i Kungsängen onsdagen 16 okt  kl 19 

Börje Sandén deltog i utgrävningarna och visar bilder från dem 

Konst - och konsthantverksutställning  
med konstnärer från Bro- och Låssa 

Hembygdsgården Klint sön 10 nov 12-16 
 Målningar, foto, smycken, smide, vävar, stickat och keramik 

Historia kring Stäket och Kungsängen 
De hörselskadades förbund har bjudit in Börje Sandén att berätta om  

Stäket och Kungsängen. Han kåserar kring ett antal bilder 
Dagcentralen i Kungsängen lör. 9 nov kl  13 

UKF:s nya ordförande  
Hans Borgström 

berättar om sin bakgrund och  
sina idéer om UKF:s framtid 

 ’Relativa väderstreck’  /  Baltiska havet’ 
Nästa steg i försöken att komma till tals 

med den akademiska världen.   
Endast frågeställningar och slutsatser 



Kulturarrangemang  2013   UKF:s och andra kulturorganisationers program 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagarav-
gift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten.  
Tag gärna med vänner och bekanta.  
Kontrollera tid och plats på                            UKF annonser inte i Bålsta-Upplands-Bro-bladet 
1.  UKF: hemsida    http://www.ukforsk.se     2.  Kommunens hemsida  http://www.upplands-bro.se/ 
3.  Webbtidningen UBRO.se                           4.  Kommunens tidning Mälarnära 
5.  Nya månatliga Magasin Upplands-Bro     6.  På gång i lokaltidnigen Mitt i Upplands-Bro 

  Kulturarvsdagen i Upplands-Bro sönd 8 sept kl 13  
Samling vid Assurshögen söder om Bro kyrka .  Gångväg 900 m från pendeltågsstationen 
"Människors mötesplatser"  Häradsplatsen – en plats för viktiga möten 

 
Mötesplatsen har sedan urminnes tider legat där Bro kyrka så småningom byggdes. Kommunens 
största forngrav och mest uppmärksammande runsten, Assurstenen, vittnar om platsens betydelse 
som central samlingsplats. Den blev "Häradsplats". 
Häradsplatser fanns före kristendomens införande. Enligt Ärkestiftets historia sin uppkomst 
byggdes de flesta kyrkorna i Uppland av bondemenigheterna på den vanliga samlingsplatsen. 

Betydelsefulla möten mellan allmoge och riksstyrelse hölls på bygdernas häradsplats. När t.ex. 
Sten Sture ville få stöd av allmogen i samband med belägringen av ärkebiskopsborgen (Almare 
Stäket) på 1500-talet var det Bro Häradsplats som gällde. 
Bro härads tingsplats låg här ända in på 1700-talet. 
Runstenen hittades inom området för "Bro Häradsplats". På stenen berättas om att Assur var 
landvärnare mot vikingar. Texten säger att Assur var ansvarig för försvaret av Svitjod. Bro härad 
var det sydligaste av Svitjods härader. Bro härad var utgångspunkten för ledungsflottans försvar 
av bygden. 
—————————————————————————————————————— 

Nyhetsbrevet som du håller i handen är i själva verket samma datorfil som finns på UKF:s 
hemsida. Pappersupplagen innehåller därför ett stort antal länkar till fördjupad information som 
du endast kan nå genom att samtidigt öppna datorfilen. 
Du hittar filen intill UKF’s logotype på startsidan under rubriken UKF’ Nyhetsbrev eller genom 
att söka efter: http://www.ukforsk.se i Google 
————————————————————————————————————— 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut drivs av en ideell förening sedan 27 år tillba-
ka. Den får visst ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i Upplands-Bro. Som medlem stöder du i 
högsta grad verksamheten. Om du lämnar uppgift om e-postadress får du också digitala utskick 
mellan de pappersburna. Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4 
————————————————————————————————————— 
Genom åren har det samlats mycket hembygdsmaterial i vårt fysiska arkiv. UKF har en plats i 
kommunens Föreningsarkiv dit vi har börjat föra över sådant som vi har i kopior. Vi måste 
emellertid ha det tillgängligt i det dagliga arbetet.  Materialet registreras i UKF:s stora databas 
och är mycket snabbt åtkomligt för internt bruk. Forskning pågår ständigt. Databasen används 
dagligen för inskrivning och sökning. Den började byggas upp redan 1984 i dåtidens datorpro-
gram. Det består av drygt 30-talet applikationer under en gemensam sökmotor. 
     Du kan få en viss uppfattning om dess innehåll via en vanlig WORD-fil som finns på hemsi-
dan. Internt visar den sökvägarna till databasens innehåll, men väldigt mycket ligger också på 
hemsidan. När det står ’Hemsida’ i registret kommer du direkt in på den. Registret utökas konti-
nuerligt.   http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Register/Register_UKF-materialet.pdf 

http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Register/Register_UKF-materialet.pdf�
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Ordföranden har ordet 
 
Vid årsmötet i april valdes jag, Hans Borgström, 
Kungsängen, till ordförande i UKF.  
     Jag föddes i Mora i Dalarna, men har sedan 
snart 50 år bott i Stockholm med omnejd. Till 
Kungsängen flyttade min fru Margit och jag till 
ett radhus på Krikonstigen i Tibble 1972 och 
Upplands-Bro har sedan dess varit vår 
hemkommun. Idag är jag pensionär och ägnar 
tillsammans med min fru mycket tid med att 
bygga om vårt hus på Gammeldansvägen i 
Brunna. Mer eller mindre regelbundet besöker 
jag min hembygd där fädernegården står på 
jobblistan. Mellan varven blir det datorer, 
historisk litteratur, långa skogspromenader och 
skidåkning på längden.  
 
Jag har varit medlem i UKF sedan dess start och 
med stort intresse ”konsumerat” allt vad UKF 
producerat och är full av beundran inför vad 
UKF åstadkommit under åren. Själv har jag dock 
inte bidragit med någon forskning. Familj och 
yrkesliv har gjort att jag varit tvungen att göra 
andra prioriteringar.  
     Efter min pensionering 2006 svarade jag på 
en begäran i ett Nyhetsbrev om någon skulle 
vara villig att hjälpa till i UKF. Jag tog kontakt 
med Börje och fick direkt ett uppdrag att 
digitalisera UKF’s hela lager av diabilder. Det 
visade sig så småningom att UKF hade behov av 
underhållsinsatser i sitt avancerade datorsystem. 
Genom mitt yrke som elektronikkonstruktör kom 
jag redan under 60-talet i kontakt med trilskande 
datorsystem och har under åren förvärvat en hel 
del kunskap om dessa varelser. De senaste åren 
har jag många gånger haft nytta av dessa 
kunskaper när Börje och jag försökt lösa olika 
typer av ”konstigheter” i UKF’s system.  
     Inför årsmötet i april fick jag den hedrande 
frågan av Börje om jag var villig att ta hand om 
ordförandeskapet i föreningen. Det kändes 
överraskande. Skulle jag med min i princip 
obefintliga forskargärning kunna bli UKF’s 
ordförande. Efter någon tids fundering så kom 
jag till slutsatsen att varför inte. Och på den 
vägen är det. Praktiskt kommer jag att ta hand 
om de administrativa sysslorna. 
Forskningsverksamheten ansvarar Börje för.  
 
Föreningen är ju efter många års framgångsrik 
verksamhet mer eller mindre självgående. 
Mycket går på rutin. Här ligger dock en fara. Det 
är ju säkert bekant bland medlemmarna att 
många av UKF’s drivande krafter börjar bli till 
åren och har rätt att trappa ner. Detta innebär att 
UKF måste förstärkas med nya forskarkrafter för 
att UKF även i framtiden skall kunna möta 

medlemmarnas förväntningar på intressanta 
historiska artiklar och andra kulturhistoriska 
aktiviteter.   
     Jag ser därför att UKF’s stora utmaning i 
närtid är säkrandet av den framtida forsknings-
verksamheten. Många tunga forskningsprojekt 
behöver fortfarande genomföras för att vår 
kommuns historia skall bli så bra belyst som 
möjligt. En historisk beskrivning blir egentligen 
aldrig klar. Det som för tillfället presenteras är ju 
som alla vet många gånger en tolkad beskrivning 
av en ofta bristfällig redogörelse av något som 
hänt. Ny forskning kan upptäcka nya källor som 
i princip ändrar på tidigare beskrivning. Saker 
och ting kommer i ny belysning. Detta förhål-
lande innebär att UKF inte kan slå sig till ro med 
vad man uträttat. Allt detta kräver tid och 
engagemang. UKF behöver därför kunna 
rekrytera nya forskare.   
     UKF har som ni alla vet varit oerhört 
produktivt. Otaliga småskrifter, egenproducerade 
böcker, artiklar etc. har producerats. Den genom-
förda forskningen har resulterat i ett minst sagt 
gigantiskt källmateriel i form av fotografier, 
ljudband, videoband, inköpta böcker, tidskrifter 
etc.  
     Via UKF’s hemsida finns, som alla vet, ett 
betydande antal forskningsresultat och artiklar 
tillgängliga. Besökaren på hemsidan kan 
botanisera bland tusentals digitala dokument.  
     Problemet idag är att dessa dokument i 
grunden bygger på ett analogt underlag (papper, 
ljudband, foton  etc.) i olika former. Dessa 
källdokument finns idag bevarade hos UKF men 
inte på ett arkivsäkert sätt. Vi måste därför om-
gående se till att denna skatt bevaras och blir 
tillgänglig för framtida forskning. 
     Tillsammans med Börje och hans fru Gudrun 
har jag ägnat den nu snart överståndna 
sommaren med att som ett första steg i den 
inledda arkiveringsprocessen arkivera UKF’s 
småskrifter och böcker. Dessa skall nu placeras 
på 4 olika publika ställen (bibliotek och 
museum) samt i ett ”slutet” dokumentarkiv.  
     Nästa steg blir registrering och arkivering av 
UKF’s samlade fotografiska material. Foto-
arkivet skall sedan ”stängas in” i ett säkert arkiv. 
     Arkiveringsarbetet kommer att fortgå under 
hösten tills allt är ”räddat” för framtiden. Det 
slutliga arkivet kommer att bli en värdefull källa 
för såväl UKF’s egna forskare som andra 
forskare. 
     Notera att UKF’s hemsida kommer att 
uppdateras med länkar till allt arkiverat material. 
 
                                          Hans Borgström        
                                          Ordförande i UKF 
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Ur kommunalnämndsprotokoll från Bro och 
Låssa 1872 – ca 1941. 
Del 1 – fortsättning i kommande Nyhetsbrev. 
 
Bakgrund 
I kommunens arkiv förvaras 
kommunalnämndsprotokollen för Bro och Låssa 
från 1872 till 1952. När jag tittade närmare på 
materialet insåg jag hur värdefullt det var för 
kunskapen om Bro och Låssas utveckling till det 
samhälle vi nu har. Jag bestämde mig för att gå 
igenom protokollen och göra dem tillgängliga 
för Broborna på internet. I likhet med de 
domstolsprotokoll och kungörelser som jag 
tidigare behandlat har stavningen normaliserats 
samtidigt som jag försökt göra språket mer 
tillgängligt för dagens läsare. 
      Den här artikeln är ett kortfattat urval av 
protokollen som samtliga finns i klartext på 
UKF:s hemsida. På UKF:s dator finns dessutom 
bilder av alla sidorna originalprotokollen. De är 
för närvarande inte tillgängliga på nätet. På övre 
delen av min datorskärm läser jag originaltexten 
och på den under växer min bearbetning fram. 
Detta har blivit möjligt genom att UKF inköpt en 
skanner som kan läsa av hela sidan. Här finns 
arbetsuppgifter för medlemmar som vill göra 
även de andra socknarnas protokoll tillgängliga. 
     Originalprotokollen (i kommunarkivet) var 
inbundna i tre volymer. De två första var 
handskrivna, medan den tredje var maskin-
skriven. Här fanns alltså historien om vårt 
samhälles utveckling. Till en början var det mest 
fattigvårdsärenden, men senare även protokoll 
som behandlar byggnation, ölförsäljning, polis-
väsende, nöjesskatt, roteindelning, ålderdoms-
hem, brandförsvar, badhus och massor av annat. 
 
Här kommer några smakprov på hur människor-
na i Bro och Låssa hade det innan vi blev 
storkommun den 1 jan 1952. 
 
Vilka var det då som bestämde över livet i Bro? 
Till en början var det storgodsägarna, kyrko-
herden, kyrkvärdarna och klockarna, som var 
ledamöter i kommunalnämnden. Hur de valdes 
vet jag inte, men efter några år verkar gårds-
ägarna ha tröttnat och skickar sina inspektorer 
och förvaltare istället. Alla var inte heller så 
intresserade, utan uteblev ofta från samman-
trädena. När det bara kom en enda ledamot och 
ordföranden, beslöt man att införa böter för den 
som uteblev och inte ställde suppleant i sitt 

ställe. Även suppleanterna fick böta om de inte 
anmälde laga förfall.  

Glimtar ur Bro-Lossa sockenprotokoll 
Urval och sammandrag av Gudrun Sandén 

 
Efter första världskriget börjar även vanligt folk 
ta plats i kommunalnämnden. Skomakarn, 
bagarn, järnvägsarbetaren, arrendatorerna och så 
småningom en lärare. Nu finns inga av kyrkans 
representanter med längre och naturligtvid inga 
kvinnor. På 1940-talet begärde en av småskol-
lärarinnorna 15 kronor för att hon deltagit i en 
kurs för nämndkvinnor. Troligtvis satt hon i 
Barnavårdsnämnden. En enda gång under 40-
talet talar man om partier. Men någon partipiska 
fanns inte. 
 
Greve Johan Sparre på Brogård var ordförande 
från 1885 till 1921, alltså i 36 år. Man kan gissa 
att han hade stort inflytande. 1917 tycker man att 
han borde få medalj. Det blev Pro Patrias stora 
guldmedalj att bäras om halsen, för uppoffrande 
och gagnande arbete. Kostnaden skulle inte tas 
av allmänna medel utan anskaffas på enskild väg 
 
Sparre hade fått börja med att reda ut föregående 
ordförares förskingring. Han hade förskingrat en 
stor del av kommunens pengar. Problemet löstes 
genom att hans släktingar betalade 65 % av 
skulden, mot att kommunen inte anmälde 
honom. 15 % fick de övriga ledamöterna samla 
ihop, för man var ju gemensamt ansvarig för 
kommunens pengar. En av ledamöterna kunde 
inte betala, han hade inga pengar. Resten 20 % 
fick kommunen stå för.       Det här var 
naturligtvis ett trauma, inte bara för honom som 
inte kunde stå emot att ha hand som så mycket 
pengar, utan för hela bygden. Efter hand tog man 
en försäkring på den som hanterade kommunens 
pengar.  
 
1938 blir Gustav Jansson ordförande. Han fort-
sätter till 1952 och även efter att Storkommunen 
bildats. Från början bodde han i Trumpetartorp 
längs gamla vägen mellan Bro Lejondal. Där 
fanns inte elektriskt ljus, utan Gustav satte en 
stör i en julgransfot och hängde upp en 
karbidlykta. Till det ljuset skötte han kom-
munens angelägenheter. Han skrev rediga och 
tydliga protokoll. Jag minns honom som en 
vänlig och timid person och det syns i 
protokollen. När man förstår att ledamöterna har 
olika uppfattningar och att tonläget säkert var 
ganska högt, skriver Gustav Jansson: Efter en 
stunds överläggningar, beslöt nämnden att…. 
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1945 beslöt man att bygga till Bro skola och i 
nybyggnaden skulle kommunalrum och expe-
dition för nämnden inrymmas. Det är den del av 
Härneviskolan som ännu finns kvar vid skol-
skjutshållplatsen vid nya Härneviskolan  (2013). 
 
Protokollen var inte så formella på den här tiden, 
utan beskrev ärendena och ledamöternas 
uppfattningar på ett personligt sätt. Gustav 
Jansson skötte ordförandeskapet på halvtid och 
den andra halvtiden var han kommunalarbetare. 
Det berättas att när grevinnan Ebba Reuterskiöld 
ville skänka en tomt till idrottsplats i Bro, så 
sökte hon upp Gustav. Han stod i ett dike och 
grävde utanför kommunalhuset. Så grevinnan 
stod på dikeskanten och framförde sitt ärende 
och Gustav stod i botten på diket och tackade 
och bockade. Det var inte så formellt i praktiken 
heller. 
 
De första åren handlar nästan helt om fattig-
vården. Inför varje budget sätter man sig ner och 
räknar efter hur många fattighjon man har. 
Hjälpen kunde se lite olika ut, men de flesta fick 
mjöl, potatis, saltvaror och lite kontanter, som 
delas ut fyra gånger om året. Sen gällde det att 
ge dem tak över huvudet också. En del kunde 
klara det själva, men de andra inhystes i fattig-
stugan. Den låg ungefär där nya vägen till 
Rättarboda går i dag. Det var ett stort hus med 10 
rum och 1877 bodde där 21 vuxna och 13 barn. 
     Man hade 43 ordinarie fattighjon i Bro på 
1.094 innevånare och 29 i Låssa på 473. 
 
Den 4 juni 1880 sammankallas nämnden för ett 
enda ärende. Man skall fördela kommunens 
gemensamma egendom på Bro och Låssa. Man 
väntade på Kungl Maj:ts  tillstånd att få dela 
kommunen i två delar, Bro för sig och Låssa för 
sig. Tidigare hade man anhållit hos Läns-
styrelsen om tillstånd för detta, men fått nej. Nu 
var man så säker att Kungen skulle säga ja, så 
man börjar ordna med delning. Efter det här 
datumet talas det aldrig mer om delning, utan 
man fortsätter som vanligt med ’Bro och Låssa’ 
kommunalnämnd. 
      
Orsaken att man ville dela berodde troligen på 
att Bro hade fått järnväg och såg framför sig 
industrier och verksamheter som skulle ge 
mycket intäkter, medan fattiga Låssa inte hade 
stora framtidsmöjligheter. Dessutom hade det 
nog med skolfrågor att göra. I de här protokollen 
finns inte mycket om skolväsende, eftersom det 
fanns särskild skolstyrelse. 
 
Man ställde stora krav på de som fick bli 
ordinarie fattighjon. Hade man barn eller andra 

släktingar som kunde ta hand om en fick man 
inget understöd. Inte heller fick man någon hjälp 
om det ansågs att man inte försökte arbeta efter 
förmåga. En mamma med två döttrar begärde 
hjälp, men nämnden tycker att de här flickorna är 
så gamla att de skall kunna försörja sin mor. 
Men eftersom de inte vill arbeta och är sådana att 
ingen vill ha dem i tjänst, så ger man inget 
understöd. 
 
En gosse förfrös sina båda fötter och måste 
amputera dem. Nämnden ordnar plats åt honom 
hos en skomakare i Yttergran, där han skall vara 
inackorderad och lära sig hantverket. Men snart 
säger skomakaren upp honom och pappan begär 
hjälp. Man försöker på nytt skaffa honom 
lärlingsplats, men han är trotsig och känd för 
dålighet, så man tröttnar på honom och pappan 
får ingen hjälp.  
 
Flera gånger händer att fäder och familje-
försörjare försvinner och lämnar familjen utan 
försörjning. Då försöker man hitta rymlingarna 
och tillhåller dem att betala. Ett exempel är 
straffången Klang. Trots att han avtjänat sitt 
straff och sköter sig, heter han i fortsättningen 
fången Klang. Man skaffar honom arbete vid 
Malmö Borstfabrik och tillhåller honom att 
skicka hem pengar till sin hustru Kristina. Det 
gör han inte, utan hamnar istället på Stockholms 
stads Försörjningsinrättning, som begär 1 kronor 
per dag för honom. Något som nämnden måste 
betala, eftersom han är skriven i Låssa. 
 
Man var väldigt noga med var personer var 
skrivna, för man hade bara ansvar för sina egna 
innevånare. Det finns åtskilliga protokoll som 
handlar om att andra kommuner vill ha 
ersättning för att de hjälpt personer från Bro och 
Låssa och naturligtvis bevakar Bro och Låssa 
sina rättigheter gentemot andras fattighjon. 
 
Ett stort och återkommande bekymmer var Tilda 
Asp. Hon har ett oäkta barn när hon gifter sig 
med Brodin och får ännu ett barn med honom. 
Brodin arbetar vid Jehanders sandtag med att 
köra sandpråmar, men en dag är han borta. Man 
letar rätt på honom och han lovar betala, men 
pengarna uteblir. Än en gång hittar man honom, 
men då har han skilt sig från Tilda och är bara 
skyldig att betala för deras gemensamma barn. 
Vilket han inte heller gör.  
     De här barnen har det fruktansvärt. 1896 blir 
Tilda andra gången varnad inför nämnden för 
lättfärdigt och lösaktigt leverne. Man läser lagen 
för henne, där det står vad som händer henne om 
hon inte ändrar sitt leverne och bidrar till sina 
barn försörjning. Efter två år insåg nämnden att 



 6

de måste ta hand om barnen, som hon vanvårdar. 
Dessutom sitter Tilda nu i fängelse på Uppsala 
slott. 
     
Barn som hade föräldrar som inte kunde ta hand 
om dem blev utackorderade till den som begärde 
minst i betalning för dem. Många barn, som 
kunde bo hemma, fick hjälp med strumpor och 
skor till ’fattiga skolbarn’ som posten heter i 
budgeten. En post som fanns kvar länge. 
 
De barn som bodde i fattighuset hade i alla fall 
nära till skolan. Det var Fredens skola, som hade 
byggts nära gränsen mellan Bro och Låssa, 50 m 
bortom infarten till Kvistabergs observatorium, 
nu museum. Men redan 1880 börjar man planera 
för skolor i Bro och Säbyholm. Fredens skola låg 
olämpligt till, där bodde ju ingen i området. De 
flesta barn som gick där hade mycket lång 
skolväg. Dessutom började skolan bli för liten. 
Det fanns 4 småskolor också vid den här tiden på 
olika håll i Bro och Lossa. 
       Det dröjde ända till 1894 innan Bro skola 
var klar och något år även folkskolan i 
Säbyholm. 
 
Ett lite udda ärende behandlades i nämnden 31 
mars 1882. En pappa på Bro gård begär hjälp, 
för att få sin son att gå i skolan. Pojken vägrar 
och pappan rår inte på honom. Nämnden beslutar 
då, att han skall inackorderas i Fredens skola hos 
lärare Lindberg för 2 kronor per vecka. 
Nämnden betalar hälften och pappan hälften.   
 
Det som alla på den här tiden hade svårast att 
hantera, var de som hade fysiska eller psykiska 
handikapp. Var man sjuk och inte klarade sig 
själv, blev man utackorderad till någon som åtog 
sig att vårda och underhålla den sjuka. Det stör-
ta problemet var naturligtvis de som var sinnes-
vaga eller idioter som man sa. Carl Alm sänds 
till ’Idiotanstalten’ i Uppsala och nämnden 
betalar 100 kr om året för honom i många år.  
      Tre kvinnor ansågs så farliga att två av dem 
köptes in på Vadstena Hospital och en i Uppsala. 
En man skriver till nämnden och berättar att han 
inte längre klarar av sin inackordering, en svag-
int man, som börjar bli våldsam. Nämnden får 
hitta något annat ställe till honom. 
 
Man tog ingen hänsyn till fattighjonens 
integritet. Alla nämndes vid namn och hela deras 
livssituation var allmän egendom. Nu kanske vi 
inte ska döma med våra dagars tänkesätt, men 
nog kändes det säkert obehagligt för många att 
behöva begära hjälp, även om alla säkert var 
medvetna om, att vem som helst kunde råka 
komma på obestånd. 

En som tänkte skaffa sig ett bättre liv i Amerika 
var gossen Carl Johan Orström. Han fick ett 
anslag på 15 kronor som hjälp till resan. 
Pengarna skulle betalas ut till hans släkting 
kyrkvärden Söderberg, när det blivit känt att 
pojken nått fram. 
 
Den 8 oktober 1888 brinner fattigstugan ner till 
grunden. Man har flera olika förslag på var man 
skall härbärgera de, som nu blev utan tak över 
huvudet. De flesta fick komma tillbaks på de 
gårdar de ursprungligen kom ifrån. Alla som bott 
i fattigstugan och förlorat allt de ägde fick 50 
kronor var och ny tilldelning av livsmedel. 
 
Kommunen hade tur, för några år tidigare hade 
man försäkrat fattigstugan för 3.000 kronor. 
Eftersom man inte byggde någon ny, kunde man 
låna ut de här pengarna och få över 100 kronor i 
ränta varje år, många, många år framåt. 
 
1890 gör man en ny fattigvårdsorganisation, som 
varar till i början på 20-talet, då man istället 
betalar genom gemensam utdebitering.. Man 
delade in kommunen i 11 fattigrotar och 
föreståndare för rotarna blev gårdsägarna. Varje 
rote hade ansvar för sina fattighjon, men det 
fanns också en gemensam fattigvård, för 
speciella fall, där alla hjälptes åt att betala. De 
här rotarna sköttes naturligtvis ganska olika. 
Önsta var den sämst skötta. Där klagades det 
hela tiden att de fattiga inte fick den hjälp de 
behövde. Klagade man var det ingen som 
lyssnade eller också blev man utskälld.  
 
På granngården Toresta var det helt annorlunda. 
Där donerade ägaren 5.000  kronor. Av räntan 
sattes 35 kronor in på en livförsäkring till varje 
nyfött barn. Både pojkar och flickor och även 
oäkta barn fick den här förmånen. Blev det 
pengar över delade man ut gratifikationer till de 
anställda. 
 
För att finansiera fattigvården tog man ut en 
fattigskatt med 50 öre på varje mantalsskriven 
man och 25 öre av varje kvinna. Sedan hade man 
räntor av magasinskassan och fattig-kassan. Där 
man lånade ut mot 5 – 6 % ränta. 
Brännvinsutminuteringsavgift gav en del liksom 
böterna från tingen. För en del brott betalades 
böter, som gick direkt till de fattiga. År 1873 gav 
det här 740 kronor i inkomster. ’Magasinet’ stod 
kvar ända in på 1960-talet på berget till höger 
om hembygdsgården Klint. Den senare hade 
dessförinnan varit pensionärsbostad med fyra 
lägenheter.  
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Utgifter hade man för utackorderade barn, 
nuvarande fattighjon, saltvaror, ökning av 
åtskilliga fattigas underhåll, underhåll för nya 
fattighjon och sjukvårdskostnader. Summa 1.380 
kronor. Bristen fylldes enligt fyrktalslängden. 
Alla som hade förmögenhet eller jordegendom 
betalde genom fyrktal, som varierade beroende 
av tillgångar. 
Hela sista budgeten 1950 är på 184.000 kronor 
 
Något som nämnden behandlade var frågor som 
uppkom vid epidemier. 1893 kom en Kungl. 
Kungörelse hur man skulle förebygga kolerans 
spridning. Nämnden beslöt att ångbåtsbefäl-
havarna, som trafikerade Bro och Låssa och 
stationsinspektorn vid Bro järnvägs station skulle 
kontrollera om någon avstigande var skyldig att 
efterbesiktigas.  
 
Man bör också inrätta en sjukstuga, vilket blir 
vid Norrboda. Där inreds 2 rum och kök enligt 
Medicinalstyrelsens anvisningar. Fru Hägg 
anställs att vid första kolerafallet börja tjänstgöra 
mot en ersättning av 5 kronor per dag. Det var 
mycket pengar, men ansågs väl som riskpengar. 
Dessutom skall man skaffa lämplig medicin, 
karbol och klorkalk på hälsovårdsnämndens 
bekostnad. Det verkar som om sjukstugan inte 
behövde användas någon gång. 
 
Nämndens ledamöter skall var och en på sitt håll 
se till att största renlighet iakttas och hjälpa till 
med råd. Änkan Groth i Hernevi skall åläggas att 
göra sig av med hönsen, som hon har i rummet. 
De sprider osund luft och kan sprida smitta. 
Församlingen ersätter henne för hönsen om hon 
inte blir av med dem 
     När scharlakansfeber brutit ut i socknarna, 
skulle man isolera de sjuka. Inga syskon får 
besöka skolan. Familjerna med sjuka barn skall 
inte ta emot besök. 
 
1899 väljer man sockenombud att tillsamman 
med de övriga av läkardistriktets socknar 
underhandla om sjukvården under nu rådande 
difteriepidemi. Året därpå sammankallar doktor 
Nordstedt nämnden och föreslår att man stänger 
skolorna och skaffar lokal för difterisjukhus. 
Doktor Norstedt skall göra bakteriologiska 
undersökningar om han anser det behövs.  
 
1909 är det dags för kolera igen. Man utser nya 
besiktningsmän                                                                                                                                                                          Nu menar Lind, att nämnden måste göra 

något åt att Olofsson säljer till uppenbart 
berusade personer, i varje fall till personer som 
han vet använder dricka som berusningsmedel. 

 
Det fanns två tjänstemän i kommunen, 
barnmorskan och fjärdingsman.  
Barnmorskan bodde i den lilla stugan vid Bro 
kyrka, där man också hade nämndsammanträden. 

Huset var väldigt kallt, så fröken Jansson skriver 
till nämnden och ber att man sätter upp Edets 
gråpapper på väggarna. Nämnden beslutar 
renovera litet. De vill ju inte att barnmorskan 
skall bli sjuk. Det blir hon i alla fall och får själv 
skaffa vikarie, när hon behöver sjukledighet.  
    
Nästa barnmorska får 300 kronor i lön och 50 
kronor i vedpengar, ett rum och kök hyresfritt. 
Dessutom får hon vid varje förlossning 1:50 om 
det är en statarfamilj, 2:50 om det är en torpar-
familj och 4:00 av arrendatorer och bönder. 
Barnmorskan skall själv betala för antiseptiska 
medel som hon använder. 
 
1908 kommer barnmorskan Lovisa Ljunggren. 
Hon bor i Säbyholms folkskola på andra 
våningen. Hon hänger ut ett rep på gaveln och 
har en klocka inne i lägenheten. När någon skall 
hämta henne drar man i repet, som naturligtvis 
kom att kallades ”navelsträngen”. 
     På nedre botten i huset bor kantorn och han 
skriver till nämnden och beklagar sig över att 
han blir störd av att folk hämtar barnmorskan. 
Han föreslår att man sätter upp en ringledning 
nere vid vägen. Nämnden beslutar att tillkalla 
montör Carlsson, som för 62 kronor ordnar med 
en tavla med belysning och ringledning. 
      Lovisa Ljunggren anhåller att få ersättning 
för cykelslitage, eftersom hon använder cykeln i 
arbetet. Nämnden avstyrker. 
     Hon ansågs som en ganska amper kvinna, 
men hon var mycket modern. Hon ville ha 
papporna med vid förlossningarna. Inte som stöd 
för mammorna, utan för att de skulle se vad de 
ställt till med. 
 
1929 i december kommer ett brev till nämnden 
från fjärdingsman Per Lind. Han berättar att han 
den 13 december blivit kallad till Bro 
stationssamhälle av Ivar Slagbrant, som varit 
överlastad och lindrigt sönderslagen. Flera 
berusade personer hade slagits. Det var en direkt 
följd av att pilsnerdricka klass II sålts till 
berusade personer under dagen.  
     Bagare Olofsson hade tillstånd att sälja 
pilsner, men bara 25 buteljer i taget. Det ansåg 
man skulle hindra folk att dricka, då de inte hade 
råd att köpa så många flaskor på en gång. Att 
man kunde skramla ihop en slant och dela på en 
soffa dricka, hade myndigheterna tydligen inte 
tänkt på. 

     Nämnden beslutar skriva ett brev till Olofsson 
och erinra om, att det är enligt § 27 moment 2 i 



Förordningen av den 11 juli 1919 angående 
sådan försäljning, är förbjudet att sälja pilsner till 
berusade. Rättar han sig inte efter det här, 
kommer han att förlora tillståndet. 
 
Nämnden får också meddela, att vid ett talrikt 
besökt möte i Bro skola den 8 december uttalade 
deltagarna enhälligt som sin önskan att rättighet 
att sälja klass II till avhämtning i Bro måtte 
upphöra. Olofsson kommer att förlora sitt 
tillstånd efter en tid. 
      
Per Lind som bor i Lilla Hammartorp är ensam 
fjärdingsman. Men 1931 beslutar man att inrätta 
ett polisdistrikt, som skulle omfatta Bro, Låssa, 
Stockholms Näs och Västra Ryd och anställa en 
ordinarie fjärdingsman och en extra 
fjärdingsman. 
     Landsfiskalen vill nu bygga arrestlokal i 
Bålsta, men det anser Bro och Låssa kommunal-
nämnd att de inte har något trängande behov av 
och vill inte delta. 
     1932 anställs polisman Berg som ordinarie 
och Per Lind kvarstår som extra. 

      Den ordinarie polismannen får 1.200 i årslön, 
15 dagars semester, fri telefon, rätt till pension, 
100 kronor om året att hålla tjänstedräkt och 
vapen. Vidare skall han för 600 kronor hålla 
fullgott motorfordon och för en engångssumma 
på 220 kronor skaffa revolver, handbojor och 
batong. Extra fjärdingsman får 40 kronor till 
mössa och armbindel. 
        
Redan 1935 gör man om polisdistriktet, som nu 
sträcker sig ända från Husby Sjutolft till Västra 
Ryd och kallas Håbo polisdistrikt och har fyra 
fjärdingsmän, vars förman är landsfiskalen  
      Landsfiskalen föreslår att man bygger en 
gemensam arrestlokal i Bålsta, med expedition 
och bostad för fjärdingsman. Kostnaden blir 
20.000 kronor, som alla socknarna delade på. 
 
1941 gör man en ny omorganisation av polis och 
fjärdingsmän. Från Bro och Låssa vill man ha 
fjärdingsman boende i Bro, men då den 
nuvarande fjärdingsmannen har egen villa i 
Kungsängen nöjer man sig med att han bor där, 
tills någon förändring sker. 
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Hänt sedan sist 
Nyligen invigdes Järnvägsparken i Bro.  
Efter en del strul på olika plan under tillkomsttiden kunde en av invigningstalarna Gert Ekström, 
järnvägsforskare och intendent på Tekniska museet bekräfta en gammal upplysning om Bro 
järnvägsstation som bevarats efter intervjuer med gamla ortsbor: ”Park med gångar, trädgårdssoffa och 
blomsterrabatter vid Bro järnvägsstation”  
      Vi fick nu veta att järnvägsplanteringar skulle verka uppfostrande på befolkningen där järnvägarna 
drogs fram. Det var banvaktens skyldighet underhålla planteringarna. SWB – Stockholm Westerås 
Bergslagernas järnväg – höll med plantskolor och växthus, varifrån man fick såväl träd som blomster-
växter och buskar. Fruktträd var viktiga vid personalens bostäder. De fick faktiskt ”lönejord” för odling av 
frukt och köksväxter. Man föreslog färgskiftande buskpartier och gav exempel på både häckväxter och 
friväxande buskar och rosor. Slingrande gångar, parkbänkar och liten berså rekommenderades. Allt detta 
finns ju här, sade Ekström avslutningsvis. Han konstaterade också att Bro järnvägspark torde vara unik 
som en återskapad järnvägspark. Det finns naturligtvis järnvägsparker som levt kvar ända in i våra dagar 
      I Bro har således en gammal miljö bevarats. Stationshuset finns kvar liksom den obligatoriska 
jordkällaren. När parkeringen byggdes ut fanns det starka lokala intressen för att järnvägsmagasinet skulle 
få bevaras. Det spelade samma betydande roll som dagens paketbilar och långtradare. Det kan ses som en 
galant lösning av våra samhällspanerare att låta just lastkajens stora stenblock bilda grunden till det 
uppbyggda stenparti där magasinet stod. Var skulle lanthandeln ha byggts om inte just här. Lanthandeln 
med alla sina tunga varor såsom bräder, cement, dynamit, järnvaror av alla slag, kläder, skor förutom 
matvaror. Sådant som inte fanns i lager kunde handelsmannen ta hem. 
      Kungsängen fick en modern station med anslutande bussar och Bro en återuppstådd järnvägsmiljö utan 
tåg och bussar. Byggnaderna för lanthandel och post finns också kvar. 
 
Hänt på forskningsfronten 
UKF’s artiklar om vikingars färdvägar genom Ryssland har sedan något år intresserat svenska forskare så 
att de tillsammans med kollegor i Ryssland nu testar framkomliga färdvägar. Det kom en beställning på en 
artikel över temat: Vad säger oss de äldsta kartorna om vattenleder österut? Artikeln ger förslag på 
alternativa färdvägar med hjälp av kartor från 15-1600-talen. Den har av redaktören för en bok i ämnet 
översatts till engelska så att ryska forskare får veta vad vi har funnit. Någon regel för hur dessa kartor 
skulle kunna tolkas finns inte. Kartorna är således både källa och ”lärobok”. Vi vet inte alls var projektet 
landar. Svenska deltagare i projektet är nu på plats, när man firar ett jubileum om varjagernas första färd. 
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Den naturvetenskapliga forskningen bygger som 
bekant på experiment som kan återupprepas och 
därmed bekräfta om teorin bakom en viss före-
teelse är sann eller inte. Eftersom det inte går att 
upprepa det historiska skeendet så är all beskriv-
ning av detsamma ett resultat av en eller flera 
personers värdering av de källor som står till 
buds. 
     När naturvetenskapen förnyas med hjälp av 
nya undersökningsmetoder tror vi lätt att samma 
sak gäller inom den humanistiska forskningen. 
En ny skildring av ett händelseförlopp borde 
medföra en sannare beskrivning av det som 
hände vill vi gärna föreställa oss.  
 
Under de senaste åren har ett ”nytt standarverk” 
skapats genom Norstedts 8-bandsverk ’Sveriges 
historia’ i vilket de senaste rönen i vissa fall 
presenterar en annan historia än den tidigare.  
Jag vill därför jämföra min sanning med den 
senaste sanningen. 
 

Först en snabb repetition av min 
beskrivning. 

Sedan en presentation av den nya 
 
I förra Nyhetsbrevet fanns en kortare skildring 
av demokratins utveckling i vårt land med 
särskild inriktning på de diskussionsfrågor som 
den demonstrerande allmogen formulerade den 
19 juni 1743 på Tibble Gästgivargård i Kungs-
ängen. Således ett lokalhistoriskt aktstycke i ett 
betydande rikshistoriskt sammanhang. 
     Det var så betydande att jag tog med bilden 
av Tibble-dokumentet, som av censuren försetts 
med den markering, som visar vad som inte fick 
finnas kvar inför eftervärlden (de sex sista 
raderna på bilden i förra numret). Detta var 
synnerligen angeläget mot bakgrunden av den 
massaker som den demonstrerande allmogen 
utsattes för tre dagar senare.  
     De besvärande orden finns inte heller med i 
bondeståndets protokoll från den 20 juni, där de 
övriga frågorna finns diskuterade och bokförda. 
De besvärande orden visar nämligen att ansvaret 
för dödandet av demonstranter låg hos politiker-
na som inte hindrat militären att dra fram kanon 
och trupper runt de samlade demonstranterna. 
Dessa hade samlats på torget inför den stundande 
avmarschen. Militärens provokation skedde ett 
par timmar innan tidsfristen för deras avmarsch 

var inne. De besvärande orden handlade näm-
ligen om något så fatalt som att ett ”fattat beslut 
skulle verkställas”.  

Ny generation forskare ger oss en annan historia 
Historieskrivning är alltid något i efterhand författat. 

Vad händer nu med lokalhistorien?  
av  Börje Sandén 

     Man lyckades i sitt uppsåt och som kronan på 
verket förklarade man att hela marschen var ett 
uppror. Originalhandlingen med de seriösa 
demonstrationskraven placerade man i lands-
arkivet och inte riksdagens arkiv.  
     Jag frågar mig: varför förvaras finns inte detta 
originaldokument i bondeståndets handlingar? 
Jag hittade det nämligen på landsarkivet i 
Uppsala, instoppat i ett ovidkommande papper i 
en kartong med handlingar som kronofogden i 
Bro härad rutinmässigt sände till Landshöv-
dingen varje år. 
      
Min framställning av denna historia går verk-
ligen tvärs emot den officiella versionen. Mina 
källor har inte använts av den akademiska 
forskningen. Det ovan sagda är beskrivet i 
UKF:s bok 1993. Krigsarkivets forne ledare Alf 
Åberg har kommit till samma resultat. Jag har 
under åren väntat mig att händelseförloppet 
skulle tas upp av någon historiker av facket. 
Visserligen har en framstående sådan för 
åtskilliga år sedan privat uttryckt sig som att 
forskningen har kommit ifatt UKF.  
     I Sennefelts doktorsavhandling 2001 kring  
ämnet Dalupproret förs en slags teoretisk 
diskussion om dess bakgrund under 
beteckningen frihetstida politisk kultur. Tibble-
dokumentet nämns och doktoranden konstaterar 
att inga som helst krav kan betecknas som 
upproriska.  
     På min fråga vid disputationen om varför inte 
de seriösa kraven på offentliggörande av riks-
dagens protokoll och redogörelse för hur det gick 
till när svenska riksdagen beslöt att starta kriget 
mot Ryssland fick jag inget svar.  
     När jag sedan läste avhandlingen fann jag inte  
ett ord om Tibble-dokumentets dominerande 
ämne – principalatsfrågan – något som borde 
vara en centrala fråga  i ’1700-talets politiska 
kultur’, alltså frågan som påpekar att riksdags-
männen är folkets representanter och skall verka 
i väljarnas intresse. 
     Jag kan inte finna annat än att här föreligger 
ett behov av forskning på helt annan nivå än vad 
en lokalhistoriker kan prestera. Men det kanske 
är på samma sätt som 1809 – förra numret av 
Nyhetsbrevet – att forskningen inte vill ställa 
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äldre forskare till svars för ofullständig och kan-
ske tendentiös forskning. 
     I min bok från 1993 använde jag konsekvent 
uttrycket ”de styrande” – inte regeringen! Den 
aktuella regeringschefen och en av dess 
föregångare var nämligen på flykt ur landet och 
väntade på båtlägenhet från resp Trelleborg och 
Nynäshamn. Till de styrande räknar jag i allra 
högsta grad militären, som hotfullt började sluta 
upp runt demonstranterna ett par timmar före den 
utsatta tiden för deras återfärd. Det protokoll-
förda mötet mellan allmogens utsedda represen-
tanter och ”de styrandes” utsedda förhandlare 
hade nämligen ännu inte avslutats. 
 
Vad säger den modernaste forskningen 
om händelserna i Sverige 1743 
  
I den nya tolkningen av historien nämns inga 
förhandlingar! Vi får veta att: 
Citat: ”Som det nu var höll bönderna sin 
position under några dagar utan att kunna 
utnyttja den. Båda sidor väntade och ingenting 
hände”. 
Det verkar som om författaren inte känner till 
dalallmogens skrivelse från den 19 juni och inte 
heller bondeståndets långa protokoll i ärendet 
den 20 juni.  
I protokollet den 21 juni diskuteras några 
händelser utan direkt koppling till allmogens 
demonstration.  
Den 22 juni: Observera nu att det inte finns 
några som helst anteckningar om dagen för 
massakern. I varje fall inte i den officiella tryckta 
protokolls boken (HSH:15). Är det frånvaron av 
protokoll som förklarar varför tolkningen blivit 
att ”Båda sidor väntade och ingenting hände”?. 
Den 23 juni: ”Talemannen anförde ganska 
bevekligen, den bedrövliga händelsen som i går 
tilldragit sig med Dalkarlarne; de hade inte velat 
antaga Konungens nåd, som blivit dem 
tillbuden…..  
     På detta sätt urskuldar sig det stånd som av 
allmogen anklagas för att ha medverkat till 
beslutet att svenska folket skulle starta ett krig 
mot Ryssland utan att det landet på något vis 
hotat Sverige. 
 
Hur kan det komma sig att historieskrivningen 
ensidigt tar ställning för bondeståndets åsikter, 
när detta inte var allmogens förhandlingspart. 
Man förhandlade med en av de för tillfället 
styrande tillsatt kommission.   
     Att de styrande handlade så år 1743 är för-
klarligt. Flera länder hade sänt observatörer för 
att bevaka det viktiga tronföljarvalet. Det var 
därför viktigt att få demonstrationen av se ut som 
uppror eftersom så många demonstranter dog.  

Men varför tar aldrig dagens forskare upp ämnet 
och belyser det allsidigt?  
Redan i den äldsta och enda utförliga avhand- 
lingen av Bjarne Beckman 1930 säger denne i ett 
tillägg när avhandlingen trycks - först efter 
disputationen!  
När dalkarlarna beskylls för att ha börjat skott-
lossningen säger han: ”den uppgiften vittnar om 
ett mycket obesvärat umgänge med sanningen” 
 
(från hemsidan)……………………………… 
 Svensk forsknings senaste bidrag till 
det som hände 1741-43 
  
Aktuellt:  Norstedts Sveriges historia, 2011. 
Elisabeth Mansén.  
Förhandlingarna mellan regerings-representanter 
och ledningen för den demonstrerande allmogen 
sammanfattas i följande ord: 
"Som det nu var höll bönderna sin position 
under några dagar utan att kunna utnyttja den.  
Båda sidor väntade och ingenting hände."  
Varför hoppar Mansén över de ca 24 timmar då 
demonstranterna förhandlar med regeringens 
representanter? 
_ bönderna nämns !?   De som protesterade var 
dalkarlar, västmanlänningar, upplänningar, 
soldater, lägre officerare. Manséns sätt att 
använda ordet bönder avslöjar att hon ibland 
menar bönderna i bondeståndet. Men 
bondeståndet hade inget att göra med 
demonstrationen. Det var allmogen som 
protesterade mot att deras riksdagsmän godkänt 
krigsförklaringen utan väljarnas tillstånd. (den 
mycket känsliga principalatsläran - en länk till 
den frågan finns i slutet av texten)  
_ ingenting hände !?  Några av demonstranterna 
utsedda representanter och den del av 
"regeringen" som inte flytt från staden 
sammanträdde. Resultatet blev två protokoll med 
överenskommelser inför avmarschen mot 
hembygden. De finns i UKF:s bok "Vad hände 
egentligen del 3 (1993) och på hemsidan sedan 
ca 1997.  Av uttrycket 'ingenting hände' får man 
uppfattningen att författarens källa är 
bondeståndets protokoll. Den aktuella dagen är 
nämligen överhoppad i den tyckta 
protokollsversionen från början av 1800-talet 
(HSH:15).   
_ bondeupproret !?  Att kalla demonstrationen 
ett uppror gav regeringen legitimitet till militär 
insats inför de många utländska ambassader som 
bevakade det politiskt framtvingade 
tronföljarvalet. Demonstranternas deklaration i 
det av forskningen länge undanstoppade "Tibble-
dokumentet" med löftet att deras kandidat skulle 
väljas, var uppenbarligen så allvarligt menat att 
det löftet togs bort i den officiella beskrivningen 
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av vad som hände. Det skulle ju för framtiden 
sett alltför illa ut om demonstranter dödas därför 
att de begär att ett fattat beslut skall följas.  
     Inför den kommande massakern på Gustav 
Adolfs torg känns det synnerligen angeläget att 
framhålla att allmogens representanter vid 
förhandlingarna i slutet av diskussionen 
accepterade de styrandes val av tronföljare. I 
beslutsprotokollet finns alltså inte allmogens 
krav kvar! Det finns i anteckningarna från 
sammanträdet. Frågan släpptes när en trupp 
soldater marscherade in lokalen.  
       
Exemplet ur Norstedts Sveriges Historia här 
ovan är en bra illustration till tesen att all 
"historia är något författat". Beroende på 
enskilda författare och de källor som används 
kan en och samma händelse ges helt olika 
utformning. Det visar också på hur 
lokalforskaren kan bidra med andra källor som 
ger en vidare syn på ett händelseförlopp. 
     
Mycket positivt 
Mansén framhåller att riksråd och riksdagsmän i 
fortsättningen lyssnade och tog hänsyn till 
böndernas synpunkter. Detta är en nyhet i dagens 
historieskrivningen kring 1741-43. Men varför 
vill man inte kännas vid att deras argument fanns 
redan 1743. De handlade ju i sak om offentlig-
hetsprincipen och tryckfrihets-förordningen. 
Allmogens argument gick t.o.m. längre än så. I 
ett "Hörsamt memorial" riktat till bondeståndets 
riksdagsmän krävdes  att det är "Det är 
Ärendsmannens  (riksdagsmannens) skyldighet 
att göra dens vilja som sänt och anlitat honom". 
Det är med andra ord grundregeln för den 
representativa demokratin vi bevittnar.  
     Det i Manséns forskning okända förhand-
lingsprotokollet från 22 juni (ej bondeståndets) 
innehåller 10 punkter som i klartext beskriver det 
som hände, när det enligt ’senaste 
forskningsresultaten’ sägs att ”båda sidor 
väntade och ingenting hände”.  Så har svensk 
forskning sagt många gånger tidigare.  
     Det vore intressant att få veta motiveringen 
till att man avstår från intressant källmaterial, 
som jag tycker berikar den svenska historien. 
Inte minst med tanke på de avancerade kraven på 
en fungerande representativ demokrati. Svensk 
allmoge är ju först på plan med detta enligt 
Michael Roberts.  
     Detta att forskningen på något sätt känner sig 
manad att stödja tidigare felaktiga tankegångar 
är ju inte något nytt för läsare av UKF:s skrifter. 
Det räcker med hänvisning till förra 
Nyhetsbrevet. 
 

Jag tycker det är intressant att just lyfta fram hur 
bönder och allmoge agerade för att uppnå detta 
reslutat. i demokratiutvecklingen i Sverige är 
allmogen ställning var unik i europeiska 
sammanhang. 
 
Ovanstående frågor aktualiserades redan år 
2001  i samband med den diskussion som 
uppkom i några pressrecensioner, efter Karin 
Sennefelts avhandling  "Den politiska sjukan - 
dalupproret 1743 och frihetstida politisk 
litteratur". Frågorna hade lyfts fram år 1993 i 
UKF:s bok om Dalupproret 1743 i Del 3 av 
serien Vad hände egentligen?  Boken fick en 
mycket positiv beskrivning av prof. Alf Åberg  i 
SvD:s  "Under strecket", där han konstaterade att 
det inte handlade om ett uppror utan om en 
demonstration.  
     Karin Sennefelt konstaterade att UKF:s bok 
var den enda sedan 1930-talet som behandlat 
ämnet i ett rikspolitiskt perspektiv.  
     Trots att händelsen i doktorsavhandlingen 
1930 fått beteckningen "Dalupproret 1743" fanns 
den inte upptagen i National encyklopedin under 
bokstaven D (1990). Jag misstänkte att den 
skulle återfinnas under bokstaven S. När 
utgivningen kommit så långt år 1995 löd NE:s 
ord:  "stora daldansen, vedertagen men till sitt 
ursprung avsiktligt nedsättande benämning på ett 
bondeuppror som utgick från Dalarna 1743, mer 
korrekt benämnt Dalupproret 1743."     
     Sista meningen i UKF:s bok 1993 löd: "Det 
kan dock vara värt att lägga märke till att 
dalupproret 1743 i ett uppslagsverk av detta slag 
kommer att beskrivas under ett förklenande - och 
dock vanligt  - uttryck". 
 
"Register över artiklar på hemsidan"  
innehåller 26 artiklar i ämnet 
Här några exempel på artiklar:   
Lyssna när Börje Sandén läser de 6 första 
minuterna av den banbrytande boken 
Alf Åberg: Nytt ljus över Daldansens blodbad 
Börje Sandén: "Stora daldansen" i nytt historiskt 
ljus 
Tibble-dokumentet: Sex frågor till regeringen/ 
riksdagen. Tibble gästgivargård 19 juni 1743 
 
Beslutsordning när Sverige förklarade krig mot 
Ryssland 1741 - enligt Fryxells undersökning 
 
Nytt förord år 2001 inklistrat i UKF:s bok: När  
Sverige är ordförandeland i EU. 
 
Principalatsläran- en grundbult i den 
representativa demokratin 
 
Register över 26 artiklar på hemsidan 

http://www.ukforsk.se/lokalhistoria/Bok3kap1web.mp3
http://www.ukforsk.se/lokalhistoria/Bok3kap1web.mp3
http://www.ukforsk.se/artiklar.htm
http://www.ukforsk.se/dalkh.htm
http://www.ukforsk.se/dalkh.htm
http://www.ukforsk.se/daldoku.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/tibble_gastg/Krigsf%C3%B6rklaringen-Fryxell.pdf
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/tibble_gastg/Krigsf%C3%B6rklaringen-Fryxell.pdf
http://www.ukforsk.se/eu-offen.htm
http://www.ukforsk.se/ukf/principalatsfr%E5gan1.doc
http://www.ukforsk.se/ukf/dal-reg.htm


Relativa väderstreck och begreppet det  'Baltiska havet'   del B 
/lokalhistforsk/Forskning/Rapport_2012_B.htm     En sammanfattning  2012.  Tillägg aug. 2013 
2012-08-12 ---- 
UKF:s Startsida    Artikel 1   Artikel 2  Artikel 3                          Ur  bokens Notapparat   
                             Att läsa kartor med dåtida ögon                        Till  Föregående del A  

 
Fortsättning från del A:           Till  Föregående del A 
Av Börje Sandén 

Två teman som är intimt förknippade med varandra 

Nedanstående fortsättning är ett försök att på begränsat utrymme presentera svåra 
problemställningar. Det är flera tankelinjer – gamla och nya - som flätas in i varandra, när 
innehållet i en tusenårig skrift skall anpassas till modernt synsätt. Utredning visar med 
önskvärd tydlighet att det är svåra saker att ta ställning till, eftersom lärda och erfarna forskare 
kommit till så olika resultat.   

Väderstreck - relativa väderstreck och begreppet det  'Baltiska havet'  
I den här rapporten kommer nu huvudsakligen frågeställningarna och slutsatserna att 
kortfattat beskrivas i ett antal att-satser. Skulle det intressera dig att läsa de närmare 
omständigheterna är det bara att klicka på länkarna till artiklar och kommentarer 
 
Angående väderstrecken hos Adam av Bremen  
jag har konstaterat: 
att det gamla påståendet att väderstrecken i Adams skrift – och isländska sagor – måste 
     vridas  45 gr är en myt, omhuldad sedan början av 1900-talet, och ej accepterad av 
     historiker idag. 

att det nämnda påståendet grundar sig på att en stor auktoritet 1928 kommit till slutsatsen att 
    ”motsättningarna beträffande väderstrecken hos Adam är ofrånkomliga” (Lauritz Weibull) 

att Weibull använder Adams påstådda felaktiga väderstrecksanvisningar i sökandet efter  
     samma avvikelser i väderstrecken som i de isländska sagorna. 

att Adams text formellt sett är idealisk att använda för bevisföringen eftersom den kan sägas 
     vara både oberoende och samtida med de isländska sagorna. ( en viktig källkritisk regel) 

att Weibull år 1931 indirekt ändrat åsikt, då han förklarat att ”Adam är den store  pionjären i  
     vetenskapen om Nordeuropas utforskande”, men att han ändå behåller kravet på 
     vridningen av väderstrecken i nytrycket av artikeln i sitt samlingsverk 1948.  
     (Geo-etnografiska inskott och tankelinjer hos Adam av Bremen 1931) 

att forskargruppen (Tore Nyberg) vid nyöversättningen av Adams skrift 1984 förklarat att 
     man arbetat enligt vetenskapens dåvarande ståndpunkt, när man ökade på vridningen från 
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    45 grader till 90 grader för att kunna inbegripa norra delen av Östersjön i Baltiska havet.   
    Nyberg har konstaterat att det var fel tänkt.  
 
att det är i kommentarerna till 1984 års tolkningen som vridningen föreslås - inte i löptexten. 
 
att tolkningen i 1718 års översättning inte krävde någon vridning av väderstrecken för att 
     stämma med verkligheten. (se relativa väderstreck i nästa serie att-satser) 

http://www.ukforsk.se/
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-2.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-3.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Notapparaten.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/projekt_beskrivning.htm#lasakartor
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Rapport_2012-08_A.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Rapport_2012-08_A.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/vaderstreck.htm
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Weibull_vaderstreck_1928_ny.pdf


 
 

Relativa väderstreck - ett nytt begrepp? 
Introduktion av ett nytt begrepp - "relativa väderstreck" - som bland annat löser det gamla 
problemet med felaktiga väderstreck i Adam av Bremens skrift   
jag har konstaterat: 

er och folkstammar i den ordning de framträder i berättelsen, som tar oss 

tt Adams väderstreck skall läsas relativt från den plats varifrån berättelsen för tillfället 
tt 

dams skrift tar oss tillbaka till vikingatidens tankemönster - således en för norden unik  

tt vi således inte skall se en kartbild framför oss när vi läser Adams text – kartor i vår 

tt man 1984 aldrig upptäckt det relativa synsättet och därför gör flera försök att anpassa 
som  

att Adam placerar ort
     från Skagerack österut längs Skandinaviens kuster ända in i Ryssland (traditionell 
     seglations-berättelse! ) 
 
a
     utgår  - således i likhet med tidens seglationsberättelser.  Det förefaller i nuläget vara e
     nytt  sätt att läsa Adams väderstreck. Men det var det naturliga sättet att använda 
     väderstreck före kartornas tid. 
     
att A
     möjlighet att tränga in i dess tänkesätt. Troligen finns fenomenet "relativa väderstreck" i 
     äldre sydeuropeiska skrifter. Saken bör inte vara okänd  inom kartografin. 
 
a
     bemärkelse fanns inte på 1000-talet. 
 
a
     Adams väderstrecksanvisningar till de fyra väderstrecken dvs att  tolka väderstrecken 
     på en karta. Det framgår bl.a. av not 596: ”… Adam bemödar sig om att ange  
     närbelägna lokaliteter i  alla fyra väderstrecken".      
     Läs 5 särtryck ur bokens notapparat som berör detta. 

att man påstår att Adam skulle valt Själlands nordkust som utgångspunkt för sin beskrivning  

stämt  
 

d. 

att forskarlaget tydligt visar i not 678

     eftersom  uppgifterna lämnas i kapitel 5 som påstås handla om Själland. Men  
     kapitelindelningen är ett sentida tillägg för att bekvämt kunna hänvisa till ett be
     textavsnitt. Varken ordet Själland eller något ersättningsord härför finns i den aktuella 
     meningen i den latinska texten. Utgångsplatsen är samhällena i norra Jylland - ej Själlan

 att man vill få Adams väderstreck att stämma med en 

måste  

5) inleds med att  Adam säger sig vilja beskriva Sverige. Han 

derut från Hälsingland sett!) ligger Sigtuna vid det baltiska havet.  
- 

dams beskrivningen. Den som ser landet som en karta tycker   
n i 

     karta: ”… han vill anföra ländernas läge i förhållande till de fyra väderstrecken” 
     Väderstrecken får alltså inte tolkas som Adam säger (sic!) säger forskarlaget. "De 
     tolkas efter Adams avsikt! " 
     Det aktuella textavsnittet (IV:2
     utgår således från sydöstliga hörnet av Småland (Kalmar!), som är det första han får se av  
     Sverige när han passerat Danmark, dvs Skåne-Blekinge. Han säger: i väster innefattar det  
     götarna och samhället Skara, i norr värmlänningarna och skridfinnarna som styrs från 
     Hälsingland.  
     I söder (dvs  sö
     Havet är nuvarande Mälaren på Adams tid och är således en del av - det så kallade 
     'baltiska havet'!    
     Jag ser inget fel i A
      naturligtvis att götarna bor i södra Sverige. Det hör till saken att Adam, strax inna
      IV:23, sagt att Östergötland sträcker sig utmed det baltiska havet ända till Birka!  
     Detta sagt utan att  använda något väderstreck!  
 

 
 13 
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  Angående tolkningen av uttrycket det ’Baltiska havet’

 
 jag har konstaterat:  

ppet det ’Baltiska hav” redan på Adams tid missuppfattats av folken 
n 

att Adam själv beskriver det ’baltiska havet’ som ett slags sund /freti, d v s en vattenväg som 

erar 

att  Adam förklarar att ordet ’baltisk’ kommer av att farvattnet sträcker sig som ett bälte  
 

a  

 att Ynglingasagan beskriver samma farvatten och använder ordet 'å' för hela sträckan. 'Ån' på  

att  Ingvar den Vittfarnes saga också använder 'ån' för hela sträckan och  

tt  Nils Bromans översättning 1762 av Ingvarsagan är den enda som översätter det  
ker 

tt Ziegler i sin skiss till Nordenkarta (1529-30, den första som återger Norden rätt i stora  
  

gon  

rad.  Klicka för skissen

att innebörden av begre
     som bodde i Östersjöområdet och att benämningen därefter kommit att avse hela Östersjö
     åtminstone söder om Åland.  

     sträcker sig från Hedeby i sydligaste Danmark via Södra Östersjön – Finska viken – 
     Rysslands sjöar och  floder ända till ’grekernas land’ (Svarta havet). Adam argument
     sedan gång på gång för sin uppfattning att det ’baltiska havet’ inte skall ses som ett hav. 

      (baltei) ända till Svarta havet. Eftersom ’ä’ inte finns i latin blev översättning år 1718 
     ’Beltiska havet / Belthavet’, en benämning som också en dansk översättning från år  
      2000 använder. 1984 års män borde ha skrivet 'bältiska farvattnet' i stället för Baltisk
      havet. 

       isländska är således något helt annat än för oss! Det motsvarar enligt mitt synsätt 
       begreppet 'baltiska havet' hos Adam. 

 
a
      isländska ordet 'lindibellti'. Betydelsen är 'vattenbälte'; precis det som Adam försö
      förklara i sin text. Varför förklaras inte detta uttryck i den moderna texten? 
 
a
     drag )  inte använder namnet 'balticum' utan det ursprungliga 'balteum' = bälte. Detta ord
     har tidigt  missuppfattats som 'balticum' så som jag ser saken. Men Adam anväder  
     verkligen formen 'baltei' när han beskriver farvattnets beskaffenhet (IV:10) inte nå
     form av balticum.      Se hans ursprungliga skiss i slutet av filen 
     Observera att ingenting av Adams egen handskrift inte finns beva  

tt forskargruppen (1984/Nyberg) beskriver ’Baltiska havet’ och sedan med ”övertolkningar” 

att ordet baltisk har fått en i sammanhanget mycket intressant uttolkning år 2004 i boken 
 att  

att Emanuel Svenberg – huvudansvarig för översättningen - i sin not 611 

 
a
     av vissa latinska ord vill visa att Adam egentligen menat att det ’baltiska havet’ endast  
     är  Östersjön, inte hela sträckan ner till Svarta havet. 

     Östersjöregionen. Där säger Anders Fröjmark och den lettiska forskaren Daina Breiere
     ord  "med roten balt- aldrig använts för att beskriva Östersjön, men är en mycket vanlig del 
     i insjö- och våtmarksnamn i de baltiska språken". Ett synnerligen viktigt bidrag som går 
    emot den nuvarande vetenskapliga synen på saken.  

visar att han fullt ut  
     uppfattat att ’baltiska havet’ är ett 'bälte-hav', ett vattendrag som går som ett bälte genom 
     många länder, men ändå i löptexten godkänner utbytandet och utelämnandet av latinska 
     ord som skulle ha visat att ’baltiska havet’ inte är ett hav.  Ex. ’sund’ byts ut mot ’vik’  



att ovanstående felaktiga behandling av latinet inte med ett ord blir motiverad i de 757  
     noterna till översättningen. 

att forskarlaget inte bara utnyttjar ”möjligheten” att ändra på väderstrecken. Man t.o.m.ökar 
     vridningen till 90 grader så att man kan räkna in hela Östersjön i Adams Baltiska hav.  
     (Dennes ’hav’ omfattade inte Bottenhavet – Bottenviken) 

att det bakom forskarlagets ovan nämnda manöver kan ligga en önskan att visa att Östersjön 
     inte bara gick i öst-västlig riktning utan också norrut. Att norra delen inte beskrivs av  
    Adam beror i själva verket på att den var ointressant i det sammanhang Adam använder  
   ’Baltiska havet’. Ännu långt fram i  tiden visade kartorna bara sådant som var av betydelse 
    för samtiden. 

att det är viktigt att protestera mot att Adam skulle ha haft uppfattningen att även 
     Skandinaviska halvön går i östlig riktning. Hans väderstrecksanvisningar inom Sverige är 
     ju  helt korrekta med vår nutida uppfattning, om de tolkas relativt från utgångsplatsen. 
  
     Se UKF:s serie med förslag på tolkningar av gamla kartor son inleds med Zieglers skiss  

 
   
I boken med 1984 års utgåva av Adams text står Emanuel Svenberg som översättare.  
Svenberg var latinist – inte historiker. Han lever inte längre. Svenberg förklarar sig i 757 
noter.  Boken är rikligt försedd med kommentarer. Det är främst Tore Nybergs och Carl  
Fredrik Hallencreutz’ kommentarer som är av intresse i det här sammanhanget.  
Läs 5 särtryck ur bokens notapparat  
 
Angående översättningen i allmänhet och den åtföljande tolkningen 
Översättningen 1984 har brister när det gäller de geografiska avsnitten. Det är tydligt.  
Det kan det bero på att latinet är mycket kortfattat -’lakoniskt’! Vårt uttryck ’att läsa mellan  
raderna’ för att fullt förstå ett innehåll, kan sägas motsvara ’att läsa mellan orden’ när det 
gäller latin. Gör man en viss trolig (/önskvärd?) tolkning får det följdverkningar som kan ge 
ett annat innehåll åt saken. Det har vi sett exempel på här ovan.  
     Det borde finnas kommentarer någonstans till 1984 års översättning  utöver Anders  
Fröjmarks recension i HT 1985:3 
 
Beträffande märkligheter vid översättningen / tolkningen  
har jag vidare konstaterat: 

att Nyberg i sin kommentar (s.319) prövar att förklara Adams felaktiga väderstreck genom 
     antagandet att Adam själv – i nordbornas anda - ändrat väderstrecken 90 grader och att 
     de skulle bli riktiga om man återställer dem till det Adam ursprungligen tänkt. När således  
     denne säger (i IV:25) att de Ripheiska bergen ligger öster om Sigtuna så skall det tolkas 
     som att de ligger norr om Sigtuna och i själva verket är den Skandinaviska bergskedjan.  

att det är synnerligen märkligt att latinska ord ersätts med andra som bättre passar en önskad 
     övergripande tolkning; latinska ordet för ’sund’ byts ut mot latinska ordet ’vik’ 

att latinska uttryck som ’så kallad’ och ’ett slags’ utelämnas i översättnigen för att den bättre 
     skall passa en önskad övergripande tolkning. 
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I början av år 2012 sände jag en lägesrapport till ett 20-tal personer som jag har viss  
kontakt med inom ramen för UKF:s forskningsverksamhet. Den var i de flesta fall  
avsedd för ”kännedom”. Där fanns också länkar till hemsidans tre artiklar, där mina  
iakttagelser fått en grundligare utredning. Tack vare en begränsad - men mycket betydelsefull 
- respons under de gångna två åren är det nu läge att uppgradera iakttagelserna till konkreta 
påståenden. De tre artiklarna i ämnet har reviderats och efter hand utökats med fakta.  
                 Börje Sandén     augusti 2012 - 2013        Artikel 1   Artikel 2  Artikel 3   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacob Zieglers ursprungliga skiss över Norden 1532 
Skissen visar tydligt att Adams benämning avser det ursprungliga ordet ’balteum’ (bälte) 
Så tolkades namnet i den första kartskissen.  Genom avskrifter av avskrifter i texter och kartor 
har ordet sedan förvandlats till ’balticum’. Se ”BALT   HEUM   MARE”  längs södra Östersjön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När Ziegler tillsammans med några svenskar fick höra talas om Adam av Bremens vattenväg 
mellan Skandinavien och Svarta havet markerade han staden Novgorod ungefär mitt på 
vattenvägen. När skissen gjordes fanns ännu inte Olaus Magnus karta över Norden från 1539. 
”Kartan” har alltså tillkommit som en slags minnesanteckningar. Märkligt att den felaktiga 
skissen ändå blir argument i en tolkningsfråga, där inget finns kvar av Adams egen handskrift. 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Digitalt Nyhetsbrev januari 2013                             Länk till Hemsidan  
========================================================== 
 
Ämnen:      Det händer, Publika aktiviteter, Medlemsavgiften, 
                 UKF:s kärnverksamhet, Rapport om universitetens svar på frågorna 
                 om bl.a. de forntida väderstrecken 
Mottagare: Personer / institutioner som har tidigare korrespondens med UKF. 
                Vänligen meddela i svarsmail om du inte vill få information från UKF. 
 
Det händer i UKF 
Det har hänt - och händer - mycket "bakom kulisserna".  
Mer om det längre ner i dagens utskick.  
  
Det är i år 20 år sedan museer och historiska institutioner lanserade "Det historiska året", 
UKF arrangerade med stor publik framgång föredrag och exkursioner kring fornminnesplatser 
och berömda personer på lokalplanet. De mer omtalade fick två föreläsningar. Ni som har 
kvar Nyhetsbreven från 1993 och planen från dec 1992 blir nog lika förvånade som jag över 
hur stor och variationsrik lokalhistoria vi faktiskt har att bjuda på.  
     Sedan dess har det mest blivit exkursioner till de arkeologiskt utgrävda platserna, där man 
naturligtvis inte ser någonting av själva grävplatserna. Men vi har ju bilder från dem. Därför 
är planen för kommande terminer att på lokal börja beta av Rösaring, Fornsigtuna, 
Ärkebiskopsborgen, 4000-åriga kultplatsen vid Draget, den förvikingatida kultplatsen vid 
Lilla Ullevi i Bro. Det är "bara" den senare som har grävts ut av professionella arkeologer. De 
fyra övriga var inga exploateringsgrävningar, så de överlämnades till fritidsarkeologerna 
inom hembygdsförbundet, naturligtvis under ledning av intresserade och utbildade arkeologer. 
För sådant som är intressant för forskningen måste man finna frivilliga grävare.    
 
Vi har också den omfattande historien längs landsvägen Bergslagen-Stockholm (gamla E18) 
med de mycket uppmärksammade vägkonstruktionerna i bägge ändarna av vår kommun, båda 
registrerade som nr 1 och nr 2 bland "133 Märkliga äldre vägmiljöer" i Sveriges Nationalatlas. 
Nr 3 ligger också i Upplands-Bro och är den bäst bevarade vägen från forntiden, den 
internationellt uppmärksammade processionsvägen på Rösaringsåsen. Den oländiga terrängen 
vid kommunens gränser har tvingat fram nya vägsträckningar varje gång man velat förbättra 
vägbanan. Det finns tydliga rester av fyra olika vägsträckningarna på bägge platserna. 
Vägmuseer i naturen! 
 
Till väghistorien hör också det som hänt längs vägen och i särskilt i dess gästgivargård i 
Tibble / Kungsängen. Dess läge nära färjan och broarna vid Stäket gjorde att den blev 
högkvarter för den demonstrerande dalallmogen som 1743 kom i tusental och måste vänta på 
överfart. 5- 10- eller 15 000 demonstranter beroende på vilka källor man använder. Dalfolkets 
brev till regeringen, Tibble-dokumentet, författas här. Sent omsider har det fått ett intressant 
erkännande, som vi naturligtvis tar upp till granskning och diskussion. 
 
Så har vi "Tibble-promemorian" som författades av revolutionsgeneralen Adlersparre, när han 
år 1809 i nästan fyra dygn hade sitt högkvarter här medan hans över 2000 soldater och hundra 
officerare togs sig över den nya bron vid Stäket. Styrkan var fullt stridsberedd med kanoner, 
matkantiner och allt som behövdes i krig. En krigsberedd armé på svenska vägar var något 
högst ovanligt, troligen enda gången. En annan revolutionsgeneral ville att kollegan skulle gå 
mot de ryssar som tvingat den svenska armén i Finland att fly över isen till Grisslehamn. I 
väntan på händelseutvecklingens resultat utvecklade Adlersparre sin promemoria som gick ut 
på att i den kommande regeringsformen skulle inte bara ”ståndspersoner” få en plats vid 

http://www.ukforsk.se/


kungens rådsbord utan även bönder och borgare. För detta fick han inte gehör när den 
berömda regeringsformen presenterades 6 juni 1809.  
      Ett märkligt inslag i högtidlighållandet av händelserna kring 6 juni år 2009 är regeringens 
inhopp på sin hemsida med artikeln Vad hände Märkesåret 1809 ?  Där nämns inte ett ord om 
vare sig revolution eller regeringsform!    Varför? På hemsidan finns en nyskriven text om det 
stora bråket i riksdagen inför den slutliga utformningen av den berömda regeringsformen. 
En nyskriven kortfattad artikel ursprungligen skriven för FaceBook finns också på hemsidan 
      Nog måste man säga att det finns lokalhistoria med kopplingar till rikshistorien i vår bygd. 
 
Publika aktiviteter 
Rösaring – olika former av fruktbarhetsdyrkan genom tiderna  
Torsd 7 mars kl 19. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro  
Kultplatsen med Upplands största labyrint och den unika processionsvägen. Bilder från 
utgrävningarna. UKF inleder föredragsserien om våra fornminnesplatser. Börje Sandén 
berättar 
Arr. UKF och Upplands-Bro kommun 
 
Historiskt dokumenterade vikingafärder i österled  
Onsd 10 april kl 19 Kungsängens bibliotek i Tibble. ”Från Bro till Baku” 
Färderna berör kommunens farvatten. Bilder från två resor i Sovjetunionen. Var låg 
dragställena? 1500-1600-talskartorna visar platserna. Vikingabåten Aifurs testfärd Sigtuna – 
Svarta havet år 1994 gjorde sitt första uppehåll vid Stäkets borgruin. Börje Sandén. 
Arr: UKF och biblioteket 
 
En resa genom jazzhistorien. 
Söndags-salong (7:de) hos Sophie Hedin 14 april, Lärarvägen 1 Bro kl 15. 
 Förhandsanmälan   sophie.hedin@konstfack.se    eller   0704-32 46 10 
 Betalning vid konserten 50:-  inkl.  Kaffe med kaka 
Guzman/Thorman/Ehn TRIO presenterar sitt program 
Vi presenterar och tolkar några av jazzens största komponister/pianister.  Med  start i 40-talet 
och slut 2013.  Vi spelar Thelonius Monk, Bud Powell,  Oscar Peterson, Bill Evans, Jan 
Johansson samt trion egna kompositioner. 
Improvisation är det centralt i jazzmusiken och är för sin utveckling beroende av utövarens 
närvaro och gruppens inre kommunikation. Musiken uppstår så att säga i stunden.  
Jazzhistorien är relativt ung men musiken har utvecklats starkt under denna korta tid 
Arr. UKF med stöd av Upplands-Bro kommun 
 
UKF:s Årsmöte och ’historiskt’ föredrag   onsd 24 april i Hembygdsgården Klint Prästv. 
8, Bro 
_ årsmötet börjar kl 18.30 
_ föredraget börjar kl 19 
Årsavgiften 150:-    
Det fullständiga Nyhetsbrev-1 kommer om några veckor i brev med bilagt gireringskort. 
Sådana måste UKF numera köpa från blankettföretag. Eftersom många betalar via datorn 
och inte alltid behöver blanketten går det bra att betala redan nu. Då räcker kanske de 
blanketter jag har i lager.  150:-    pg 27 58 94-4.  UKF 
 
                                      UKF:s kärnverksamhet  
Studier av bygdens historia är en kärnverksamhet som lätt hamnar i bakgrunden.  
Det som syns utåt är resultaten i form av föredrag, exkursioner och skrifter. Men vägen dit 
kan vara lång.  Böcker och skrifter i all ära, men nackdelen med dem är att de mycket snabbt 
blir överspelade av nya forskningsresultat. Lösningen är publiceringen på hemsidan där 
förändringar och tillägg lätt kan göras.  På hemsidan har du dessutom direkt tillgång till 
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kommentarer och källskrifter. Om du högerklickar och väljer Nytt fönster så ligger 
huvudartikeln kvar på skärmen.. 
     När det blir respons från medlemmar och utomstående intresserade personer kan hemsidan 
ses som ett forum för debatt, som ger nya synpunkter på ämnet. De resultat som presenteras 
där är frukten av sådan korrespondens, nästan bara via e-post.    
     De pågående forskningsprojekten ligger på en särskild plats på hemsidan. Texter revideras 
hela tiden. Det betyder att värderingarna kan ha ändrats Det är alltid den senaste versionen 
som ligger längst fram. 
 
Rapport om universitetens svar på frågorna (forts.) 
I oktobernumret av Nyhetsbrevet (kan läsas från hemsidan) fick du veta mina frågor till 
universiteten. Efter fyra månader kom också svaret från det sista. Gemensamt för alla är att de 
två huvudfrågorna är okända för den yngre generation som nu sitter i forskningens 
portgångar. På ett av dem är man dock intresserad av frågeställningarna (som du kan läsa i det 
digitaliserade oktobernumret). Ovetskapen är intressant. Det skulle alltså vara en nyhet att 
Adam av Bremen som skrev den tusen år gamla berättelsen om Norden har använt 
väderstrecken på det sätt som var brukligt på hans tid. De är således inte kopplade till någon 
kartbild i vår bemärkelse. Adam anger väderstrecken från den plats som beskrivs, precis som 
den tidens segelledsbeskrivningar gjorde.  
     När svensk forskning sysslade med Adam av Bremen 1984 så skrev man i 
notförklaringarna till översättningen att Adam måste ha varit dåligt underrättad om de 
geografiska förhållandena. Man hade nämligen upptäckt att en vridning av väderstrecken 90 
grader gav bättre samstämmighet med verkligheten. Men inte alltid.  Men sådant kunde 
förklaras med att väderstrecket inte varit rätt avskrivet från Adams ursprungliga text, vilken i 
själva verket inte finns bevarad.   
      I en motsvarande dansk översättning diskuteras inte väderstrecken. Översättningen visar 
att man inte placerat Adam hos kungen i Roskilde och att han därifrån pekat ut väderstrecken.  
Det var Tore Nyberg, som 1984 ingick i det forskarlag som kom fram till att väderstrecken 
kunde vridas, som gjorde mig uppmärksam på detta faktum. Väderstrecken lästes inte heller 
fel i den svenska 1700-talsöversättningen när jag kontrollerade saken. 
     Lyckligtvis har den svenska översättaren inte ändrat på väderstrecken. De blir rätt bara 
man tänker som man gjorde för 1000 år sedan. Jag har inte hittat något undantag inom den 
ram som här beskrivits. På ett ställe vill det synas som om Adam verkligen har fel. Men det är 
– hör och häpna! – på det ställe där Adam inte använder något som helst latinskt ord för 
väderstreck. Ordet han använder är supra vilket kan översättas ”bortom” eller ”ovanför” och 
det blir rätt vilketdera man än väljer.  
     Men ännu märkligare saker har hänt vid tolkningen, vilket jag utförligt skrivit om i artiklar 
i Nyhetsbreven/hemsidan och framför allt i kommentarerna på hemsidan.  
     Jag har ännu hopp om att någon forskare vill gå i svaromål innan det blir dags för 
publicering i annat forum än hemsidan. 
 
P.S. Jag är glad att jag kom in på rätt spår innan jag skaffade mig den latinska texten. Men 
den var avgörande för viktiga argument i mina kommentarer, vilket framgår av det jag skrivit på 
hemsidan. Det går alltså att komma åt viktiga delar av innehållet i en latinsk text utan att vara 
latinist. 
Fortsättning lär det bli! 
 
Börje Sandén 
 

http://www.ukforsk.se/ukf/info12-2_web.pdf
http://www.ukforsk.se/aktuellt/Vad%20s%C3%A4ger%20universiteten.pdf
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm
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Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Digitalt utskick april 2013 
  
1/  Närmast förestående publika aktiviteter     
2/  Information om det aktuella forskningsläget - se nedan - länkar till hemsidan 

1/  Publika evenemang 
  
Historiskt dokumenterade vikingafärder i österled  
Onsd 10 april kl 19 Kungsängens bibliotek i Tibble. ”Från Bro till Baku” 
Färderna berör kommunens farvatten. Bilder från två resor i Sovjetunionen. Var låg dragställena? 
1500-1600-talskartorna visar platserna. Vikingabåten Aifurs testfärd Sigtuna – Svarta havet år 
1994 gjorde sitt första uppehåll vid Stäkets borgruin. Börje Sandén. 
Senaste nytt inom forskningen kring farvattnen i Ryssland  
Se även rapporten här nedan 
Arr: UKF och biblioteket 
  

En resa genom jazzhistorien.    Några få platser kvar  Ring och fråga 0704-32 46 10   
Söndags-salong (7:de) hos Sophie Hedin 14 april, Lärarvägen 1 Bro kl 15. 
 Förhandsanmälan   sophie.hedin@konstfack.se    eller   0704-32 46 10 
 Betalning vid konserten 50:-  inkl.  Kaffe med kaka 
Guzman/Thorman/Ehn TRIO presenterar sitt program 
Vi presenterar och tolkar några av jazzens största komponister/pianister.  Med  start i 40-talet och 
slut 2013.  Vi spelar Thelonius Monk, Bud Powell,  Oscar Peterson, Bill Evans, Jan Johansson 
samt trion egna kompositioner. 
Improvisation är det centralt i jazzmusiken och är för sin utveckling beroende av utövarens 
närvaro och gruppens inre kommunikation. Musiken uppstår så att säga i stunden.  
Jazzhistorien är relativt ung men musiken har utvecklats starkt under denna korta tid 
Arr. UKF med stöd av Upplands-Bro kommun 
  

Onsd. 24 april kl 19 i Bro Hembygdsgård Prästvägen 8 
Vad gjorde kommunens förtroendevalda för Bro/ Låssa-borna 1872-1952 ?   
Glimtar ur kommunalnämndens protokoll  
Gudrun Sandén berättar och läser ur protokollen 
  
Föredraget föregås av UKF:s årsmöte med start 18.30 
Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redogörelse 
Val av styrelseledamöter och ny ordförande  
Information bl.a. om det aktuella forskningsläget kring de isländska sagor som berättar 
om vår bygd.  
Ingvar den vittfarnes saga verifierar omtvistade tolkningar av begreppen Svitjod och 
Baltiska havet. 

Högskolekurser vid Södertörns högskola. 30 poäng; 1-årig; startar i höst 
http://dubhe.suni.se/apps/planer/new/showSyll.asp?cCode=1001AR&cID=2828&lang=swe 



  
2/   Information om verksamheten 
Ingvar den Vittfarnes saga 
Ytterligare en 1000-årig skrift som berör vår bygd - verifierar våra studier kring Adam av 
Bremen! 
Inför föredraget onsd. 10 april fick jag för mig att jag på nytt skulle läsa igenom sagan om Ingvar 
den Vittfarne, som  jag 1985  delvis hade kunnat följa i spåren på hans väg genom Georgien och 
Azerbadijan ner till Baku. Det finns som vanligt i sådana här sammanhang många oklarheter i 
tolkningen. Kanske forskningen hade kommit på något nytt?  
     Nu, nästan 30 år senare, borde väl Google rent av ha skannat in såväl  tolkningar 
som originaltext. Mycket riktigt! Plötsligt hade jag Nils Brocmans översättning från 1762 framför 
mig, och inte nog med det. Halva boksidan visade den isländska texten,  den andra översättningen 
till svenska. Jag fann två saker som hade direkt anknytning till de senaste årens studier kring 
tolkningen av kartor från medeltiden till 1600-talet och deras relationer till de tusenåriga skrifterna 
om Olav den Helige och i Adam av Bremens geografiska fakta om Norden.  
     1) Brocman använde konsekvent ordet 'ån' som benämning på Ingvars färdväg från Gårdarike 
(Kiev) till Kaspiska havet, trots att färdvägen bestod av floder, dragställen och Svarta 
havet/Kaspiska havet.  I Adam av Bremens nära nog samtida berättelse används konsekvent - i den 
nutida svenska översättningen!- ordet 'baltiska havet'  i stället för 1718 års svenska översättning: 
"hafssundet som man Belt kallar" eller "Beltiska havet". Adams benämning har inget med 
dagens Baltikum att göra.  
     Adam beskriver i själva verket ett 'vattenbälte' = ett bälte av farvatten, som sträcker sig fr Hedeby, 
nära dansk-tyska gränsen ända ner till "de grekiska länderna". Samma uttryck använder Brocman 
när han översätter isländska ordet 'lindibellti'. I vår moderna översättning används ordet 'källa' på 
den plats i sagan, där Ingvar får svar på sin fråga var farvattnet börjar. Brocman tar sig friheten att 
förklara det kryptiska ordet Lindebälte med orden "hon kommer från det Ursprung, som vi 
Wattnbälte kallar, det är ett hav mellan flera länder". Att bokstavligen kalla Adams farvatten för hav 
har sin moderna parallell i uttrycket "Göta kanal". En mycket liten del av den är kanal. Det mesta är 
sjöar, floder, hav med kanaler på tidigare dragställen. Denna frågeställning är utförligt behandlad på 
hemsidan. 
     När Brocman för snart 250 år sedan gav ut sin bok fanns i hans begreppsvärld inte ordet baltiska. 
Jag har i mina skrifter påpekat att dagens forskare i Baltikum (de baltiska staterna) inte känner till 
att de baltiska språken skulle ha använt ordledet 'balt-' som namn på Östersjön. Däremot finns det 
som "beteckning på insjö- och våtmarksnamn. 
Sammanfattning: För Brocman är en 'å' inte bara ett vattendrag, den är ett farvatten. Det framgår av 
att han använder ordet även när det handlar Svarta havet. 
     2) Brocmans konsekventa användning av "ån" som uttryck för ett långsträckt farvatten kommer 
som ytterligare en bekräftelse på mitt förslag till tolkning av de gamla kartorna. Förslaget går ut på 
floderna i exempelvis Mercators Rysslandkarta från 1595 och kartan i Olaus Magnus historia om de 
nordiska folken (1567) i själva verket visar ländernas färdvägar. På kartor långt in på 1600-talet är 
floder de enda markerade färdvägarna. Detta är en idé som var ny för kartografiska Sällskapets 
sektion för äldre kartor och den banade väg för mitt föredrag vid de årliga kartdagarna i Jönköping 
2011. 
  
Om du som läser detta inte känner till UKF:s skrifter kring gamla kartor och isländska sagor kan du 
följa nedanstående länkar till UKF:s hemsida. - Finns också på Startsidan 
  
Adam av Bremen - inte längre något fel på hans väderstreck!   Artikel 1 av 3 
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/Adam-Bremen_del-1.htm 
Gamla kartor - har ett budskap till oss även idag 
http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Kartor/Kommentar_A.htm 
  

Börje Sandén 

................................................................................ 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  
c/o Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro 
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Hej medlemmar i UKF 
  
Här kommer Verksamhetsberättelsen för år 2012 
  
Årsmötet hålls kl 18.30 onsd 24 april i  Bro-Lossa hembygdsförenings hembygdsgård  
Prästvägen 8 i Bro 
............................................................................................................... 
  
Efter årsmötet kl 19 ett föredrag av Gudrun Sandén  
Glimtar ur gamla kommunala protokoll 
Vad gjorde Bro och Låssa kommun för innevånarna åren 1872 - 1951? 
  
I moderniserad stavning kommer protokollen att läggas ut på UKF:s hemsida. 
De trycks också i 60-sidiga häften som så småningom kommer att finnas tillgängliga på 
Bro bibliotek. 
  
Kommunalnämnden 
Bro-Lossa 1872 - 1918     handskrift        häfte               329 s.  klartext       
Bro-Lossa 1918 – 1939    handskrift         häfte               229 s.  klartext 
Bro-Lossa 1940 – 1951    handskrift         häfte               191 s.  klartext 
  
Kommunalstämman 
Bro-Lossa 1871-1889       handskrift         häfte               226 s.  klartext  
Bro-Lossa 1989-1917       handskrift                               410 s. 
Bro-Lossa 1917-1950       handskrift         häfte               103 s. 
                                                                 summa           1488 s. 
  
De handskrivna protokollen för Bro och Lossa har digitaliserats och finns som läsbara  
bilder i UKF:s stora databas.  
  
  
..................................................................................... 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  
c/o Börje Sandén, Målarvägen 19, 197 30 Bro  
tel   08-582 405 15  
även 08-582 413 55  
ukf@ukforsk.se                   sedan 1987 
pg 27 58 94-4  
http://www.ukforsk.se/         sedan 1996 
org.nr 813200-3800  
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Årgång 28 

Vandring med kulturhistoria  vid  
Kvistaberg,  Rättarboda  Tegelbruket   

Sönd. 25 maj kl 13.00 
Samling på Kvistabergs parkeringsplats 

Mer information på nästa sida. 

Konst- & Hantverksutställning  
Med Bro-Lossa-bor på hembygdsgården Klint  sönd 6 april kl 12 - 16  

Arr. Bro-Lossa Hembygdsförening 

Hembygdsförbundets arkeologisektion inbjuder till visning av Rösaring 
lörd 17  maj.  Samling vid Stora Ekeby gård ca kl 10.25  

Icke medlemmar i sektionen betalar 50:-  Läs UKF:s hemsida 
Arkeologen Lars Holmblad guidar  

Söndagssalong - folkmusik från Tibet 

Lothse Arkhang spelar och berättar om sitt  hemlands traditionella musik 
Sönd 13 april  kl 15. Lärarv. 1 Bro 50:- inkl. kaffe och bulle 

UKF:s Årsmöte med Föredrag av Börje Sandén  
Mötet äger rum på Villa Skoga, Gamla landsvägen 2, Kungsängen 

Börje berättar om Oscar Sjölander och dennes engagemang för lantarbetarna.  
Onsd. 23 april  Föredraget börjar ca kl 19 - efter årsmötet  som börjar 18.30 

Släktforska med  hjälp av dator och Johnny Ljung 
Månd. 5 maj kl 19 på Hembygdsgården Klint Prästv. 8 Bro 

Idag är det möjligt att via olika program släktforska hemifrån. 
Vi tittar genom datorn in i kyrkoböckerna.      Arr. UKF 

Medlemsenkät  
Se sid. 3 

Svara före den 15 maj 

Bussrundtur i Bro - Kungsängen - Låssa  
Gudrun och Börje Sandén berättar om platser och människor 

Sönd. 27 april kl 10 -  senast  kl 15.   Anmälan om deltagande se nästa sida 

http://www.ukforsk.se/ukf/ukfarr14.htm#konst�
http://www.ukforsk.se/ukf/ukfarr14.htm#salong�


Kulturarrangemang  2014   UKF:s och andra kulturorganisationers program 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagar-
avgift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten.  
Tag gärna med vänner och bekanta.               Aktuellast är annonseringen på UKF:s egen hemsida 
Kontrollera tid och plats på                            UKF annonser inte i Bålsta-Upplands-Bro-bladet 
1.  UKF: hemsida    http://www.ukforsk.se   2.  Kommunens hemsida  http://www.upplands-bro.se/ 
3.  Webbtidningen UBRO.se                           4.  Kommunens tidning Mälarnära 
5.  Nya månatliga Magasin Upplands-Bro     6.  På gång i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro 
 

  Kallelse till Årsmöte 
Onsd 23 april kl 18.30 

Villa Skoga. Gamla landsvägen 2, Kungsängen 
Efter mötet  

Berättar Börje Sandén om Oscar Sjölander 

Artiklar att läsa 
• Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro 

Ulf Björkdahl har forskat i saken. Den nu publicerade texten är hämtad från hans hemsida. 
• Väghållningsstenar i Upplands-Bro  I södra Sverige kallas sådana resta stenar längs 

landsvägarna för ”brostenar”.  Robert Söderund kom till Sverige som båtflykting från Estland 
under andra världskriget. På tal om väghållningsstenar i Bro berättade han att man efter tjälloss-
ningen måste reparera landsvägarna. Man måste ”broa” vägarna. Ulf Björkdahl har inventerat 
våra stenar. Här kommer ett smakprov. På hans hemsida finns också den fullständiga registre-
ringen och bilderna är i färg. Klicka på UKF:s startsida under rubriken: Några länkar till hem-
sidor av intresse för våra besökare 

• Glimtar ur Bro-Lossas sockenprotokoll  - Fortsättning från förra Nyhetsbrevet 
• Grafitgruvan i Håtuna - ”1999 - Industriminnesåret” 

Utförligare beskrivning av vissa arrangemang 
Bussresa genom Bro-Låssa-Kungsängen-området 
Sönd 27 april, kl 10 - ca 15   Avfärd från Bro Centrumparkering kl 10 
Vi åker sakta och stiger ur många gånger för att närmare höra Gudrun och Börje Sandén berätta om 
platser och människor. Du kanske själv bidrar med ny historia. Tag med egen förtäring . 
Återkomst senast kl 15.  
Anmälan till Agneta Blidstrand senast 24 /4. 582 406 12.  Pris 100:- 
Arr. Bro-Lossa Hembygdsförening i samarbete med UKF.  

Vandring i - Kvistaberg - Rättarboda - Tegelbruket - Fredens skola 
Sönd. 25 maj tidpunkt  kl 13  
Ledare är Börje Sandén. Samlingsplats på Kvistabergs parkering. Vandring ca 2,5 km 
Ej bilburna erbjuds skjuts från Bro Centrumparkering efter anmälan till Börje Sandén 08 582 40 515 
el 582 413 55 
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 



Medlemsenkät 
 
 
Under de snart 30 år som föreningen varit verksam har det skett stora och genomgripande förändringar på 
många områden i vårt samhälle. Den enskilt viktigaste faktorn som påverkat oss mest är nog datateknikens 
utveckling. Den har inneburit att vi nu använder datorer (såna som syns och såna som inte syns) i snart sagt alla 
vardagens sammanhang. Vi pratar (sms:ar, e-postar..) med varandra med datorernas hjälp, vi handlar mat på 
ICA med datorns hjälp och umgås (facebook, skype) med vänner och bekanta med datorns hjälp.  
Att Googla är snart sagt det enda sättet vi skaffar oss den information som vi förr hittade i pappersböcker. 
Lexikonet i bokhyllan därhemma håller så smått på att glömmas bort. Det finns ju på nätet säger man. Vårt 
historiska arv finns i någon mån också på nätet. Genom sin sprängfyllda hemsida har UKF bidragit till denna 
utveckling. Allt detta har naturligtvis på olika sätt påverkat vårt beteende och vårt förhållande till sådant som 
UKF representerar. På vilket sätt är dock frågan.  
 
För att ta reda på detta har UKF´s styrelse beslutat att genom en enkät (se det bilagda formuläret) skaffa sig en 
bättre uppfattning om vad våra medlemmar förväntar sig av UKF i framtiden. 
 
Enkäten nu är ett första steg där vi låter våra medlemmar ge sin syn på UKF. Vi har begränsat frågemängden 
och istället för en massa kryssfrågor hoppas vi på att Du utnyttjar möjligheten i formuläret att besvara frågorna 
med egen text. Den kanske viktigaste frågan i enkäten är Övriga synpunkter. Här hoppas vi på många förslag 
från er sida.  
 
Enkäten kan besvaras antingen genom att fylla i det bilagda formuläret eller genom att fylla i det elektroniska 
formuläret på UKF’s hemsida. 
 
Det ifyllda pappersformuläret vill vi att du postar till 
 

UKF 
Målarvägen 19 
19730 Bro 

   
Enkäten på UKF hemsida (www.ukforsk.se) öppnar du genom att på hemsidans första sida söka upp textrutan 
Medlemsenkät uppe till vänster och sedan klicka på texten Öppna Enkät. 
 
Sedan är det bara att fylla i de olika svarsfälten och avsluta med att trycka på Sändknappen. 
Notera att du kan skriva i princip hur mycket text som helst i svarsfälten. 
 
UKF tar emot svar på enkäten fram till 15 maj 2014.  
 
Tips! För att inte glömma bort att besvara enkäten, svara på den så snart som möjligt.  
 
Lämna de frågor du inte kan svara på. Du kan senare komplettera med ytterligare svar. Att du besvarar enkäten 
flera gånger gör inget. Oavsett om dina svar ingår i en komplett eller bara en delvis ifylld enkät så är svaren 
viktiga för styrelsen. 
 
När enkätperioden är över hoppas UKF styrelse att inkorgen är fylld med svar. Vi kastar oss sedan över svaren 
och sammanfattar resultatet i en rapport som vi publicerar i ett kommande nyhetsbrev. 
 
UKF styrelse ser fram emot att få dina svar. 
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Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro          

Sedan Karl XII skjutits till döds den 30 november 1718 under belägringen av den norska fästningen 
Fredrikssten fördes kroppen till Uddevalla där den balsamerades. Den 2 januari 1719 startade liktåget från 
Uddevalla mot Stockholm och man var framme vid Karlberg den 27 januari. Under färden övernattade man på 
17 olika ställen, bl a på prästgårdar, slott och herrgårdar. 

Man valde den norra vägen om Mälaren och färden gick via Lidköping, Örebro och Västerås. Det var ett 
ansenligt följe som, under befäl av översten Törnflycht, bestod av ca 110 vagnar och slädar vilka vardera drogs 
av två hästar, en likvagn dragen av fyra hästar, ett mindre antal ridande personer samt omkring 150 oanspända 
reservhästar. Sammanlagt 280 personer (soldater, hov- och stallstat) och drygt 450 hästar. Ett flera kilometer 
långt tåg - en mäktig syn! 

Efter nattkvarter på herresätet i Ekolsund kvarstod endast en övernattning innan Stockholm. Enligt plan skulle 
denna ske i Tibble by i Stockholms-Näs, tre mil från Stockholm.  

 

Så här såg det inte ut... 

 

... men så här, dock först sedan man intagit ceremoniell skepnad 
(tåget Karlberg-Riddarholmskyrkan). Likfärden Uddevalla-
Karlberg genomfördes betydligt påvrare med enkla vagnar och 
slädar, även om man vid passage genom städerna stramade upp 
sig i strikt procession. 

 
Var drog man sig då fram i vår trakt? Trots årstiden valde man inte vintervägen över sjöisarna, säkerligen för att 
inte ta några risker med ekipagen. Man följde således sommarlandsvägen på landbacken. Från Kalmar socken 
stretade man uppför backarna vid häradsgränsen för att sedan nyttja det flackare landskapet där vägen i 
huvudsak hade samma sträckning som dagens Enköpingsvägen genom nuvarande Bro. 
 
Tibble var ett skattehemman och kungens lik måste härbergeras på en frälsegård. Örnäs gård (i Västra Ryds 
socken) befanns vara lämpligast även om den låg drygt en kvartmil från landsvägen. Förmodligen delades följet 
på Örnäs och Tibble. Vid Knöpplan-Prästtorp bör man ha tagit in på byvägen mot Örnäs via Raskeboda. 
Nattkvarteren nåddes sent den 26 januari och där tillhandahölls mat, foder, vid behov även hästar och vagnar. 
Det var ingen liten organisation som behövdes för att skrapa ihop underhållet, man ska komma ihåg att landet 
var i krig sedan många år och försörjningsläget var ansträngt. 
 
Hur det såg ut vid övernattningen i Örnäs vet vi inte. Säkerligen följde man en enhetlig ritual vid varje 
övernattning under färden. Om vi utgår från den knapphändiga information som finns om de övriga 
övernattningsställena placerades liket inomhus på en katafalk, sannolikt i en sal i huvudbyggnaden försedd med 
tända ljus och soldatvakt.   

På morgonen gick färden vidare. Från Örnäs följde man sannolikt vägen genom Tibble-skogen ("Drottning 
Kristinas väg"), passerade Näs kyrka och uppför Knektbacken. Enligt folktraditionen rastade man vid en 
vattenkälla vid Ryssgraven innan man sedan stretade uppför Dalkarlsbacken. Därefter färjade man över 
Stäketsundet och drog vidare via Barkarby och Järva krog. Målet, Karlbergs slott, nåddes den 27 januari sent på 
eftermiddagen. Kungen gravsattes i Riddarholmskyrkan den 26 februari. 

4



 
Från vänster kommer dåvarande landsvägen från 
Enköping och passerar Tibble by (stjärna) och 
löper vidare mot Stockholm. En tänkbar väg för 
liktåget via Örnäs (stjärna) har ritats in av 
författaren. 

Vägen från Lagmansboda korsar här 
åkermarken mot Snyggboda. På 1700-talet var 
här äng på mossbotten och vägen var säkerligen 
usel men ändå framkomlig på den frusen 
marken. Den fortsatta vägen från detta fält till 
Raskeboda är bortodlad/bebyggd. Foto 
författaren 2013. 

 
Källor: Främst Samuel Brings "Karl XII:s likfärd och begrafning" (Karolinska förbundets årsbok 1918) 
samt lokalhistoria.       Ulf Björkdahl 
 

 
 
 
 

Väghållningsstenar i Upplands-Bro 

Förr hade jordägarna inom socknen ansvaret för vägunderhållet. Med väghållningsstenar vid vägkanten 
markerade man vilken gård som hade ansvaret för en viss sträcka. Vägsträckans längd baserades på 
gårdens storlek men hänsyn togs även till vägens beskaffenhet. Vägsträckans längd och den beräknade 
underhållskostnaden var mycket noggrant uträknad av lantmätare och bestämdes vid s k vägdelning. Den 
sista vägdelningen i vår trakt ägde rum, så vitt jag funnit, under åren 1914-15. 10 år senare övertogs 
vägansvaret av vägförvaltningen. Många vägstenar försvann därefter. 
      Under 2011 gjorde jag en inventering av väghållningsstenar inom Upplands-Bro kommun. Sådana 
stenar finns bevarade i stort sett endast längs Enköpingsvägen mellan Bro och Stäket. Här följer en 
sammanställning över alla kända väghållningsstenar inom kommunen (samtliga foton av författaren). 

Gamla landsvägen vid Aspvik. Text: 
"ÖRÅKER, ½:M, 290 3/4 F". Troligen på 
ursprunglig plats. Fullängd: ca 143 cm. Här 
håller stenen på att resas efter att ha legat 
nedmyllad (nov 2013). Se not 1 

 Vid Enköpingsvägen vid f d sockengränsen, mitt emot 
Aspviks koloniområde. Text: "RASTBO(?), 1803, 
EBQ". Höjd 105 cm. Min tolkning: EBQ avser 
troligen brukaren Eric Johansson Bergqvist i 
Raskeboda, död 1805.  
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Gamla Aspviksbacken. Text: 
"GRANHAMMAR". Höjd 85 cm. 

 Gamla Aspviksbacken. Text: 
"ÅHLSTA". Fullängd ca 140 cm. 

  

 
Gripens backe, vid Urfjäll. Text: "BERGA, 1 M, 
581 1/4 F". Höjd 90 cm. Se not 1. 

 Tibble gård. Text: "ASKER, 1 M, 970 
F". Höjd 100 cm. Ska tidigare ha stått 
vid vägskälet Lennartsnäs-Öråker. Se 
not 1. 
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Knektbacken nära Kungsängens kyrka. Text: 
"1774" samt en kryptisk inskription. Höjd 35 cm. 

 Kungsängens kyrkogård. Text: "1774" 
samt "A:C"(?). Höjd 65 cm. Har stått 
vid gamla landsvägen vid kyrkan. 

  

 
Ekhammars gård. Text: "BRUNNA". Höjd 60 
cm. Hitflyttad från okänd plats. 

 Ekhammars gård. Text: "ASPVIK, 3 
M, 1742 F". Höjd 80 cm. Hitflyttad från 
okänd plats. Se not 1 
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.  
Vid cykelbanan nära Dalkarlsbackens f d 
restaurang. Text: "EKHR" (Ekhammar) samt en 
pil. Fullängd 145 cm. 

 Norrboda i Bro. Text: "RÅBY, 
1828(?)". Höjd 70 cm. Hitflyttad från 
Klövberga. 

  

  
. 

Tuna, Lennartsnäshalvön. Text: " 
TVNA, JJS, ANO 1774". Höjd 50 cm. 
Min tolkning: JJS kan avse bonden 
Jonas Jonasson i Tuna, född 1744 
 
Not 1. Min tolkning: M avser säkerligen 
Mantal och siffran före är gårdens 
mantalsstorlek. F avser troligtvis 
Famn (1 famn = 178 cm), dvs den 
väglängd som gården ansvarade för. 
 

Den som har mer information kring dessa eller andra väghållningsstenar får gärna kontakta mig  
Ulf Björkdahl  e-post ulfabjo@gmail.com 
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Glimtar ur Bro-Lossa sockenprotokoll 
Urval och sammandrag av Gudrun Sandén 

Ur kommunalnämndsprotokoll från Bro och Låssa 
1872 till storkommunen Upplands-Bro bildas i januari 
1952  
Del 2  forts. från Nyhetsbrev sept. 2013 
. 
Ålderdomshem och apotek 
Bro och Låssa har hela tiden mycket samarbete med 
Bålsta. Kungsängen var så lite utbyggt att det inte fanns 
anledning att ha så mycket gemensamt med dem. 
Riksdagen hade beslutat 1918 att förlägga ett ordinarie 
provinsialläkardistrikt, som skulle omfatta Bro och 
Låssa och flera andra socknar till Bålsta.    
     Läkarmottagningen skulle vara vid Bålsta 
järnvägsstation. Året därpå beslöt nämnden i Bro och 
Låssa att tillstyrka ett förslag att av herr Mallmin köpa 
en fastighet vid Bålsta station för 30.000 kronor. För 
Bro och Låssa skulle kostnaden bli 4.870 kronor räknat 
efter innevånarantal av 1.520 personer. 
 
Redan 1928 beslöt nämnden att enhälligt tillstyrka 
direktionens för Bålsta Kommunförbund att uppföra ett 
gemensamt ålderdomshem för Bro och Bålsta i Bålsta. 
Man begär anslag på 17 kronor per innevånare. 
     1932 har en kommitté utrett frågan om ett 
gemensamt apotek i Bålsta. Man kräver en 
garantisumma på 35.000 kronor. Skulle omsättningen 
av apoteket understiga 25.000 har innehavaren rätt till 
fri hyra för lokaler och bostad. Uppgår omsättningen 
till 25.000 kr eller mer betalar han 1/5 av hyres-
kostnaden varje gång omsättningen ökar med 2.500 
kronor. 
      

Bålsta Fastighetsbolag erbjuder lokaler och 
apotekarbostad om 3 rum och kök, jungfrukammare, 
serveringsrum till en årlig kostnad av 3.000 kronor. 
Kommunerna åtar sig att under tio år stå som garant för 
hyran. Nämnden beslöt enhälligt att tillstyrka förslaget   

 

  
Brandförsvaret      
Men något som vi fick sköta själva var brandförsvaret. 
1916 svarar man på Befallningshavandes skrivelse, att 
man inte tänkte vidta några åtgärder angående 
brandväsendet. Bro och Låssa består av stora gårdar 
och där är brandväsendet någorlunda betryggande 
ordnat. 
     1932 svarar man Uppsala Läns Brandstodsbolag, att 
man ansåg att det skulle ställa sig för dyrt att skaffa 
effektiva brandattiraljer för de tämligen vidsträckta 
socknarna. Man framhåller igen att de stora gårdarna 
som regel har en större slangrulle och övriga redskap 
      1933 fordrar man på nytt yttrande om brandordning 
i Bro och Låssa. Nämnden beslöt även den har gången 
att inte avge något yttrande, men de beslöt enhälligt att 
ordföranden i Bro sockens brandstodskommitté skulle 
inbjuda brandinspektör Kyhlberg att hålla föredrag för 
kommunens förtroendemän, så att de skulle känna till  
kostnaderna, som skulle behövas för att vara bättre 
rustade vid eldsvådor. 
     Senare på året redogör ordföranden i Bro och Låssa 
brandkårsförening för sammanträden och studieresor 
till Uppsala och Vattholma. Man kan få en spruta värd 
3.100 kronor från Brandstodsbolaget mot att man 
ansvarar för sprutan enligt följande: 
     Brandkåren skall vara ansluten till Svenska 
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     Brandkårens Riksförbund 
     Kommunen ansvarar för att sprutan sköts 
     Kommunen skaffar slang 
     Lämpligt spruthus ordnas 
     Att man utreder vattentillgången inom området. 
 
Att skaffa 800 meter slang, andra redskap, brandbil och 
spruthus skulle kosta ungefär 5.000 kronor. 
     Den årliga kostnaden för 15 brandmän blir 150 
kronor och 150 kronor för sprutans skötsel 
 
Skogsbrandordning 
1938 antar man Svenska Kommunförbundets förslag 
till skogsbrandordning Samtidigt har Frivilliga 
Brandkåren utretts och nämnden anser att den skall 
uppgå i kommunens övriga brandväsen 
      1944 behandlades den nya brandlagen. Stockholms 
Näs hade anhållit om utredning att bilda ett 
kommunalförbund för gemensamt brandskydd med Bro 
och Låssa. Men enligt nya brandlagen har Bro och 
Låssa sitt brandskydd ganska väl ordnat, medan 
Stockholms Näs inte har något ordnat brandskydd alls. 
Nämnden är tveksam till ett samgående, men tillsätter 
en utredning. Stockholms Näs betalar under några år 
200 kronor för att få hjälp med eldsläckning. 
1948 beslöt nämnden utreda att bygga brandstation i 
Bro. 
 
Det här var stora och viktiga beslut, men det fanns 
mindre ärenden också. 
  
Hundskatt 
Från mejeristen Fredriksson kom följande skrivelse. 
Undertecknad köpte på våren 1937 en hundvalp och 
betalde hundsskatt den 10 juli med 20 kronor. De 26 
februari 1938 blev hunden överkörd och dödad, varför 
jag vördsamt hemställer att återfå den senast erlagda 
skatten. Jag förstår att jag inte har befogenhet att ställa 
några krav, men jag tycker det är väl mycket skatt, då 
jag haft hunden endast 10 månader. I hopp om att 
nämnden bifaller min begäran, har jag äran att teckna 
Högaktningsfullt Edvin Fredriksson.    
 
Första världskriget 
Jag hade trott att första världskriget skulle ge större 
avtryck i protokollen, men det finns inte mycket.  
     En framställning från handlarna Boije och Jonsson 
att nämnden ville hos livsmedelskommissionen lämna 
säkerhet för en rekvisition av 50 tunnor sill. Så mycket 
sill ansåg de sig inte kunna hålla i lager själva. 
    1917 skall nämnden utreda om kommunen kan få 
statsbidrag för att lindra de mindre bemedlades 
levnadsvillkor. Nämnden ansåg att man borde kunna få 
bidrag från staten till kläder åt skolbarn, vars 
familjeförsörjare har en inkomst som inte överstiger 
1.200 kronor 
    Det talas om livsmedelsnämnd och dyrtidstillägg. 
 

Andra världskriget 
Under andra världskriget är det större aktivitet.  
Redan 1939 föredrogs Länsstyrelsens förslag till 
indelning av länet för kristidsnämnder. Länsstyrelsen 
föreslår Bro, Låssa, Stockholms Näs och Västra Ryd 
som ett verksamhetsområde. Nämnden önskar att på 
grund av kommunens storlek få utgöra eget område.  
       Nämnden blir också medlem i Uppsala läns 
luftskyddsförbund. 
       Man tillstyrker det uppgjorda förslaget till 
indelning av kommunen i distrikt för utdelning av 
Inköpskort A. (något slags övergripande 
ransoneringskort?) 
                       
Evakuering 
1940 behandlades Socialstyrelsens skrivelse angående 
evakuering. Man var rädd för att små kommuner som 
låg längre bort från storstäder skulle få dra för stort lass 
och ta emot flest evakuerade. Medan stora samhällen 
och industriorter som är mest ekonomiskt bärkraftiga 
får mindre kostnader.  
      Man anser att utrymning är hela samhällets ansvar 
och att kostnaderna bör ligga hos staten. Man är också 
orolig att fattigvårdskostnaderna kommer att skjuta i 
höjden om man får många evakuerade att ta hand om, 
något man också föreslår blir statens ansvar. 
     Samma år tillsätts skyndsamt en Luftskyddsnämnd. 
 
Inkvarteringsnämnden 
1941 hemställde inkvarteringsnämnden om anslag att 
ställa i ordning internat inom Bro och Låssa. Nämnden 
tillstyrkte 1.000 kronor. Det fanns balter inkvarterade i 
kommunen under kriget och på Tammsvik även finska 
soldater. 
 
 
Kristidsnämnd 
I samma protokoll hemställer Kristidsnämnden, att 
kommunen lägger upp ett vedförråd, då det finns risk 
att konsumenterna får svårt att köpa sitt vinterbehov. 
Man tillstyrkte inköp av 150 kubikmeter. 
      1941 kunde inte Bro Arbetares Byggnadsförening 
genomföra julfesten för barnen på grund av 
ransoneringarna. 
      Man löser sina lån i Handelsbanken och placerar 
pengarna i Försvarslån. 
     Under hela kriget kommer anhållan om bidrag från 
alla möjliga organisationer. Sveriges Lottor, 
Soldaternas vänner i Uppsala, Föreningen för Sveriges 
flotta, Blindförening, Tuberkulosförening, 
Frälsningsarmén och många fler. Många sänder 
brevmärken som skall säljas. 
 
Finlandshjälpen – vänorten Läämpäle 
Kommunen är aktiv i finlandshjälpen och adopterar 
finska Läämpäle. Även Norge fick hjälp. 
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Utomhusbad - inomhusbad 
Samtidigt försöker man leva ett bra liv hemma. 
Svenska Livräddningssällskapet anhåller att kommunen 
tillsätter en kommitté för att ordna friluftsbad. Baden 
kommer till stånd vid Tegelbruket och vid Långgrundet 
i Låssa. 
     Inomhusbad hade man haft länge Redan 1936 
ställde badhusföreningen förlag på att bygga bad – 
gymnastiklokal på tomten som greve Sparre skänkt. 
Man begär 1.500 kronor av Kungl Pensionsstyrelsen 
till badanläggning intill Bro skola, mot att kommunen 
under 10 år ansvarar för att badanläggningen hålls 
tillgänglig för allmänheten mot en billig avgift minst en 
dag i veckan för män och en dag för kvinnor. Samt att 
samtliga skolbarn bereds bad minst var fjortonde dag, 
helst varje vecka  
     1938 anhåller man om ett lån på 2.650 kronor för att 
ställa i ordning badhuset. 
     1941 erbjuder Badhusföreningen kommunen att ta 
hand om badet.               
     1946 får badhuset ett nytt verksamhetsområde. Då 
startar man tillverkning av fruktmos och fruktjuice 
under höstarna. (Badhuset är äldsta delen av f.d. 
brandstationen invid Härneviskolan) 
   
Lagstiftning för nöjestillställningar 
1930 skulle man avge ett yttrande om lagstiftning 
skulle ske angående kontroll över nöjestillställningar 
särskilt på landsbygden. Nämnden beslöt anföra 
följande: 
    Både enskilda och offentliga tillställningar  har 
medfört synnerligen stort men, sett ur allmän ordnings- 
och sedlighetssynpunkt. Detta av sådan art och 
omfattning, att lagstiftning behövs. 
     Nöjestillställningar som bio, dans, basarer, 
maskerader, fester, vårfester, sommarfester. 
midsommarfester, höstfester, julfester, lekaftnar, 
idrottsfester förekommer på nöjesplatserna i 
Godtemplarlogen i Bro, i Idrottspaviljongen i Bålsta 
och Folkets Hus i Kalhäll. De fortgår allmänt natten 
igenom under ofta nog tygellösa former, med ett och 
annat slagsmål, skrän och skrål även på vägarna, till 
obehag och förargelse för allmänheten. 
     14 -åringar dras vid dessa tillställningar in i grov 
osedlighet. Unga pojkar har tillfälle till osedliga 
förbindelser med lösaktiga kvinnor som stundom 
infinner sig, troligen från huvudstaden 
 
Omåttlig tillgång på nöjen.  
Den omåttliga tillgången på nöjen är uppenbarligen till 
ekonomisk skada för de unga. Omkring 18.000 kronor 
årligen lär omsättas på dansbanor, fester och bio enbart 
i Bro och Låssa med dess 1.600 innevånare. Det är den 
så kallade mindre bemedlade arbetarungdomen som här 
ger ut sin arbetsförtjänst. Detta har helt viss menlig 
inverkan på dessa medborgares villighet och förmåga 
att betala sin skatt. 

      Den reglering som finns av nöjeslivet på 
landsbygden räcker inte utan nya bestämmelser med 
större effektivitet behövs. Särskilt med vår tids 
förkortning av avstånd, måste t ex Kallhäll och Bålsta 
räknas som Bros nöjesområden. 
 
Den nya nöjeslagen bör omfatta:  
Att formellt enskilda nöjestillställningar ordnad av 
klubbar, föreningar även politiska och fackliga skall 
räknas som offentliga.  
Anmälningsplikt för arrangörerna till kommunal 
myndighet eller kontrollorgan 
Att befogenheter och skyldigheter för kontrollorgan ges 
av polismyndighet  
Rätt för myndighet att bestämma när tillställningarna 
skall avslutas. 
Rätt för skolstyrelse att förbjuda barn under 16 år att 
besöka offentliga danser och andra nattliga 
nöjestillställningar. 
     Man är medveten om att lagar och förbud inte 
hjälper mot dessa missförhållanden, men de är ett stöd i 
arbetet med de ungas fostran. 
 
Kalmarsands festplats 
Kalmarsands festplats var illa beryktad och stängdes. 
Där stördes de som ville ha lugn och ro på den fina 
campingplatsen med dess härliga badstrand av jazz och 
annan dansmusik samt ungdomens naturliga och 
onaturliga stoj och stim. Thoresta gård skapade då den 
en privata badplatsen intill Thoresta anhalt. I 
Stockholm kunde man köpa kombinerad tåg- och 
badbiljett. Den lilla entrékiosken står  kvar vid gamla 
E18. .  
 
Nöjesskatt 
Kommunen fick extra inkomster genom nöjesskatt.  
Nöjesskatt betalade alla som haft inkomster på någon 
nöjestillställning.      
Man kunde få tillbaka 50 % om man ägnade sig åt 
kulturell verksamhet.  
 
Folkets hus byggs i Bro 
1935 har Bro Arbetares Byggnadsförening byggt ett 
Folkets Hus, som de lånade ut till andra föreningar. Så 
när de sökte återbetalning av nöjesskatten gjorde man 
ett undantag, men de uppmanades att ordna kulturell 
verksamhet åtminstone en gång om året. 
 
IOGT Logen Seger hade kulturella föreläsningar av 
föreläsare godkända av staten, så de fick sina 50 % 
tillbaka utan knot. 
 
Av Bro IK kunde man ju inte begära kulturell 
verksamhet, men de uppmanades att tänka mer på 
friidrotten. Deras verksamhet har ju alltid varit inriktad 
på fotboll. Både Erik Hamrén och Hasse Bakke har ju 
börjat sina tränarkarriärer här i Bro.  
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Egna hemslån Kulturell verksamhet 
Man kunde också söka Egna hemslån.  Det fanns andra sätt att ha trevligt på sin fritid. 

Föreläsningsförening, studiecirklar och ABF:s 
bibliotek fick stöd av kommunen . 

Det fanns dels för mindre gårdar, där man räknade med 
att en familj skulle kunna försörja sig helt,  
dels för gårdar, där man måste ha annan sysselsättning 
vid sidan om, dels för villor.  

 
Skottpengar på kråkor 

En ordinär villa i Bro kostade 20.000 kronor. Kan också tänka mej att några hade nöje av att 
decimera kråkstammen. Man fick 10 öre per död kråka. 
Senare satte man ut norska kråkburar och la ut 
fosformos, som var lika giftigt som det låter. 

 
Familjebidrag 
Man kunde också få bidrag om man hade många barn. 
Det fanns också familjebidrag.       

Ekonomiska kriserna på 20- och 30-talen  
Hyreshus Två tunga perioder kan man se.  
Men med den bostadsbrist som rådde ville man bygga 
hyreshus. 1947 får man köpa tomtmark av Ebba 
Reuterskiöld för 80 öre kvadratmetern och nu planeras 
de tre husen på Norrgårdsvägen. Vatten och avlopp 
beslöt man bygga i egen regi för 254.000 kronor. 

I början på 20-talet och i början på 30 – talet var här 
stor arbetslöshet. Tegelbruket som normalt sysselsatte 
70 personer stängdes. Likaså sandtaget som sysselsatte 
ett 20-tal. Nämnden försöker skaffa arbete och ordnar 
på 20-talet med arbete att sänka Hammartorpsbacken.  

Hyreshusen kunde man finansiera genom att antingen 
bilda en stiftelse, som liksom kommuner hade rätt att 
låna 100 % av byggkostnaderna. Eller också bilda en 
bostadsrättsförening, som kunde få låna upp till 95 %. 5 
% skulle bestridas av hyresgästerna själva. Man beslöt 
sig för bostadsrätt. 

     Under 30 – talet är staten mer delaktig och 
Arbetsmarknadskommissionen ordnar så kallade AK – 
arbeten. Vägen genom Kungsängen byggs om och 
personer från Bro och Låssa som får arbete där får 
cykelbidrag, mer ju längre bort de bodde.  
       Många familjer får understöd och även lån, som de 
skall betala, när de fått arbete igen. Naturligtvis räcker 
inte det här och många har det väldigt besvärligt. De 
anklagar kommunen för att göra för litet, men 
kommunen har bara skogsarbete att erbjuda. 

 
Bro och Lossas skolhus renoveras 
Ungefär samtidigt renoverar man Härneviskolan och 
Säbyholms folkskola och bygger lärarbostäder, 3 i Bro 
och 2 i Säbyholm.   
 Efterkrigstiden 
Gatubelysning införs Efter andra världskriget kommer byggnationen i gång 

så smått. Men länge fick man bara en viss kvot att 
bygga för.  

Något som säkert var efterlängtat var vägbelysningen 
som gjordes 1948. Man satte upp 28 ljuspunkter för 
10.600 kronor och fastighetsägarna skulle bidra.      Enskilda börjar söka lån. Dels tertiärlån, där man 

lånade en tredjedel av byggkostnaderna och där 
kommunen garanterade viss del. Därför undersöks de 
här personerna noga och man bedömer om de är 
solventa. Kommunen skall också lämna uppgifter på 
om här finns arbetskraft och om här råder bostadsbrist.  

 
Ett viktigt ärende under sista delen av 40-talet var hur 
den nya storkommunen skulle se ut.   
 
Det sista protokollet handlar om hur man skall avluta 
arbetet i den gamla kommunen. Förslaget blir en 
gudstjänst i Bro kyrka med efterföljande enkel supé för 
nämndledamöter med fruar. 

     Arbetskraft är det nu ont om, men man tror att man 
kan klara den byggnation som folk ansöker om. 
Bostadsbrist är det hela tiden.     

Bro-Lossa sockenprotokoll – en kommentar av Börje Sandén 
Ovanstående artikel  är en fortsättning på förra Nyhetsbrevets artikel. Bägge behandlar kommunalnämndens 
protokoll. Den nämnden motsvarar närmast kommunstyrelsen i våra dagar, dvs. kommunens ’regering’. Idag 
har vi ett styrande organ som kallas kommunfullmäktige som, enligt mitt sätt att förklara saken för mina 
skolelever, var bygdens ’riksdag’. Fullmäktigeledamöter fanns efter kommunallagens tillkomst på 1860-talet 
endast i städer och större orter. Ute i landets socknar hade man i stället en s.k. kommunalstämma. 
     Allteftersom samhällsfunktionerna utökades tillkom särskilda nämnder. När Gudrun och jag fick 
lärartjänster i det nyblivna Upplands-Bro 1952 fanns det skolstyrelse, fattigvårdsstyrelse, barnavårdsnämnd, 
nykterhetsnämnd, hälsovårdsnämnd, trafiknämnd, valnämnd och kanske ytterligare någon mindre nämnd. Det 
fanns ytterst få tjänstemän. Ordföranden i nämnderna skötte arbetet.  Det dröjde flera år innan den första 
socialsekreteraren anställdes. Kommunalkamreren var halvtidsavlönad. Han hade varit konsumföreståndare i 
Bro. Jag minns att hans kollega i Västra Ryd länge var kommunens revisor.  
     Denna min sammanfattning skall ses som minnesanteckningar. Jag har inte lusläst protokollen. De gamla 
nämnd- och stämmo-protokollen finns nu att läsa på UKF:s hemsida: http www.ukforsk.se/  
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Grafitgruvan i Håtuna  
(så som den framställs på UKF:s internetsida 1997-09-28) 
Grafitgruvan i Håtuna och den betydelse brytningen hade under andra världskriget kan vara värd att 
uppmärksamma. Här finns en av landets få kända grafitfyndigheter. Skällstagruvan, som den kallas i 
Bergmästarämbetets skrifter, är en av de viktiga grafitreserverna i landet. Allt svenskt behov av grafit 
importeras dock för närvarande.(1981)  På grund av alltför stor förorening av svavel anses svensk grafit inte 
brytvärd.  
 
Av närmast nedanstående texter är endast den inledande tidigare publicerad i hembygdsboken Det 
hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984. Övriga här publicerade texter och bilder har legat till 
grund för artikeln i hembygdsboken.  
Obs: om du läser den här artikeln från hemsidan kan du utnyttja de länkar som leder till alla 
nedanstående artiklar. Skriv eller kopiera in följande sökväg  på din  Webbläsares översta rad 
http://www.ukforsk.se/subjects/grafit1.htm      http://www.ukforsk.se/ortsbor/Ortsbor%20berattar.pdf 
     Tillsammans med litteraturförteckningen är framställningen ett exempel på källor som kommer till 
användning vid lokalhistoriska studier och kan tjäna som åskådningsmaterial för exempelvis 
gymnasiestuderande, som vill bekanta sig med källdokument. Texten i original-handlingarna återges, 
vilket tvingar den studerande att sätta sig in i en speciell terminologi. Samtliga dokument här nedan 
finns på hemsidan, även intervjuer med markägare och gruvfogde. 
 
* Utdrag ur Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984  
* Sammandrag av bandintervju 1981-03-11 med Alfred Gran, gruvfogde under senaste brytningsperioden  
   under andra världskriget  
* Sammandrag av bandintervju med markägarna under brytningenperioden, Knut och Margareta Bergman.  
* Utlåtande år 1928 från Sveriges Geologiska Undersökning - ingen brytning av grafitmalm i Sverige vid denna 
   tidpunkt  
* Karta över gruvområdet, 1942 jämte 
   beskrivning.  
* Vertikalprojektion av gruvgångarna  
* Kartor över gruvgångarna  
* Ekonomiska kartor med de inmu-  
   tade Skällsta- och Nyborgsgruvorna  
* Beskrivning från år 1924  
* Brytningsberättelser - statistik  
* Bergmästarämbetets protokoll som 
   ger intressanta upplysningar om 
   gruvverksamheten 1924 1938 1942  
* Ur Mutsedeldagboken för Uppsala 
   län - Ugglas-gruvan i Ålsta,  
   Kungsängen  
* Protokoll 1876 vid inmutning av  
   Almaregrufvan i Ålsta  
* Sveriges ädlare malmer och  
   bergverk  
* Skälsta grafitförekomst)                                                                             Bild från 1948 
  (ur Sveriges ädlare malmer och bergverk 
* Källdokument och litteratur                           På hemsidan finns våra  dokumentära bilder av den förfallna 
                                                                             anläggningen tagna av hembygdsföreningen i Håtuna 
 
Ur Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro  
Väster om Håtuna kyrka ligger Skällsta, vars huvudbyggnad brann på 1890-talet och sedan inte blivit 
återuppbyggd. Endast hundra meter från nuvarande mangårdsbyggnaden, en tidigare flygelbyggnad, ligger 
lämningarna efter Skällstagruvan, från vilken Sverige under andra världskriget fick sitt mesta behov av grafit 
tillgodosett. Grafit förekommer bara på ett fåtal ställen i Sverige. Liksom på andra ställen i landet är 
grafitmalmen av dålig kvalité. För närvarande importeras hela vårt behov av grafit.  
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Brytningsperioder  
1858 inmutades den första grafitfyndigheten vid Skällsta. Mindre brytning förekom i dagbrott under första 
världskriget. På 1930-talet blev det mycket stort intresse för grafiten här. Mutsedeldagboken upptar inte mindre 
än 21 fyndigheter under huvudbeteckningen Skällstagruvan, vartill finns ett stort antal fyndigheter även i Råby- 
och Nyborgs- och Värstaområdet.  
Endast i Skällstagruvan nr 1 bröt man grafit åren 1917, 1924 och mellan 1935 och 1945. 
 

 

Brytning under jord  
1940 började man bryta under jord. En gruvlave, försedd 
med hissanordning, byggdes för uppforslingen av malmen. 
Fram till 1946 bröt man malm i två 'våningar' ner till ett 
största djup av 36 meter. Gruvgångarna gick ca 60 meter 
åt vardera hållet från gruvöppningen räknat. Gruvfogden 
har framhållit att den verkliga brytningen aldrig hann 
komma i gång. Den grafit som framställdes togs ur 
provsprängningsmaterialet. Det finns således mycket grafit 
kvar, men den är för närvarande inte brytvärd i konkurrensen med utländska fyndigheter. 
 
Anrikningsverket  
1939 kunde ett anrikningsverk invid gruvan tas i bruk. Det drevs kontinuerligt i tre skift. För övervakning av 
anrikningen behövdes två man. Sex man var således anställda för detta. För brytningen behövdes fler personer. 
Som mest var 15 -16 man anställda vid Håtunagruvan. Anrikningsprocessen var med sin dåtida metod redan ett 
uppmärksammat miljöproblem i Håtuna. Med dagens stränga förbud mot föroreningar skulle det vara omöjligt 
att utvinna grafit på det gamla sättet. 
 
Kulkvarnen 
Malmen krossades först mellan stora 'käftar' av stål. Därefter kastades den mot ett järnsåll och maldes sedan till 
ett fint pulver. Det skedde i en s.k. kulkvarn, som var en stor cylinder i vilken den krossade malmen blandades 
med ett stort antal stålkulor med en vikt av ca 1,5 - 2 kg. När cylindern roterade maldes malmen mellan kulorna, 
så att den blev lika fin som mjöl (200 my). Kulorna blev naturligtvis nötta och måste bytas när de gått ned i vikt 
till 1 kg. (Se gruvfogdens berättelse). 
 
Flotteringen  
Därefter blandades pulvret med vatten i en bassäng och genom tillsats av kemiska medel fick man ett skum, som 
tog med sig grafiten upp till ytan, där den samlades in. Själva berget sjönk till bottnen. Metoden är vanlig även 
när det gäller andra malmer och kallas flotation eller flottering. Det hela sker automatisk dygnet runt, och en 
mycket viktig del av arbetet består övervakning och provtagning. Proverna analyseras omedelbart i laboratoriet. 
Resultatet av analysen ger besked om mängden av de kemiska tillsatser som behövs för att skumbildningen skall 
bli den rätta. Här i Håtuna skedde provtagningarna 30 - 40 ggr per dygn.  
 
Miljöproblem  
Med hjälp av stora fläktar torkades sedan grafitmassan, som därefter brändes för att man skulle få bort så 
mycket som möjligt av svavelföroreningen i den. Själva gruvbrytningen var inte så störande för omgivningen, 
även om tavlor och väggprydnader i mangårdsbyggnaden skakade allt mer ju närmare man kom med 
sprängningarna. Det var i stället de olika momenten i anrikningen som ställde till bekymmer. En stickande 
svavellukt spreds över bygden när det torkade pulvret brändes. Bristfälliga filter i fläktarna släppte igenom det 
finaste grafitpulvret, som lade sig som ett svart oljigt damm över växtligheten i omgivningarna. Vattnet i en del 
brunnar blev förorenat. Flotteringen krävde så mycket vatten att vattenbrist uppstod på gården. Till detta kom 
oväsendet från malmkrossen, kulkvarnen och fläktarna.  
 
Grafit  
Grafit används som bekant i blyertspennor. Den består av rent kol, som kan uppträda i två olika former, grafit 
och diamant, vilka kan sägas vara varandras motsatser. Grafiten är osmältbar, ytterst svårförbrännlig och 
motståndskraftig mot kemisk inverkan. Den används bland annat i metallegeringar av olika slag. Den är ett 
utmärkt smörjmedel, och som sådant användes Håtunagrafiten av Stockholms Spårvägar för spårväxlarna. Det 
får man ofta höra av den del av ortsbefolkningen som vet någonting om vår gruva. Det var emellertid bara den 
svavelhaltiga grafiten som blev smörjmedel. Den höggradigt renade grafiten gick till industriellt bruk, som det 
heter i brytningsberättelserna, och var mycket eftersökt. En del av den gick faktiskt på hemliga vägar till 
Tyskland under kriget, men det kom tydligen aldrig till ortsbefolkningens kännedom.  
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Brytningen upphör  
Brytningen upphörde 1945, men man fortsatte att leverera grafit ur inneliggande lager fram till och med 1949, 
ca 700 ton för smörjändamål och 50 ton för industrin. Det mesta av anrikningsverket är nu borta, liksom den 
stora slagghögen. Den har använts som vägbyggnadsmaterial bland annat. Kvar är några skjul och de två 
arbetarbostäderna öster om gruvan samt gruvfogdebostaden ännu längre bort mot Råby. Gruvan är helt 
vattenfylld. Det är inte svårt att finna dess öppning. (Ur Det hände i Upplands-Bro) 
 
 
Ur Mutsedeldagboken för gruvorna i Upplands-Bro 
 (från UKF:s internetsidor)  
 
Mutsedeldagboken för vårt område förvaras på Bergmästarämbetet i Falun. När man tittar i den finner man att 
det måste ha rått rena rama "guldfebern" i Håtunaområdet på 30-talet med folk springande i markerna för att leta 
efter grafitfyndigheter. Skällstagruvorna 1 och 2 blir inmutade 1917. När sedan verksamheten visade sig vara 
givande inmutas ett stort antal gruvor i området under några år. 
 
1933  

  

Skällstagruvorna Nr 3 - 21.  
 
1934  
Nyborgsgruvan Nr 1 - 5,  
Wärstagruvan Nr 1 - 3,  
Råbygruvan Nr 1 - 2,  
Nibblegruvan Nr 1,  
Åkergruvan Nr 1  
Backgruvan Nr 1 
 
1937 
Nyborgsgruvan Nr 1 - 5 
Åkergruvan Nr 1 
Backgruvan Nr 1  
 
1939 
Nyborgsgruvan Nr 2 - 5      
                                                                                 Gruvgångarna i två plan 

 

1940 
Skällstagruvan Nr 3 - 11 
 
Det var endast i Skällstagruvan Nr 1 som verklig brytning kom till stånd. 
 

Skälsta grafitförekomst  
Ur Sveriges ädlare malmer och bergverk  
Av F.R. Tegengren  
 
Efter fototstatkopia erhållen på Bergmästarämbetet i Falun 1979-07-02. Av texten framgår att texten tillkommit 
före den återupptagna (tilltänkta ?) brytningen 1924.  
OBS. Skribenten har inte uppmärksammat att brytning ägt rum redan i mitten av 1800-talet. Man misstänker att 
det finns en betydande grafitförekomst i Håtunaområdet. I mutsedeldagboken finner man väldigt många 
inmutningar (vilka aldrig lett till brytning). Se anteckningar om Mutsedeldagboken. B.S.  
 
I den grå bandgnejsen i länets södra del förekommer grafit som accessorisk beståndsdel, såsom vid Hatet på 
Skolandet, vid Bålsta station och på Landholmen i Näs socken. Mera samlad är den emellertid endast vid 
Skälsta gård i Håtuna socken, där man av gammalt haft en mindre skärpning på ett grafitlager. Under kristiden 
blev förekomsten något undersökt, 1917 bröts således i en 10 m djup sänkning i åkern N om den gamla 
skärpningen  250 ton berg, varur erhölls 200 ton anrikningsrågods, som delvis fördes till Runmarö 
flottationsverk (sid. 305). Malmen visade sig emellertid vara svåranrikad på grund av  den höga svavelkishalten.  
 
Grafiten förekommer i en grå, bandad, delvis granatförande kvartsitisk gnejs med strykning NNV – SSO och 
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brant till lodrät stupning mot VSV. Strax öster om grafitzonen stryker ett band av amfibolit. Såväl gnejs som 
grafit genomsättas av pegmatit i körtlar och sliror. 
 
Grafiten bildar en inlagring i gnejsen i en några meter bred zon, av vilken dock endast södra delen är känd på en 
sträcka av c:a 50 m. I strykningen mot NV täckes berggrunden av lera på en sträcka av över en km, men 
någonstans 50—100 m NNV om den sista grafitblottningen är grafitzonen anträffad i ett täckdike. Troligen är 
grafiten därför rätt uthållig i fält och malmtillgångarna ej obetydliga eller jämförliga med Gamla 
Skrammelfallsgruvans vid Norberg.  
 
I den gamla skärpningen är grafiten samlad i tre band. Av vilka de två i hängandet endast äro någon dm breda, 
men liggandebandet över en meter. I sänkningen är malmen 3 -5 m bred och i den norra jordrymningen minst 3 
m. I likhet med gnejsen är malmen utpräglat bandad, med omväxlande kvartsitiska och kloritiska lager. I de 
förra är grafiten fjällig, men i de senare har den vanligen sönderknådats efter slintytor. Malmen håller 
genomgående  en rätt hög halt av kiser, främst svavelkis, men även något magnetkis och spårvis kopparkis.  
 
Medelhalten av grafit i malmzonen är enligt uppgift 20—26 % och svavelhalten flera procent. Då huvudlagret är 
flera meter brett och gnejsinlagringarna i malmen äro mycket obetydliga bör malmprocenten bliva hög, 1917 var 
den i sänkningen ej mindre än 80%.. De enda uppblandningarna av betydelse äro pegmatitgångarna, i 
jordrymningen exempelvis äro några rätt stora körtlar blottade. Närheten av pegmatiterna blir grafiten 
grovkristallin och pegmatiten själv håller grafittavlor jämte kiser. I delvis kalkspatfyllda druser i 
pegmatitgångarna är svavelkisen vackert kristalliserad. Pegmatiten tycks dock ej hava något genetiskt samband 
med malmen utan endast resorberat den redan förut befintliga grafiten och kisen, varefter dessa åter 
utkristalliserat.   Ortsbor berättar     http://www.ukforsk.se/ortsbor/Ortsbor%20berattar.pdf 
 
 
År  ”1999  - Industriminnesåret”- en kommentar till artikeln Grafitgruvan i Håtuna 
 
År 1999 ville Riksantikvarieämbetet slå ett slag för landets många industriminnen som börjat förfalla. Bilden i 
artikelns inledning visar Håtunagruvan år 1948. Byggnaderna hade efter 50 år börjat rasa samman. En ny ägare 
av Skällsta gård bestämde sig detta år för att snygga till området. Länsmuseet reagerade skarpt med stöd av 
hembygdsföreningarna i kommunen när hela anläggningen började rivas.  
      Hembygdsföreningarna skickade en skrivelse till länsantikvarien om det som pågick. Dåvarande ägaren 
påstod att han fått ”tillstånd av röja upp” i området. Röjningen hade dittills kostat 70 000. När 
hembygdsföreningen påpekade för ägaren att ”röjningen” gått så långt att även husgrunderna var borta höll han 
med om att de kunde mycket väl ha fått stå kvar. Det var alltså ett missförstånd mellan ägaren och 
entreprenören. Det hör till saken att ägaren ännu inte bodde på platsen. Andra sopor hade förts dit under lång tid 
och han ansåg att han tagit bort en illegal soptipp. Nuvarande ägaren har ingenting med förstörelsen att göra. 
     Så lätt förlorade bygden och Sverige ett unikt industriminne. Grafit bryts nu inte i Sverige. Rapporter kring 
brytningen säger att Håtunagrafiten skulle vara av en mycket äldre typ än vid traditionella fyndplatser och att 
här finns en av Sveriges största grafitreserver. Av handlingarna i ärendet framgår att dåvarande ägaren, som inte 
längre är i livet, påstått att endast en stor betongklump skulle ha varit kvar av gruvanläggningen. Bilden nedan 
visar dock att påståendet inte var sant. 
Betydande delar av byggnaderna fanns faktiskt 
kvar. Hembygdsföreningen i Håtuna 
dokumenterade i bilder vad som fanns kvar 
1999. Bilderna finns nu i UKF:s arkiv. 
      Det finns ytterligare en intressant ingrediens 
i denna soppa, rapporterad långt senare i UKF:s 
bevarade bandintervju med den aktuella 
gruvfogden. Denne berättade att höggradigt 
renad grafit i hemlighet fördes till Hitlertyskland 
under kriget. 
     Oberoende av denna uppgift har en Bro-bo 
berättat att det talades tyska under kriget runt en 
godsvagn som stod uppställd på stickspåret vid 
godsmagasinet.        
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Verksamhetsberättelse för 2013 

 
Styrelsen för 
Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2013 (vid årsmöte 2014-04-23) 
 
1. Styrelsemedlemmar 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
Ordförande  Hans Borgström resterande mandattid 3 år 
v. Ordf   Ulla Zetterberg resterande mandattid 0 år 
Kassör/Forskn.ansv Börje Sandén  resterande mandattid 3 år 
Sekr  Sophie Hedin  resterande mandattid 2 år 
Ledamot  Bo Palmehorn  resterande mandattid 2 år 
Ledamot  Jonny Ljung  resterande mandattid 0 år 
Ledamot  Ulf  Björkdahl  resterande mandattid 3 år 
Suppleant  Håkan Norelius resterande mandattid 0 år 
Suppleant  Johan Hedin   resterande mandattid 0 år 
Revisor  Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år 
Revisor  Lennart Stigle  resterande mandattid 0 år 
Revisorsuppleant Yvonne Frödin resterande mandattid 0 år 
 
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, ett protokollfört arbetsmöte samt ett antal digitala 
rapporter till styrelsemedlemmarna om verksamhetens utveckling.   
 
 
2. Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2013.  
 
UKF’s 27:e verksamhetsår kan nu summeras. Det inleddes med att vår ordförande Curt Dahlgren efter en 
mycket lång sjukdomsperiod avled den 6 feb. 2013. Börje, Gudrun och Sophie representerade UKF vid 
begravningsakten som hölls i Solna kyrka. Som livet nu är så måste trots allt vardagen gå vidare och 
Curts nedlagda ordförandeklubba måste övertas av någon annan. Vid årsmötet på Klint den 24 april 
valdes Hans Borgström till ny ordförande i föreningen. Han presenterade sig själv i nyhetsbrev nr 2. 
 
Året har vid sidan av rutinjobb och ”strul” med UKF’s datorer varit fyllt av arbete inom områdena 
forskning och arkivering. I särskilda avsnitt nedan ges detaljerade kommentarer om dessa verksamheter.  
Under året har ett stort antal publika och specialbeställda arrangemang genomförts.  
Styrelsens funderingar och beslut kring frågan om UKF’s framtid skapade en hel del arbete. Läs mer om 
detta i avsnitt Medlemsutveckling. 
UKF har deltagit vid kulturrådets samtliga ordinarie möten. Kommunen har konsulterat UKF vid flera 
tillfällen under året. Vi har givit förslag om lämpliga platser för fordonsparkering för besökare till bl.a. 
biskopsborgen på Stäketholmen. Övrig rådgivning har många gånger avsett namnsättning av gator. 
 
Tyvärr medgav tiden att endast två nyhetsbrev kunde produceras och distribueras. För det kommande 
året är det viktigt att vi återgår till det normala med minst 3 nummer per år. Vid sidan om de viktiga 
publika arrangemangen är Nyhetsbrevet den viktigaste återbäringen till våra medlemmar.  
 
3. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning 
 
Årets ekonomiska resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2013. 
Sammanfattningsvis visar den på ett överskott om 3 232,48 kr. Att vi klarade att nå ett överskott beror till 
stor del på det kommunala bidraget om 19500 kr. Vi kan också se, att UKF till viss grad drabbats av 
samma tendens som Sveriges Hembygdsförbund noterat, nämligen att medlemsavgifterna minskar för de 
flesta medlemsförbunden. I årets resultaträkning ser vi att inbetalade medlemsavgifter minskat med 2850 
kr. Inte alarmerande men tillräckligt för att vi omgående måste försöka ändra på trenden (se styrelsens 
beslut i avsnitt Medlemsutveckling). Fortsätter minskningen kan det inträffa att vi måste börja ”nalla” på 
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det vårt egna kapital för att hålla igång den dagliga verksamheten. Då urholkar vi våra möjligheter att 
kunna förnya vår viktiga men nu så slitna datorutrustning. Det är inte akut men ”skulden” finns där och 
måste betalas. Hur denna tekniska förnyelse skall finansieras får kommande styrelser fundera på.  
 
4. Forskningsverksamhet under året 
 
4.1 Hushållningsjournalen 1776-1813 
Vårt största bokprojekt har åter blivit aktuellt, nu i digital form. De tre banden om vardera 256 sidor 
finns inte längre att köpa. Både Lantbruksakademin och Patriotiska Sällskapet – utgivare av tidskriften 
på 1700-talet – framhåller den stora nytta forskningen har av vår utgivning. Eftersom vårt arbete har ett 
”nationellt värde för forskarsamhället” har de bett oss prioritera framtagningen av en digital upplaga. 
Börje påbörjade arbetet under hösten 2013 och med Håkans värdefulla hjälp beräknas  ”Journalen” vara 
färdiginstallerad på vår hemsida i början av sommaren 2014. Testning pågår när detta skrivs i mars 2014.  
 
4.2 Uppsats för Historisk Tidskrift 
Forskningsprojektet kring bl.a. de påstått felaktiga väderstrecksangivelserna i Adam av Bremens skrift 
har nu av Börje (juni 2013) formulerats i en uppsats ställd till Historisk Tidskrift (134:e årgången). Den 
genomgår nu en sista kritisk granskning av s.k. lektörer, som inte vet vem som skrivit artikeln. Minst en 
bedömare skall vara verksam vid utländsk institution.  
Det torde ha framgått av ett flertal artiklar i tidigare Nyhetsbrev att det är en inom forskarvärlden ytterst 
känslig fråga som nu står på spel. Om artikeln inte blir godkänd förväntar vi oss att någon forskare 
äntligen framträder och förklarar hur svensk forskning verkligen ser på saken. Det är ju en debatt i den 
frågan som UKF upprepade gånger efterlyst. Det kanske bör erinras om att en utredning av de påstått 
felaktiga upplysningarna har betydelse för den tolkningen som i alla andra avseenden passar in i våra 
lokala förhållanden. 
 
4.3 Ulf Björkdahls projekt Gamla landsvägen Stockholm - Enköping 
UKF´s styrelseledamot, Ulf Björkdahl, har under drygt ett år forskat i historien om den äldre Stockholm-
Enköping landsvägens sträckning genom kommunen. Hans forskningsresultat kommer att presenteras i 
ett kommande nyhetsbrev. Vi ser med spänning fram mot hans rapport. 
 
4.4 Sockenprotokollen för Bro-Låssa – före tillkomsten av storkommunen Upplands-Bro 
Gudrun Sandén påbörjade 2012 bearbetning av kommunalnämndsprotokollen för Bro-Låssa kommun 
från 1870-tal till storkommunens bildande 1952. Under året har Gudrun fortsatt sitt arbete med 
bearbetning av kommunalstämmoprotokollen från samma tidsperiod. När detta skrivs i mars 2014 är all 
bearbetning klar och projektet avslutat. De bearbetade protokollen finns nu på vår hemsida.  
Gudrun har också skrivit en artikel (se nyhetsbrev nr 2 2013) som ger glimtar om dåtida samhällsliv 
tolkat ur nämndprotokollens formella text.    
 
4.5 Forskningsprojektet kring tolkningen av gamla kartor 
Arbetet fortsätter. Under året har UKF samarbetat med arbetsgruppen Långhundraleden. Det har 
resulterat i en artikel skriven av Börje om dragställen och möjliga alternativ till vägval inom det ryska 
flodsystemet beroende på varierande vattenflöden i floderna. Dessa iakttagelser har möjliggjorts genom 
upptäckten att en av den berömde kartografen Mercators kartor i själva verket visar något helt annat än 
vad hans son och samtiden trodde när denne lät trycka kartan efter faderns död i slutet av 1500-talet. Det 
är en magnifik karta som visar hur de ryska floderna binds samman med vattensystemen i Östeuropa och 
Skandinavien. 
Arbetsgruppens projekt syftar till framtagande av en bok på svenska, engelska och ryska.  
 
5. Medlemsutveckling 
 
Föreningen har haft 190 betalande medlemmar under verksamhetsåret. År 2012 var antalet betalande 208 
st. Eftersom UKF inte tillämpar hårda regler när det gäller betalning av medlemsavgiften innebär denna 
minskning inte nödvändigtvis att UKF förlorat 18 medlemmar utan orsaken till minskningen är att många 
helt enkelt glömt att betala årsavgiften. Oavsett hur det nu ligger till med detta så är det angeläget att 
UKF tar i tu med frågan hur man skall kunna behålla gamla medlemmar och attrahera nya.  
Vad väntar sig medlemmarna av UKF och vad kan UKF göra för att intressera nya medlemmar? Det är 
frågor som styrelsen diskuterat och hittills tagit följande beslut:  
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• Med en nyproducerad broschyr skall vi beskriva UKF:s verksamhet och erbjuda medlemskap. 

Broschyren beräknas vara färdig i slutet av maj 2014 och skall delas ut till boende i Upplands-Bro. 
• Med en enkät till våra medlemmar skall vi ta reda på vad medlemmarna tycker om UKF. Enkäten 

publiceras i årets första nyhetsbrev i mars 2014. Enkäten finns samtidigt på hemsidan och kan 
besvaras fram till 15 maj 2014. 

• En elektronisk medlemsansökan på hemsidan skall göra det enklare att bli medlem 
 

Dessa åtgärder är ett första steg. Utfallet får styra om vi behöver ta nya steg.  
 
Underhåll och utveckling av vårt medlemsregister är viktigt för UKF. Styrelsen har därför beslutat att en 
i styrelsen skall vara ansvarig för medlemsregistret. Under verksamhetsåret har Ulf Björkdahl haft detta 
ansvar. 
 
6. Arkivering 
 
Det är säkert känt att UKF under alla sina tidigare verksamhetsår samlat på sig en ofantlig mängd 
källmaterial i form av böcker, skrifter, bandinspelningar, videofilmer, pappersbilder, diabilder, 
negativfilm etc. Allt detta finns bevarat hos Börje i hans bostad. UKF’s tidigare styrelser har varit väl 
medvetna om att detta inte varit ett tillfredställande sätt att bevara vår skatt på. Ett säkrare sätt kräver en 
lokal som är klassad som arkiv dvs. den är vatten- och fuktsäker, den har en luftmiljö som inte skadar det 
som förvaras i lokalen etc. UKF har under flera år på olika sätt deltagit i aktioner för att inom kommunen 
finna en sådan lokal. Med tillkomsten av Upplands-Bro Arkivförening och Kommunens bistånd har vi nu 
äntligen nått målet: ett skyddsrum i Råby. Genom vårt medlemskap i Arkivföreningen är det nu ”bara” 
för UKF att fylla hyllorna. Innan vi kan åka till arkivlokalen måste vi ha god ordning på det vi ställer på 
hyllorna. Under verksamhetsåret har styrelsen därför påbörjat det mödosamma jobbet att katalogisera vår 
skatt. Vi har börjat med de böcker och skrifter UKF producerat under åren. Samtliga pappersbundna 
bilder är inskannade och väntar på att bli registrerade.  
Jobbet är tidskrävande och inkräktar på den tid vi har för vår forskningsverksamhet som ju är UKF´s 
kärnverksamhet. Mycket arbete återstår och kommande styrelser får fundera på hur vi skall ro iland det 
hela. En komplicerande faktor i arkiveringsarbetet är att vi inte kan lägga in allt material på en gång 
eftersom den pågående forskningen kräver enkel tillgång till delar av vår skatt. 
 
7. UKF datorsystem  
 
Utan vårt datorsystem kan ingen rationell forskning utföras. Så har det varit under alla år UKF verkat. 
Under åren har utrustningen uppgraderats i takt med ny tillgänglig teknik. Trots det så har vi nu hamnat i 
en situation där vår utrustning tillhör en teknikgeneration som inte längre finns på marknaden. Vår 
utrustning är ålderstigen och till viss del sliten. Vi har under året påbörjat en moderniseringsprocess. I ett 
första steg har vi ersatt vår äldsta dator med en tidigare inköpt (= ingen kostnad detta år) men modernare 
dator.   
Säker lagring av vårt digitala material har under åren klarats med extra skivminnen. Metoden är 
säkerhetsmässigt acceptabel men i det långa loppet inte hållbar. Vårt ”Molnabonnemang” (tecknades 
verksamhetsåret 2012) erbjuder idag säker datalagring via nätet. Under året har därför allt mer av UKF’s 
digitala arkiv överförts till Molnet. När överföringen är genomförd kan vi avveckla våra externa 
skivminnen. Framtiden får dock visa om Molnet i slutändan blir vårt säkra datalager.   
 
8. Publika arrangemang 
 
Vid sidan om forskningen är de publika arrangemangen UKF:s viktigaste aktivitet. Arrangemangen gör 
oss kända och genom mötet med medlemmar och andra kulturhistoriskt intresserade människor får vi 
”feed back” på vår verksamhet. UKF har därför som vanligt varit aktivt under verksamhetsåret och på 
egen hand eller i samarbete med andra genomfört ett stort antal publika arrangemang. Gudrun och Börje 
har som vanligt dragit det stora lasset. Generellt har våra arrangemang varit välbesökta och den 
intresserade publikens frågor gör att den utsatta tidsgränsen för arrangemangen många gånger överskrids. 
Tyvärr måste vi samtidigt konstatera att ungdomen lyser med sin frånvaro. Kan vi göra något åt detta? 
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Hur skall vi attrahera nya åldersgrupper? Se avsnitt Medlemsutveckling vad styrelsen har tänkt göra åt 
saken. 
  
Genomförda arrangemang 
2013-02-07 Historia kring Brogård. Florasalen. PRO-Bro 
2013-03-07 Rösaring föredrag med bildsvit. UKF på Klint. De flesta besökarna var nya. 
2013-03-21 Dalupproret 1743. Hedvig Eleonoras församlingsgård. Kristina Smedberg 
2013-03-22 Club Myran, Bålsta. Från Bro till Baku – 35-40 åhörare 
2013-04-10 Från Bro till Baku, historiskt dokumenterade vikingatåg. Bibl. Kungsängen 
2013-04-14 En resa genom jazzhistorien – Söndagssalong hos Sophie Hedin 
2013-04-24     Bro-Låssas utveckling speglad i de kommunala protokollen. Gudrun Sandén  
2013-04-29  Föredrag av Börje om sin forskning. Owe Johanssons grupp kring idéhistoria 
2013-06-04 Sektionen Bro d´River Boys. Frisörsalong och torget i Enköping 
2013-08-23 Bro d´River Boys musik på Club Myran i Bålsta 
2013-09-08 Kulturarvsdagen. Bro Häradsplats. Börje Sandén i samarb. med Kulturnämnden 
2013-09 14 Sigtuna Vänner guidades vid Stäketruinen,  Lyckad, sålde för 200 kr 
2013-09-14 Gudrun /Börje/Hans Fest i byn. Mycket folk 2 bord, sålde för 710 kr 
2013-09-15 Guidning med Ångfartyget Mariefred 91 personer Brohof, Säbyholms skolan 

Låssa kyrka (Bro halva hundare) 
2013-10-16 Föredrag om Fornsigtuna i Kungsängens bibliotek.  
2013-10-22 Gudrun / Börje berättar Brohistoria inför Hantverkshuset personal på Klint 
2013-11-09 Föredrag Hörselskadades förbund. Stäkethistoria. Välbesökt. Framgångsrikt 
2013-12-07     Kultur- och Julmarknad – UKF / Börje på plats med kulturhistoria 
 
 
Hans Borgström    Börje Sandén 
Ordf                                                 Forskningsansvarig                   
 

 

År 2013 var det 20 år sedan 250-årsminnet av Dalupproret uppmärksammades. 
Ett inlägg av Börje Sandén 
 
   I första Nyhetsbrevet 2013 erinrades om UKF’s bidrag till Museivärldens projekt ”1993 - Den svenska 
historiens år”, med underrubriken ”Rikshistoria på hemmaplan.”. Med egna och inlånade föreläsare 
genomförde vi sex föredrag vardera terminen och sex exkursioner till våra fornminnesplatser under 
sommarhalvåret. UKF anammade det ”nationella temat” och lyfte fram i ljuset ett dokument som vi 
kallade Tibble-dokumentet eftersom det skrevs på vår gästgivargård i Kungsängen.  
   Vi kunde i bokserien Vad hände egentligen? visa ”med dalaallmogens egna ord” att den stora marschen 
till Stockholm var en demonstration, och inte ett försök till uppror. Vår bok berättade om 
demonstranternas förhandlingar med den del av regeringen som vågat stanna kvar i huvudstaden. Vi 
framhöll särskilt deras önskan att få träffa kungen och visa honom sin vördnad. 
   Orsaken till att ämnet på nytt tas upp i vårt Nyhetsbrev är det faktum att Norstedts stora 
uppmärksammade historieverk Sveriges Historia för fram en helt motsatt uppfattning om vad som hände 
1743. Författaren konstaterar att ”båda sidor väntade och ingenting hände”. Jag kontaktade denne och 
fick veta att förhandlingsprotokollen inte funnits med i källmaterialet. Enligt min åsikt har man här 
avsiktligt eller oavsiktligt slarvat med källmaterialet. De saknade protokollen framhåller klart det seriösa 
i allmogens agerande. De visar att demonstranterna fick gehör för de viktigaste frågorna och att de gett 
vika i den mindre viktiga om valet av tronföljare.  
    Den vanliga historieskrivningen säger tvärtom att det var deras vägran att godta det andra förslaget till 
tronföljare som var orsaken till militärens ingripande. I den nu aktuella tolkningen av händelseförloppet 
sägs inte ett ord om dalfolkets demonstrationståg i den historiska avdelningen av boken. Där talas om ett 
krig 1741 och en fred 1743.  
    Demonstrationen betraktas uppenbarligen som revolution och får sin plats i det stora kapitlet  
”Brott och straff ” - tre hundra sidor längre fram i boken. 
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Medlemsinformation 2 
    - nyhetsbrev sept 2014 

 

                 Årgång 28 
 

”Fest i val-tider” i Bro Centrum lörd. 13 sept  
UKF deltar med stor skärmutställning om bygdens och UKF:s historia 

Plats: Bro Nya bibliotek. kl 11 – 15   Se mer på nästa sida 
Passa på att besöka Bros nya bibliotek / Upplands-Bro Informationscenter 

 

Kulturvandring i Kungsängen  
Ulf Björkdahl och Börje Sandén berättar om platser och människor under en vandring som 

startar vid Bergskolan och går via Ryssgraven till Dalkarlsbacken. 
Söndag 28 sept. kl 13.00. Samling vid Bergaskolans P-plats 

Vandringens längd ca 3 km. 
 

Kulturvandring i Bro 
Börje och Gudrun Sandén berättar om människor och platser under en vandring som startar  

vid Bro Centrums parkering och går mot Assurstenen strax innan Bro kyrka. 
 Söndag 26 okt. kl 12.00. Samling vid P-platsen Bro Centrum. 

Vandringens längd ca 2,5  km. 
 

I krigens spår 
Föredrag av Börje Sandén UKF och Lars G Holmblad, författare  

Hur har vår kommun påverkats i orostider? Vilka spår av krig finns i vår kommun? 
Sönd. 30 nov. kl 15.00. Preliminär plats Nya Kulturhuset, Kungsängens Centrum. 

 Se viktig information på nästa sida! 

Traditionella Söndagssalongen – 23 nov, kl 15   
Nordiska favoriter och blandade karameller 

Danial Shariati med vänner underhåller med svensk 1900-tals musik 
Danial  har fått både Charlie Normanstipendiet och  

Enköpingsbankens utvecklingsstipendium 
Hos Sophie Hedin på Lärarvägen 1 i Bro mellan Härneviskolan och Norrgården 

Inträde  50:-  Se mer på nästa sida 
 

Enkäten 
Resultatet visas på nästa sida 

 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Målarvögen 19, 197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF ,  Målarvägen 19, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se 
 
 

http://www.ukforsk.se/


Skärmutställningen på Bro bibliotek i samband Fest i Val-tider    
Det har hänt mycket när det gäller forskningen kring lokalhistorien i UKF och Upplands-Bro 
under de 28 år som den genomförts i form av ett forskningsinstitut.  
     Men vi får inte glömma att mycket stort forskningsarbete utförts dessförinnan – och 
ständigt utförs inom de tre hembygdsföreningarna och inte minst i Håtuna/Håbo-Tibble 
släkt- och hembygdsforskning   
     I decennier var Herman Svengård den ledande hembygdsforskaren, vilket den mycket stora 
hembygdssamlingen på biblioteket i Kungsängen vittnar. Kommunens stora projekt  
Hembygdsprojekt 1977 – 79 med bl.a skriftserien ”Vi skriver i Upplands-Bro” har betytt 
mycket liksom dess utgivning av hembygdsboken  Det hände i Upplands-Bro 1984 
Se mer på sid 10 
     UKF: ville vid sin tillkomst1987 utöka lokalforskningen med ytterligare en dimension, 
nämligen de nya elektroniska hjälpmedlet dator. Vi skapade ett program för att lagra texter i 
databaser, och blev inbjudna att demonstrera saken för en av de historiska institutionerna vid 
Stockholms universitet. Vi blev också inbjudna att föreläsa och demonstrera användningen av 
s.k. totalstation det allra nyaste i kartering vid arkeologiska undersökningar. Vi öppnade vår 
hemsida 1996 med bl.a. alla våra runstenar, vilket inspirerade runverket att göra samma sak. 
      När vi ville trycka böcker i mindre upplagor för utskrift på datorskrivare tvingades vi 
”manipulera” ett program så att sidorna gick att skriva ut i sådan ordning att vi kunde lämna 
utskrifterna direkt till bokbinderiet. Utställningen ger också exempel på forskningsprojekt 
som vi tagit initiativ till 
 

Söndagssalongen 
Danial Shariati är med sina 16 år redan en synnerligen begåvad violinist. Hans musicerande 
utstrålar en utrycksfullhet med närvaro, engagemang och känsla. Han kommer säkert att med 
ett fortsatt målmedvetet övande, låta höra tala om sig i de riktigt stora sammanhangen. Trots 
sina unga år är han redan en oförglömlig musiker. Lycka till! Stipendiet är på 30 000 kronor. 
Ur kommunens hemsida 
  
I krigens spår – Angivet datum och möteslokal är preliminärt. För definitiv 
information om tid och plats ber vi dig bevaka UKF hemsida, nättidningen UBRO och 
annons. 
 
                         Resultatredovisning Enkätundersökningen. 
Enkätundersökningen som presenterades i nyhetsbrev mars 2014 är nu klar. Tyvärr besvarade 
endast några få procent av läsekretsen enkäten. Vi tycker naturligtvis att det hade varit roligt 
med fler svar men eftersom nästan samtliga som besvarat frågan ”Det är bra som det är” 
jakande tolkar vi det som att den uppfattningen antagligen står för flertalet läsare dvs. att de 
flesta tycker att inga större förändringar behövs i UKF. 
 
Utifrån inlämnade svar har styrelsen dragit följande allmänna slutsatser: 
• UKF bör fokusera mer på lokalhistoria och presentera den på ett populärt sätt 
• Nutida lokalhistoria är något som efterlyses  
 

Följande direkta synpunkter är dessutom värda att redovisa: 
• UKF bör förmå  kommunen att även ta hänsyn till kulturen i samhällsplaneringen, Ta ut 

kommunfolket i terrängen! 
• Mera färgbilder i nyhetsbrevet 
• Berätta för de nyinflyttade i tätorterna om vad som hänt under gångna tider i kommunen 

 
Tack för svaren! Vi kommer på olika sätt att gå vidare med de inkomna synpunkterna. Redan 
i detta nummer av nyhetsbladet kan du se exempel på både färgbild och nutida lokalhistoria 
Styrelsen 



Sunnerdahls hemskolor på landet. Del 1 
 
Av Uno Stedman, ordf i Sunnerdahlsföreningen. 
 

Inledning 

Styrelsen i UKF har bett mig att skriva en serie artiklar om stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på 
landet (SHL 1911-1944) och sedermera Sunnerdahls praktiska ungdomsskolor på landet (SPU 1944-
1972). Dessa artiklar kommer att ingå i UKF:s nyhetsbrev under en tid framöver. Jag som skriver 
artiklarna heter Uno Stedman och var elev på SPU 1956-59 och gick den verkstadsmekaniska 
utbildningen. Jag är ordförande i Sunnerdahlsföreningen som startade sin verksamhet 1997. Vår 
förening är den 3:e i ordningen efter den första som startade 1918. 
Det skulle vara trevligt att efter varje artikel få synpunkter och frågor från er medlemmar i UKF. 
Lämna dessa gärna till min E-postadress  stedman@live.se  
 
Kort sammandrag  
I korthet är historien som följer. I november 1908 lät frk. Magna Sunnerdahl kort efter sin faders 
bortgång till Kungl. Maj:t överlämna en donation på fyra miljoner kronor till "Hemskolor på landet" 
för friska storstadsungdomar som behövde praktisk utbildning och uppfostran i lantlig miljö. Gåvan 
överlämnades till Kungl. Maj:t (regeringen) som utformade stadgarna för stiftelsen Sunnerdahls 
hemskolor på landet, som sedan blev Sunnerdahls praktiska ungdomsskolor. Skolan drevs i 
stiftelsens regi i Upplands-Bro kommun mellan 1911-1972. Skolfastigheten, Säbyholms gård, såldes 
till Stockholms läns landsting. Landstinget var huvudman för den gymnasiala trädgårdsutbildning 
som inrättades där. Då var benämningen Säbyholms Naturbruksgymnasium. Donationens ändamål 
permuterades (förändrades) genom beslut 1966 av Kungl. Maj:t till att i stället avse bidrag till vård 
och utbildning för handikappade barn och ungdomar. Regeringen meddelade den 30 april 1971 
stadgar för stiftelsen Sunnerdahls handikappfond (SHF).  
Stiftelsen Sunnerdahls praktiska ungdomsskola blev således från 1971 Sunnerdahls handikappfond 
(SHF). Direktionen har sitt säte i Älvsjö 
 
 
 
                   

                      
             
                   Anders Petter Emil Sunnerdahl 

                 

                       
                  Magna Charlotta Catharina Sunnerdahl 
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Familjen Sunnerdahl.  

Magna Charlotta Catharina Sunnerdahl föddes den 26 maj 1863 i Klara församling Stockholm. 
Hennes föräldrar var Anders Petter Emil Sunnerdahl och Hedda Ulrika Francke. I familjen föddes 
även sonen Sven (Daniel) Otto Gustaf född den 2 oktober 1865 som dock avled den 16 januari 
1883. Magnas mor avled några dagar efter sonens födelse, den 4 oktober 1865. Fadern gifte aldrig 
om sig. Familjen Sunnerdahl utgjordes således av far och dotter under större delen av Magnas 
levnad. Detta faktum präglade Magnas uppfostran och hon fick tidigt lära sig att känna ansvar både 
för hemmet och i det större samhällsperspektivet. Magna blev sin fars allt i allo.  
Familjen Sunnerdahl var bosatt i Gamla Stan i Stockholm under 1860-talet. Magna genomgick 
dåvarande Åhlinska flickskolan, som på den tiden låg på Malmskillnadsgatan.  
Emil Sunnerdahl var grosshandlare och ägare till pappersgrossistfirman J. Lind, med 
kontorsadress Rosenbad 2 i början av 1900-talet. Vid Emils död var familjens adress Västra 
Trädgårdsgatan 15A. Magna bodde kvar i föräldrahemmet till dennes bortgång.  
Fram till dess levde Magna ett tillbakadraget liv men likafullt ståndsmässigt liv med lämpligt 
umgänge. Hon gjorde också utlandsresor för att kurera sin hälsa. Tydligen var hon ganska klen 
vilket antagligen berodde på svaga lungor.  
 
Magna Sunnerdahls arv från fadern. 
Vid faderns död den 14 augusti 1908, ärvde Magna ensam hela hans kvarlåtenskap som uppgick till 
omkring 9 miljoner kronor, en för den tiden mycket stor förmögenhet. Omräknat i dagens 
penningvärde motsvarar det ungefär 375 miljoner kronor. Magna ärvde också fastigheten 
Smedslättsgården i Bromma där familjen hade tillbringat somrarna och som hon nu fortsatte att ha 
som sitt sommarställe 
Smedslättsgården utgjordes av ett bostadshus i 3 våningar av trä från 1700-talet, denna hade 
ursprungligen utgjort en utgård till Ålsten. Magna var 45 år när arvet tillföll henne och hon 
förblev ogift och barnlös.  
 
Magna Sunnerdahls levnad efter faderns död 
Enligt uppslagsverket "Svenska män och kvinnor" var Magna av naturen en livsglad människa 
med relativt små anspråk för egen del. Hon var blond och något under medellängd. Enligt 
samtida bedömare var hon en god, glad och vänlig människa med en frisk och sund syn på 
tillvaron. Ytterligt anspråkslös förde hon ett tillbakadraget privatliv och lät aldrig tala om sig 
eller sina göranden och låtanden. Magna reste ofta och gärna utomlands.  
Magna hade en sjurumsvåning på de översta etagen i en fastighet på Narvavägen 30 i Stockholm. 
Hon bodde till en början tillsammans med sin kusin Elisabeth Lincke, en sympatisk äldre dam, fram 
till dennas död 1923. Därefter levde hon ensam i denna våning. Magna drabbades av elakartad 
ledgångsreumatism som läkarna hade svårt att bemästra intill det efter många år konstaterades att 
den hade sitt upphov i en varbildning i en tand. Hon hade därför svårt att röra sig och gick sällan ut. 
Vid sina resor till olika sanatorier hade hon ofta sällskap med sin kusin Otto Franckes fru Elsa.  
 
Den Sunnerdahlska förmögenheten.  
Den bestod såvitt nu kan utrönas av ärvda pengar som förvaltats väl, samt av medel intjänade och 
sparade genom eget arbete. Emil Sunnerdahl hade bland annat ärvt sin farbror Sven Magnus 
Sunnerdahl och dennes hustru Hedvig Charlotta Kemner. Dessa makar ägde bland annat Klippans 
finpappersbruk i Skåne. Eftersom de inte efterlämnade bröstarvingar hade de år 1853 testamentariskt 
förordnat att Emil Sunnerdahl och en annan släkting före övriga arvtagare, skulle tilldelas viss del av 

4



den efterlämnade kvarlåtenskapen. Charlotta Sunnerdahl, född Kemner förordade senare Emil och 
en annan släkting till testamentsexekutorer.  
Förutom att Emil var brorson till Sven Magnus Sunnerdahl, var också hustrun Charlotta Kemner 
släkt till Magnas mor Hedda Francke. Således var Magna systerdotterdotter till Charlotta Kemner. 
Detta dubbla släktskap medförde att Magna först själv ärvde pengar efter Charlotta vid arvsskiftet 
1880 och därefter som enda bröstarvinge ärvde sin fader Emil Sunnerdahl. Magna hade dessutom 
själv tidigare ärvt andra släktingar.  
 
Donatorn Magna Sunnerdahl. 
Efter faderns död inträdde emellertid ett febrilt skede i Magnas liv, som skulle vara under de 27 år 
hon hade kvar att leva. Hon satte fart på arvet åtog sig ett omfattande mecenatskap och gjorde 
otaliga ofta betydande donationer. Det var företrädesvis humanitära intressen som hon odlade men 
även kulturändamål främjades av henne.  
Som donator skänkte Magna Sunnerdahl betydande belopp till välgörande ändamål. Hon främjade 
på många sätt, ofta i det tysta, sina stora humanitära och kulturella intressen.  
Drottning Viktoria hade i henne en av sina trognaste och frikostigaste medhjälpare när det gällde 
filantropisk (välgörenhet) verksamhet. Med undantag för de tider när Magna vistades utomlands 
deltog hon i förvaltningen av sina donationer och visade att hon hade en bestämd uppfattning om 
hur olika problem borde lösas.  
År 1924 erhöll Magna Sunnerdahl utmärkelsen Illis quorum (för berömliga gärningar) för sin 
omfattande välgörenhetsverksamhet.  
 
Bouppteckningen efter Magna Sunnerdahl. 
Magna Sunnerdahl avled vid 72års ålder på sanatoriet Montebello i Danmark, den 9 augusti 1935 
och jordfästes i familjegraven på Haga norra kyrkogård.  
Bouppteckningen efter Magnas död visade en behållning på omkring 2,5 miljoner kronor i 
fastigheter, lösöre, aktier och kontanter. Eftersom hon inte hade några nära släktingar gick 
huvudparten av det hon lämnade efter sig till en gudson. Mindre belopp gick till Föreningen för 
Välgörenhetens Ordnande (FVO), till trotjänarinnor och en anställd vid kindergarten i Kristallen. 
Ett större belopp på 400.000 kr och sin sommarstuga "Stugan i tallbacken" på skolans område i 
Säbyholm testamenterade hon till stiftelsen Sunnerdahls hemskolor. 
 
Slutord.  
Med Magna Sunnerdahls död gick en sann människovän och ett märkligt kvinnoöde ur tiden. 
Det har spekulerats över motiven till denna överklasskvinnas stora givmildhet och engagemang i 
filantropisk verksamhet. Var det ett sätt att bryta tillbakadragenhet och tristess att triumfera och 
stoltsera, eller var det ett resultat av en genuin medkänsla för de mindre bemedlade i samhället?  
Magna Sunnerdahl var inte någon drivande social reformator men det har hävdats att hon med åren 
blev alltmer bekymrad över de metoder med vilka förfäderna byggt upp familjeförmögenheten. 
Särskilt de skogsaffärer man gjorde med norrländska småbönder vilka under "Baggböleriets" 
tidevarv inte visste om sina egendomars värde utan sålde dem till underpriser.  
Men om detta vet man ingenting säkert.  
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Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro. Del 1 
Var gick den gamla 1600-talslandsvägen genom vår kommun? Hur såg den ut? Finns något kvar?  
Och hur har vägen förändrats under åren?  

Ulf Björkdahl redovisar här resultatet av den forskning han gjort kring landsvägens historia. I kommande 
nyhetsbrev redovisas detaljer för olika vägavsnitt. Vi startar med en allmän översikt över väghistorien. 
     Vi ska följa den gamla landsvägen - eller Stora landsvägen som den kallades för att särskiljas från lokala 
härads- och bygdevägar - genom kommunen från Stäkets sund till Håbo-gränsen. Det är en omkring två mil 
lång sträcka av landsvägen mellan Stockholm och Enköping. Vi kommer att passera de dåvarande socknarna 
Näs, Bro och Låssa som alla ingick i Bro härad. 
     För 1.000 år sedan låg Mälarens vattennivå 5 meter högre än nu och de flesta resenärer som korsade vår 
trakt använde båt eftersom vattenvägarna ännu var de viktigaste kommunikationslederna. Den blivande 
landsvägen trampades upp under vikinga- och medeltiden i takt med landhöjningen. Vägen blev ett av rikets 
huvudstråk sedan Stockholm blivit handelsplats och huvudstad och en färdväg till lands behövdes till 
Enköping och Västerås och till gruvnäringen i Bergslagen. Av detta skäl kom vägen ibland att kallas för 
Kopparbergsvägen. Trots att de vägfarande måste passera Stäkets sund med sitt strida vatten som slet på 
såväl färjor som broar och även tampas med flera besvärliga backar var vägen genom Bro härad att föredra 
framför omvägen via Uppsala. 

Den äldsta landsvägen 
Den äldsta landsvägen var endast en smal stig. Man gick eller red eller så använde man oxar och hästar 
för klövjning eller för att dra släpor (ett slags skaklar med tvärslåar emellan på vilka man kunde frakta 
lättare last). Vägens sträckning var inte alltid given utan kunde ändras då och då utifrån 
framkomligheten. Där marken var lös trampades hålvägar (dikesliknande slitage, jfr bild). Vägbankar 
byggdes ännu endast över sankmarker. Malmtransporter och andra tyngre lass skeppades över Mälaren 
eller transporterades med släde vintertid. Under 1500-talet började vägarna generellt förbättras men 
fortfarande var landsvägen mest en stig, upptrampad av hovar och klövar och spår efter kärror och 
släpor. Ännu var endast ett fåtal vägsträckor i landet framkomliga med vagn. 

 

 

 

 

 

 

 
1600-talets landsväg  
Under stormaktstiden på 1600-talet ökade behovet att resa, inte minst för den expanderande 
statsmakten med ämbetsmän, post, trupp mm som skulle fara kors och tvärs över riket och nu ville 
man även kunna ta sig fram med fyrhjuliga vagnar. Landsvägarna försågs därför med upphöjda 
vägbankar med diken på båda sidor. Det skulle vara 10 alnar (6 m) mellan dikena. Underhållet av 
vägen fördelades på traktens bönder. Gästgiverier skulle finnas på bestämda avstånd, ett skjutsväsende 
organiserades (även här fick bönderna ställa upp), vägarna uppmättes och milstolpar sattes upp.  
     Även om det, med några undantag, är svårt att finna uppgifter om årtal verkar det som att 
byggandet av Stora landsvägen med vägbank och diken på allvar kom igång i Bro härad under 1660-
talet. Landsvägen drogs över hemmanens utmarker eller längs med gränsen mellan in- och utägorna. 
Endast i undantagsfall passerades åkermark och då på kortast möjliga ställe. Så långt möjligt följde 
man förmodligen de gamla stigarnas sträckning. Gårdsplaner passerades vid Näs kyrkby, Tibble by 
med gästgiveriet och Aspviks kvarn. 

Äldsta landsvägen? 
Dagens gång- och  
ridstigar bakom Aspviks 
koloniområde bör ha sina 
anor i en medeltida väg 
som rundade den dåtida 
viken. Här ses en hålväg 
längs stigen. Foto 
författaren 2010. 
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     Tillkomsten av 1600-talets anlagda landsväg ökade framkomligheten väsentligt, särskilt för resande 
med vagnar, även om komforten inte ska överdrivas då vägen fortfarande var ojämn och backig. Vid 
Stäkets sund fick man invänta överfart med färjan, även om färjan under några årtionden och med stor 
möda var ersatt med en bro. Grindar längs vägen skulle öppnas och stängas. De flesta vägfarande 
vandrade även om resvagnar och forkolonner efter hand blev vanligare inslag. Man färdades vanligen 
3-5 mil/dag, ibland längre.  

 
Vintertid reste man med släde på den 
särskilda vinterlandsvägen som stakats ut 
över frusna vatten, sankmarker och öppna 
fält. Den var rakare, planare och genare än 
sommarlandsvägen varför man kom fram 
på kortare tid och dragdjuren orkade med 
tyngre lass. Att som resenär färdas i släde 

var bekvämare än att sitta i ofjädrad vagn. Många transportbehov sparades till vintern. Från Stockholm 
gick ”Stora vintervägen” via Barkarby gästgiveri och Görvälns krog över Görvälnfjärdens is och upp 
på landbacken vid Tibble gästgiveri. På ängen nedanför gästgiveriet fanns en särskild krogstuga för 
vinterresenärer. Därefter följde vintervägen dagens järnvägssträckning, passerade Aspviks krog och 
löpte ut i Brofjärden (se kartan). Därefter letade sig vintervägen upp på fastlandet via 
Kvistabergsviken, passerade vinterkrogen vid Rättarboda, gick ut i Kalmarviken efter Toresta gård och 
sedan upp på land vid Draget. Det var förstås inte alltid riskfritt att färdas över is så ibland användes 
ändå sommarlandsvägen vintertid.  

Från dagens Enköpingsvägen på 
Stäksön fram till Dalkarlsbackens 
krön är ca 400 m av 1600-talsvägen  
väl bevarad.  Vägen är 4-5 m bred och 
vägbanken upp till 80 cm hög. Foto 
författaren 2012. 

De bäst bevarade delarna av 1600-talsvägen finns vid Stäkets sund (stig), Stäket-skogen (stig), 
Dalkarlsbacken (vägbank) och ovanför denna (vägbank). Även ovanför Hälledagshällarna vid Håbo-
gränsen finns 1600-talsvägen kvar men är svår att upptäcka. En genuin vägsträcka försvann tyvärr vid 
byggandet av Upplands-Bro gymnasieskola och snart försvinner den som går över Jursta tidigare ägor. 
Andra bevarade vägsträckor med ursprung i 1600-talet, men som är breddade och förhöjda pga senare 
tiders trafik, är Dalkarls-gärdena, Tibble gårdsväg, Gamla Aspviksbacken samt över Önsta och Tätorp. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Här passerar 1600-talsvägen över Jurstas gamla ägor. Denna sträcka var landsväg fram till mitten av 
1870-talet. Området ska snart bebyggas. Foto från 1980-talet, Börje Sandén, UKF. 
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På nedanstående karta har författaren ritat sommarlandsvägens sträckning under 1600- och 1700-talen 
(svart). Som synes följer den i stort sett dagens Enköpingsvägen (gult). Även de på den tiden besvärliga 
backarna är utritade. Vinterlandsvägens ungefärliga sträckning är inritad med blått.  

 

1700-talets landsväg 

Under 1700-talet vidmakthölls landsvägen med den sträckning som dragits under 1600-talet. I själva 
verket kom huvuddelen av 1600-talets landsväg att användas i flera hundra år, vissa sträckor ända 
fram till slutet av 1930-talet. Genom underhåll och förbättringar har vägbanken höjts efter hand. En 
betydelsefull vägomläggning gjordes i början av 1700-talet då vägen över de branta och besvärliga 
Hälledagshällarna vid Håbo-gränsen ersattes med en ny och mindre brant sträckning. 
      Under 1700-talet skedde några särskilt intressanta passager längs landsvägen genom vår bygd. 
1719 drog Karl XII:s liktåg fram på Stora landsvägen, en flera km lång karavan med 110 vagnar och 
450 hästar. Den sista övernattningen före Stockholm gjordes i Örnäs och Tibble. 1743 tågade flera 
tusen dalkarlar på landsvägen genom häradet mot Stockholm för att protestera mot kungens politik. 
Övernattning skedde i Tibble. Övernattade kring Tibble gjorde även en trupp om några tusen soldater 
från Värmland på väg mot Stockholm 1809 för att medverka i upproret mot kungen. 

.   
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1700-talsvägen vid 
Håbogränsen byggdes 
för att man skulle slippa 
den livsfarliga Hälledags 
backen vid Kalmarsnd. 
Vägsträckan är ca 2 km 
lång och slingrar sig 
förbi höjdpartierna.  De 
första 700 m, räknat från 
f d järnvägsövergången 
på Enköpingsvägen, 
sammanfaller med 1600-
talsvägens sträckning. 
Vägbanken på denna 
sträcka höjdes i samband 
med järnvägsbygget 
kring år 2000. Foto 
författaren 2013. 

1800-talets landsväg 
I början av 1800-talet byggdes en bro på stenpelare över Stäkets sund, en bit söder om färjeläget. I 
samband med det omlades landsvägen över Stäketholmen där slottsruinen är. Den nytillkomna och 
efter hand allt mer frekventa ångbåtstrafiken krävde snabb passage genom sundet och under 1860-talet 
övergav man broförbindelsen och återgick till det tidigare färjeläget där en svängbro byggdes.  
     Vid mitten av 1800-talet, då staten ökade anslagen för vägförbättringar, gav man sig på att reducera 
de besvärliga backarna i häradet. Medel avdelades 1846 för att få bukt med Dalkarlsbacken, 
Långsandsbacken, Knektbacken, Gripens backe, Aspviksbacken och backarna vid Håbo-gränsen. De 
flesta av dessa byggdes bort genom att landsvägen omlades i en helt ny sträckning förbi backarna.      

Under 1870-talet drogs järnvägen fram genom vår trakt, tillkommen för malmtransporter från 
Bergslagen till Stockholm. Den medförde en del anpassningar av landsvägen, bl a en vägbro vid 
Stäket, vägrätningar mellan Jursta och Toresta samt plankorsningar i Kungsängen och Toresta. 
Behovet av särskilda vintervägar försvann när tyngre transporter nu kunde ske med järnväg. De snabba 
färdsätten med järnväg och ångbåtar medförde en minskning av den livliga trafiken på landsvägen. 

 
 
 
 

Två landsvägar. Fotot taget från berget ovanför Bygdegårdsvägen i Kungsängen, troligen under 1940-talet. Till 
höger syns 1800-talets landsväg (nuvarande Skolvägen). Till vänster nya Enköpingsvägen, öppnad 1940. Mellan 
vägarna ligger i dag OK-macken och gamla idrottsplatsen. Fotot publicerat med tillstånd av Pressbyråns museum. 
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1900-talets landsväg   
Ännu in på 1910-talet var landsvägen mest lämpad för vandrare och hästskjutsar och reshastigheten 
rörde sig om 7 km/tim (hästskjuts). Körbanan var nu 5 m bred genom hela häradet. Bilar blev 
vanligare efter första världskriget och då försvann de sista grindarna i vår trakt, de vid Tätorp och 
Kalmarsand. 1925 övertogs vägunderhållet av den nyinrättade vägförvaltningen. Den efter hand 
tilltagande biltrafiken ställde krav på en landsväg utan skarpa kurvor och skymd sikt. 1927-28 rätades 
och breddades vägen mellan Aspviks kvarn och Ekboda. Under 1930-talet och dess arbetslöshet  
gjordes en stor satsning på Enköpingsvägen genom statliga nödhjälpsarbeten, s k AK-arbeten. Vägen 
rätades mellan Stäket-Aspviks kvarn och Jursta-Höglunda. Körbanan breddades till 7 m. Inledningsvis 
var vägen grusad men försågs senare med smågatsten på hela sträckan innan den så småningom 
asfalterades Efter andra världskriget expanderade bilismen. Då hade landsvägen blivit Riksväg 12 och 
1962 upphöjdes den till europaväg E18. Snart ersattes landsvägen av en helt ny väg i kommunen då 
motorvägen öppnades med sin första del 1967 och var klar 1971. Enköpingsvägen blev länsväg 840. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstin Hedin cyklar på riksväg 
12 förbi Jursta 1948. Vägbanan 
bestod då av smågatsten. Foto 
Olle Hedin, Bro. 
 

 
 

Det hände i UKF och i Upplands-Bro 
- stor skärmutställning i nya Brohuset under Fest i byn-dagen 13 sept 

 

 *  Elektronisk kartering av fornminnesplatser introduceras inom arkeologin av 
     ”Sveriges mest aktiva amatörforskare” enligt tidningen Populär Arkeologi 1988 
 

 *  Vi demonstrerade användningen av en s.k. totalstation för Riksantikvarieämbetet 
     Instrumentet är nu standardutrustning vid alla arkeologiska undersökningar 
 

*   UKF upptäckte och rapporterade Mälardalens största hålvägssystem Draget 
 

*   UKF var först att göra böcker enbart med dator och skrivare 
     Böckerna i små upplagor med färg och hårda pärmar gick direkt till bokbindaren  
 

*   UKF visade ”Vikingakommunen Upplands-Bro” i särskilt uppförd paviljong, när 
     Stockholm var Kulturhuvudstad. Det gjordes tillsammans med Sjöhistoriska och 
     Historiska museerna 1998 med vernissage för Gudrun Sandéns stora bildväv med  
     kommunens logotype 
 

*   Svenska vikingar i Ryssland på 1000-talet  -  Ryska vikingar hos oss 1187 
 

*   UKF:s bok om Dalfolkets demonstrationsmarsch till Stockholm 1743 var först att  
     visa att det inte var fråga om någon revolution eller uppror. Finns att köpa för 50:-
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Några axplock ur Stockholms-Näs kommunalnämndsprotokoll 
Av Gudrun Sandén 

De nu  aktuella Kommunalnämndsprotokollen börjar 
1889. Originalen finns i Kommunens arkiv. De första 
åren har kommunalnämnden, som också är fattig-
vårdsnämnd, nästan bara fattigvårdsärenden på 
agendan. Man hade en liten fattigstuga med två rum, 
som 1889 behövde repareras. Golvet var bristfälligt 
och spisen och muren sönderfallna. Ordförande fick i 
uppdrag att vid lämpligt tillfälle verkställa de behöv- 
liga reparationerna. 
      Men de flesta som behövde understöd hade bostad 
på annat håll. Arbetsgivare var skyldiga att hålla 
bostad så länge den anställdas kontrakt varade. Men 
blev man sjuk under tiden och inte kunde sköta sitt 
arbete, kunde det bli problem. Särkilt besvärligt blev 
det för änkor med småbarn, som inte hade möjlighet 
att själva skaffa sig bostad. De som också ofta 
behövde söka understöd var ensamma pigor som fick 
barn. 
 
Fattigvården var största kostnaden för kommunen 
Hjälpen bestod oftast av rågmjöl, potatis, sill, ved och 
några kronor kontant. Mjölet och veden köptes upp till 
billigaste pris, varför man kan misstänka att kvalitén 
inte var den bästa.  
      Fattigvården var ju den största kostnaden för 
kommunen och man försökte på alla sätt hålla ut- 
gifterna nere. Åtskilliga protokoll handlar om hur man 
strider med andra kommuner om fattighjonens hem-
ortsrätt. Man behövde nämligen bara betala för sina 
egna innevånare. Kunde man bevisa att någon var 
skriven i en annan kommun, begärde man ersättning 
därifrån för lämnat understöd. Andra kommuner 
bevakade naturligtvis sin rätt på samma sätt.  
      Enligt Landshövdingens beslut blir Näs 
församling ålagd att ersätta Stockholms stads 
Fattigvårdsstyrelse för den kostnad de haft för pigan 
Olga Maria Salomonsson och hennes gosse Edvard, 
Einar Gottlib samt att ta hand om barnet sedan 
modern avlidit. Fattigvårdstyrelsen ansåg det klokast 
att få barnet inlöst på barnhuset, med beslöt att ärendet 
skulle föredras i Kommunalstämman. 
 
Handikappade och utvecklingsstörda 
 Ett av nämndens svåraste beslut var att ta hand om 
handikappade och utvecklingsstörda personer. De 
flesta togs om hand hos någon mot betalning, men den 
21 februari 1900 sammankallades nämnden för att 
överlägga om statkarlen Johan Söderqvists son, 
Henriks, intagande på Idiotanstalten i Uppsala. 
Nämnden som tagit gossen i betraktande hade funnit 
att han inte kunde motta nöjaktig undervisning i 
folkskolan på grund av sin klena utveckling i talför-
mågan. Man beslöt föreslå Kommunalstämman att till 
ifrågavarande ändamål bidra med 35 kronor av 
hundskatten. 
 

En begäran om hjälp för resa till Amerika 
Ett fattigvårdsärende som kom att bli en följetong 
under ett par år gällde rättare A Eriksson. Den 3 juli 
1893 har han lämnat en skriftlig begäran om tillökning 
av fattigunderstödet han haft. Han begär 10 kronor i 
månaden. Han säger att han ämnar resa till sin son i 
Amerika och ber om reseersättning till Göteborg. 
       Eriksson var närvarande vid sammanträdet och 
förklarade att han begärde 10 kronor till husrum, men 
att han i övrigt försörjde sig själv. För Amerikaresan 
begärde han 300 kronor. 
       Då Eriksson är ganska stark för sin ålder och har 
tillgång till arbetsförtjänst samt husrum i fattigstugan, 
där han bott några år, ansåg Fattigvårdsstyrelsen att de 
inte kunde bevilja någon hyresersättning. Men på 
grund av hans ålder beslöt man öka hans fattigunder-
stöd till kontant 5 kronor, 25,5 kilo rågmjöl, 3 kilo 
vetemjöl, 4 kilo sill och 50 kilo potatis i kvartalet. 
Någon reseersättning till Amerika ansåg sig Fattig-
vårdsstyrelsen inte kunna bevilja. 
 
Den 30 mars 1894 § 3. Då f d rättaren Eriksson, som 
har plats anvisad på fattighuset, tidtals är sjuk och 
lämplig vård där inte kan erhållas, beslöt man söka få 
honom vårdad på något sjukhus. 
      Beträffande hans begäran om annan bostad, be- 
slöts att om han själv kan skaffa sig rum, skall Fattig- 
vårdsstyrelsen lämna lämplig hyra därför. Om han 
stannar på någon plats så att man kan vara i tillfälle att 
pröva hans behov, vill fattigvården öka han fattigdel 
till hans nödtorftiga behov. 
  
Landshövdingen blir inblandad 
Men den 30 juni 1894 hettar det till i ärendet. Nämn-
den avger en förklaring över skrivelsen till Krono-
länsman E Schedin med förständigande för Stock-
holms Näs Fattigvårdstyrelse att sammanträda an-
gående f d rättare Erikssons anförda besvär om 
fattigvård. 
     A/ Fattigvårdsstyrelsen beklagar att 
Landshövdinge Ämbetet utfärdat detta förständigande 
utan att först skaffat sig säker underrättelse i ärendet, 
än den Eriksson själv meddelat, vilken befinns inte så 
litet vilseledande. 
     B/ Vad anvisad bostad beträffar innehåller fattig-
stugan två rum. Då Eriksson blev inflyttad i kam-
maren bodde visserligen två gummor där, men den 
ena flyttade ut innan Eriksson flyttade in. Där fanns 
alltså bara en gumma som dock hade en minderårig 
son, som delade säng med modern. Rummet hade 
endast två sängar, men det fanns likväl plats för tre. 
     C/ Fattigvårdsstyrelsen har ingen annan bostad åt 
Eriksson och på grund av hans stridiga lynne kan man 
inte få honom inhyst hos någon enskild person. Man 
har dock medgivit att om han själv skaffar sig bostad 
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kommer man att betala hyran. Fattigvårdsstyrelsen 
riskerar att själva bestrida en sådan utgift som onödig. 
     D/ Angående understödet har det inte varit avsett 
att vara full försörjning, då Eriksson åtminstone till i 
somras kunde förtjäna något. Han har själv erkänt att 
han fått hjälp av sina barn, som är i bärgade 
omständligheter. 
     E/ Om Eriksson bara kan förmås att ha en bestämd 
bostad vill Fattigvårdsstyrelsen vaka över att han får 
nödtorftig försörjning. Men så länge han för ett 
kringflackande liv, som han gjort i 20 år, är man inte i 
stånd att bedöma hans behov i enlighet med Kommu-
nens skyldighet, utan  allenast dikterat av hans 
anspråk. 
 
Då man enligt protokollet av den 3 juli 1893 kan se 
hur oförsynt Erikssons krav är, vågar Fattigvårds- 
styrelsen vördsamt anhålla att Landshövdinge 
Ämbetet behagar ta ärendet i allsidigt övervägande 
och se till att Fattigvårdstyrelsen inte behöver bli en 
lekboll för ett tredskande fattighjons nycker. 
      Nu beslutar man att ordföranden personligen 
skulle överlämna protokollet till Landshövdingen 
     Den 3 augusti 1894 har Eriksson fått biljett för resa 
till sonen i Amerika och har av Fattigvårdstyrelsen 
begärt pengar till nödvändig utrustning. Beslöts att 
ordförande skulle höra med agenten, om Eriksson i 
anseende till sin höga ålder och därtill medellös blir 
mottagen i Amerika. I så fall kommer han att få 
behövliga kläder och utrustning. Man kan anta att han 
blev välkommen i Amerika. I alla fall finns han inte 
längre i protokollen 
   
Försäljning av sprit och öl 
Något som Kommunalnämnden hade att övervaka var 
försäljning av sprit och öl. Den 25 juni 1890 skall man 
samlas för att beräkna antalet liter brännvin, som antas 
kommer att säljas nästa år vid Tibble Gästgivargård. 
      Änkefru Grevinnan Ottilia Sparre, som har ut-
skänkningsrättigheterna har visserligen sagt upp 
dessa. Men som denna uppsägning inte skett i laglig 
form och dessutom sådan uppsägning skedde redan 
förra året, men försäljningen fortfarande pågår, anser 
man sig inte kunna lita på hennes uppsägningar. 
      Kommunalnämnden som har kännedom om den 
enorma kvantitet brännvin som sålts under föregående 
år vid Tibble Gästgivargård anser att Grevinnan 
Ottilia Sparre bör beskattas för utskänkning av 4.000 
liter och för försäljning utanför Gästgiveriet av minst 
50.000 liter. 
      Änkefru Grevinnan Ottilia Sparre som ostridigt är 
den rätta innehavaren av utskänkningsrättigheterna 
måtte taxeras härför, så att inga missmeningar uppstår. 
     19 november 1914 upplästes A B Stockholms-
systemets underdåniga ansökan om fastställande för 
bolaget av visst kontrollområde, omfattande bl a Bro 
Härad. Något som Kommunalnämnden inte hade 
något emot. 

      Några månader senare kom en liknande förfrågan 
från Sundbybergs Sprithandelsbolag. Men Nämnden 
ansåg att Stockholms Näs lämpligast borde tillhöra 
Stockholms kontrollområde och avstyrkte 
Sundbybergs ansökan. Stockholms Näsborna fick 
alltså åka till Stockholm för att köpa sin sprit. 
     1 september 1893 kom en begäran från styrelsen 
för Stockholms Näs Handelsbolag att vid handels-
boden i Högnäs få sälja öl i mindre partier än 10 liter. 
Man hade menat att folk inte skulle ha råd att köpa 10 
liter i taget och på så sätt få ner konsumtionen. 
Nämnden ansåg att inget var vunnet med att inte 
mindre än 10 liter fick säljas, i synnerhet som man vid 
den närbelägna Tibble Gästgivargård fick sälja och 
förtära maltdrycker i hur små kvantiteter som helst. 
Begäran beviljades. 
     Även de som drev pensionat måste begära tillstånd 
att servera sina gäster pilsnerdricka klass II. Fru 
Emma Sofia Nilsson som drev Urfjälls Pensionat och 
Olga Wessing som drev pensionat Fagerlid begär 
tillstånd med några års mellanrum. Eftersom båda 
sköter utskänkningen får de sina tillstånd. 
 
Epidemier och farsoter var något som Kommunal-
nämnden hade att hantera.  
Kolera 
Den 26 augusti 1892 sammankallades 
Kommunalnämnd och Hälsovårdsnämnd med 
anledning av den på utrikes ort förekommande 
kolerasjukdomen, som synes hota att närma sig Rikets 
gränser, för att rådgöra om vilka åtgärder och 
försiktighetsmått som bör företas inom Kommunen. 
Man beslöt anhålla att Kommunalstämman utser 
tillsyningsmän, som bör se till att renlighet inom och 
utom hus noga iakttas. Samt skaffa något rum dit 
sjuka kan inflyttas och anställa en sjuksköterska. Man 
beslöt också rådfråga provinsialläkaren om lämplig 
medicin och desinfektionsmedel 
      Redan 1 september är det nytt sammanträde. På 
grund av Kongl Maj:ts Förordning av den 14 juli 1893 
angående åtgärder mot kolerans utbredning utsågs till 
besiktningsman inom Kommunen Löjtnant Persson i 
Tibble. 
       Angående sjukstuga beslöts att ordförande skulle 
fråga V Ryds Kommunalnämnd om att få sådan 
gemensam med V Ryd. Om detta inte gick att 
genomföra lovade nämndeman Lindberg att upplåta 
Ålsta soldattorp, vilket dock inte är tillräckligt enligt 
Förordningen. Ordförande skulle skaffa tre filtar och 
två madrasser. Övriga tillhörigheter skulle man skaffa 
efter hand. Sjuksköterska skall ledamöterna hjälpas åt 
att skaffa. 
 
Scharlakansfeber 
Den 13 juli 1907 sammankallas Nämnden för att vidta 
åtgärder med anledning av att epidemisk 
scharlakansfeber utbrutit inom församlingen. Man 
måste skaffa lämplig lokal till sjukstuga och köpa 
utrustning som sängar och sängkläder m m. Beslöts att 
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småskolelokalen vid Skälby var den lämpligaste man 
för närvarande kunde iordningställa. Provinsialläkaren 
skall underrättas med önskan att han deltar i samman-
trädet i morgon klockan ett för att ge Nämnden 
förhållningsorder 

 

      Uppdrogs till ordförande och inspektor Edling att 
de genast reser till Stockholm för att skaffa nödvändig 
utrustning, så att den finns på plats när provinsial-
läkaren kommer. 
       Dagen efter har man nytt sammanträde med 
provinsialläkaren. Efter åtskilliga förslag stannade 
Nämnden vid att söka få patienterna placerade på 
Uppsala Epidemisjukhus. För transporten beslöts att 
en särskild ångbåt genast skulle hyras. 
 
Epidemisjukstugans tillkomst – byggnaden finns 
fortfarande kvar vid  Sylta 
Under sammanträdet överlämnades till ordföranden en 
skrivelse från Kommendörkapten Gösta af Ugglas 
med följande innehåll: 
”Till ordförande i Stockholms Näs Kommunalnämnd. 
Då inom Stockholms Näs socken och angränsande 
trakt saknas lämplig sjukstuga, en brist som många 
gånger vållat allehanda svårigheter och i händelse av 
epidemier kan medföra verklig fara, synes det särdeles 
önskvärt att en sådan sjukstuga med det snaraste blir 
uppförd.  
     För att väcka denna beaktansvärda fråga till liv och 
om möjligt i någon mån påskynda dess realiserande, 
förklarar jag mig villig att i omkostnaderna för en 
sjukstuga bidra med 1.000 kronor. På anfordran kom-
mer 500 kronor att överlämnas till vederbörande när 
man fattat beslut om byggnadens uppförande och 
resten när den är fullbordad. Allt under förutsättning 
att saken beslutas före utgången av år 1908 samt att 
sjukstugan byggs i närheten av järnvägen och centralt 
inom Bro Härad.” 
Lennartsnäs den 14 juli 1907 Gösta af Ugglas. 
 
Sjukstugan byggs om så att även barnmorskan kan 
bo där. 
Den 4 september 1919 konstaterades att nervfeber-
smitta brutit ut vid Frölunda. Provinsialläkaren 
förordnade att fru Söderström, hustru Anell och 
hennes 5-åriga dotter Karin borde isoleras och 
desinfektion äga rum i misstänkta lägenheter i 
Frölunda. Provinsialläkaren meddelar att dessa 
personer inte kan isoleras i sjukstugan så länge 
barnmorskan bor där. Att provisorisk lägenhet i 
Prästgården som upplåtits av ordföranden inte 
godtagits av hustru Anell. Vidare har barnmorskan 
förklarat sig ovillig att lämna sin bostad. 
      Dessutom anmäldes av arrendatorn vid Frölunda 
och distriktsköterskan samt friherrinnan A af Ugglas, 
genom vars avlidne mans initiativ sjukstugan kommit 

till, ansåg att den borde vara tillgänglig att vid behov 
användas för sitt egentliga ändamål. Så småningom 
förklarade sig barnmorskan villig att för denna gång 
låta sig förflyttas. På så sätt löste sig svårigheterna nu 
och patienterna kunde isoleras i sjukstugan. 
      För att i framtiden förebygga olägenheten av att 
barnmorskan bodde i sjukstugan, beslöt Nämnden 
föreslå Kommunalstämman att sjukstugan måtte 
förses med ytterligare en utgång och göras om så att 
barnmorska och de epidemiskt sjuka kunde isoleras 
från varandra. 
 
Mathantering och ordningsstadga för slakterier 
Hälsovårdsnämnden hade även andra uppgifter. De 
skulle övervaka att god ordning förekom vid ställen 
där mat hanterades. 
     Den 5 mars 1903 sammankallades Nämnden med 
anledning av att provinsialläkaren genom 
Befallningshavande påmint om att slakteriet i 
Aspvikslund befunnit sig i vidrigt skick. Vid 
sammanträdet var även kronolänsman med och läste 
upp ordningsstadgan för slakterier på landet, varefter 
Nämnden fattade följande beslut: 
1/ Att svinhuset som låg närmare än 15 meter måste 
flyttas 
2/ Gödseln från stall och ladugård måste dagligen 
föras bort med särskilt fordon 
3/ Att ett täckdike från cementbehållaren skall ledas 
längre bort från brunnen 
4/ Planen framför slakteriet skall grusas och det skall 
städas runt väggarna. 
5/ Slakteriet skall målas med oljefärg och efter varje 
slakt spolas och skrubbas. 
6/ Arbetsbordet skall vara av zink och ställningen 
oljemålad 
     Arbetet skall vara färdigt och avsynat den 1 maj 
1903 vid vite och äventyr att slakteriet i sin helhet blir 
utdömt och flyttas till annan plats. 
      Den 29 juni 1912 samlades man för att behandla 
frågan om hur s k sopgödsel eller latrin skulle upptas 
eller uppläggas under sommaren. Lägger man det på 
hög under den varma årstiden åstadkommer man 
massor av flugor, som är i hög grad besvärande och 
kan få farliga följder genom att sprida smittsamma 
sjukdomar. 
       Då detta är en ganska viktig fråga för jordbruket 
bör upptag av dylik gödsel inte absolut förbjudas. 
Men gödseln skall genast föras ut på åkrarna och 
nedplöjas eller komposteras på åkern och täckas med 
jord, så att lukt och flugor inte sprids. 
Undantag kan medgivas om upplaget kan ske på en så 
avlägsen strand att församlingsborna eller andra inte 
besväras. Men detta beror på Kommunalnämndens 
medgivande. 
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Gamla kartor berättar 1   
 
Kartor  är ett viktigt hjälpmedel när 
vi beskriver en bygds historia. Vid 
tolkningen av kartorna gäller 
samma regler som för historie-
skrivningen i allmänhet: 
vi får inte ta för givet att den 
senaste kartan är den mest 
sanningsenliga.   
 
Stäketön - enligt konceptkartan inför 
den första serien av Ekonomiska kartor 
på 1860-talet. 
 
Ryss - grafven.  
Kartan är den enda som i själva 
kartbilden visar att Ryssgraven är en 
vattengrav. Bindestrecket är själva 

Ryss-grafven. Den byggdes efter en mycket kraftig vårflod 1839. Vattennivån norr om Stäket var då 1,2  m 
högre än söder om sundet. Det är fortfarande starkt strömdrag där på vårarna. Så sent som år 2013 kunde man se 
hur en mindre segelbåt som förankrats i träd vid stranden hade vräkts omkull med masten under vattenytan. 
Sundet var grunt redan när det första gången nämns i den isländska sagan om Olav Haraldson. Det berättas 
också  om översvämningar på vårarna. Första hjulångaren fastnade trots att den typen av båtar fortfarande 
används som flodångare i Ryssland på grund av sin förmåga att ta sig fram på grunda vatten. Den första 
ångbåten med propeller tvingades vänta i 4 dagar innan strömmen avtagit så att den orkade ta sig in i Skarven,. 
      Vattengraven byggdes som en kanal ovanför det normala vårvattenståndet med stensatt botten för att om 
möjligt förhindra igenväxning i väntan på kommande extremt höga vattenstånd. Stäketundet är fortfarande det 
enda avloppet från Uppland till Mälaren, som ända till mitten av 1200-talet var en havsvik.  
     Att Ryss- finns med har man velat förklara med att ryska krigsfångar skulle ha använts för kanalbygget. 
Hembygdsförening kunde på 1940-talet emellertid inte hitta belägg för det påståendet i listorna över ryska 
krigsfångar. I både den gamla Erikskrönikan och i en klosterkrönika från 1187 får vi veta att ryssar plundrade 
Sigtuna. Ryssarnas besök den gången kan ligga bakom begreppet. 
      På dagens kartor är det vanligen viken norr om den riktiga Ryssgraven, som kallas Ryssgraven,  På den 
moderna mycket detaljerade ekonomiska kartan finns namnet både på viken och på näset. 
 
Biskopsholmen 
På en del kartor finner man att Biskopsholmen skulle vara namnet på den holme där ruinen efter ärkebiskops-
borgen ligger. Biskopsholmen är i själva verket den lilla ön söder om Stäketöns östra udde. Det var på den 
holmen som biskopen Trolle blev tillfångatagen av de belägrande svenskarna, när han av sina egna styrkor 
tvingades fly från borgen i slutet av den årslånga belägringen 1518. Det hade gått rykten om att det funnits en 
tunnel under vattnet, när Verner von Heidenstam utnyttjade den upplysningen i sin skolbok  Svenskarna och 
deras hövdingar. Läs mer om detta i denna länk  http://www.ukforsk.se/subjects/Citat.htm#Heidenstam 
 
Det är särskilt intressant att finna namnen Stäket och Mälarviken Skarven omnämnda i den äldsta geografiska 
berättelsen om Sverige i den ovan nämnda sagan.  Olav lyckades ta sig ut på havet via det näs där nu några 
rester av vattengraven finns kvar. Han grävde sig inte ut; vikingarna var vana att dra sina båtar över sådana näs. 
Det är emellertid detta näs som givit namn åt kyrkan och socknen Stockholms-Näs. Sedan 1968 är kyrkans 
namn Kungsängen. Mer om detta i Gamla kartor berättar 2. Den senaste forskning om sagan kopplar inte 
längre samman den det vanliga påståendet att Olav utgrävningen vid Slussen i Stockholm.  
http://www.ukforsk.se/nya/stock-ny.htm   Inte heller den äldsta 1769. 
Se boken Det medeltida Stockholm – en arkeologisk guidebok.  år 2006 
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Gamla kartor berättar 2 
 
Kungsängen omkr. 1860 
 
Namnet Kungsängen användes inte när 
den här kartan gjordes. På en äldre 
karta från 1755 finns det dock kvar 
som: ”Kungsängen - Korsängen 
kallad”. Ännu på 1900-talet finner 
man ängen kvar under namnet Hov-
stallängen och på 1500-talet beskrevs 
den som Kungl. Maj:ts äng. 
    Det finns flera kungsängar av detta 
slag i vårt land. En ’äng’ är en sank-
mark på vilken vilt växande gräs kan 
skördas flera gånger om året. I några 
hundra år ingick det i Näs-böndernas 
skatteplikt att transportera höet till 
Hovstallet i Stockholm. 
    Ängen var inhägnad och en ängs- 
vaktare hade sin stuga på höjden NO 

om namnet Korsängen, varifrån han kunde ha uppsikt över ängen och bevaka att inte byns kor och hästar tog sig in för 
att äta av det som skulle bli Hovstallets vinterfoder. På platsen för ängsvaktarbostaden finns nu ett hus med brutet tak.  
     När järnvägsbyggarna år 1876 ville ha en mötesplats för tungt lastade malmvagnar från Bergslagen måste platsen 
läggas på hälleberget och inte nere i byn där människorna bodde. Det var järnvägsbolaget som återskapade namnet 
Kungsängen. Varför skulle malmen fraktas till Stockholm? Därför att skogen hade tagit slut i Bergslagen och i Norr-
land kunde man få fram den träkol man behövde för att smälta malmen. När järnvägen väl var byggd hade man 
äntligen kommit på en metod att använda stenkol. Bilden av första malmtåget finns i hembygdsboken Det hände i 
Upplands-Bro. I 24 år låg stationen helt allena innan första sommarvillan byggdes år 1900. Inte förrän 1909 blev det 
aktuellt med en handelsbod på platsen. Det var tillkomsten av ett gjuteri omkring 1904 som startade villabebyggelsen. 
     Kartan visar Näs kyrka och Näs by. Näset som gett namn åt kyrkan, är det näs över vilket Ryssgraven anlades 
efter den stora översvämningen 1839 för undvika framtida översvämningar. Ryssgraven var således en vattengrav 
ovanför det normala vattenståndet. (Se kartan och beskrivningen Stäksön.)  
     Det var också via det näset som Olav den helige i början av 1000-talet tog sig ut på havet efter sitt besök i Svitjod, 
dvs. de svenska bygderna  norr om Stäketsundet. År 1886 fick såväl kyrkan och socknen namnet Stockholms-Näs. På 
liknande sätt uppstod Enköpings-Näs och Uppsala-Näs. Intressant att vårt ’näs’ ligger 3 mil utanför Stockholm. 
     År 1967 anslöts Upplands-Bro till Stockholms län. Samtidigt ändrades kyrkans namn till Kungsängens kyrka  
Det torde vara unikt att en kyrka från tidig medeltid bytt namn. 
    Kartan här ovan visar en mycket liten by. Ett par gårdar, präst- och Klockargård, fattigstuga och ett soldat torp. 
Lägg märke till att häradsvägen mot Västra Ryd går omedelbart intill kyrkporten. När nu byn var liten, så var Tibble 
Gästgivargård så mycket större och betydelsefullare Här fanns också postgård, länsmansbostaden Urfjäll, sjukstuga, 
handelsbod och mjölkvarn förutom Sergeantbostaden Vickberga och 
soldattorpet Dunderhus.  
    Gamla kungsängenbor minns ännu hur prästens kor gick och betade på det 
fält som är inritat på kartan omedelbart söder om Gamla landsvägen, dvs. mellan 
bankhuset och vårdcentralen - under ’ck’ i Knektbacken.  
Nuvarande Kungsängens centrum är uppfört på bortsprängt berg. Lägg märke 
till den 90-gradiga kurvan runt bergen. 
 
Bilden längst ner är från 1701. 
Att platsen för nuvarande Kungsängens centrum var obebodd framgår tydligt av 
den mindre bilden, som visar enda bebyggelsen i Kungsängen söder om texten 
”Stora Landsvägen emellan Stockholm och Enekiöpning” och Näckholmen 
längst ner i hörnet. 
     Till holmen leder nu en uppbyggd vägbank fram till klubbhuset. På udden låg 
då ett tegelbruk. Den stora markeringen är tegelbrukets torklada. Vid stranden 
ligger en ”tegelbod”. Platsen för en del av lertäktgroparna  kan  man ännu se på 
tomterna på bägge sidor om Marina föreningshuset.  
Börje Sandén 2014 
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Aktuella forskningsläget i UKF:s 
forskningsprojekt om två geografiska  
begrepp före kartornas tid 
Av Börje Sandén 
 
Sammanfattning av forskningsläget och dess 
bedömning på hittills högsta nivå. 
Läsare av UKF:s såväl tryckta som digitalt utgivna 
skrifter – har under ett antal år matats med  upplys-
ningar om vårt lands äldsta historia och geografi så 
som de kommit till uttryck i en isländska saga och i 
en latinsk beskrivning av Norden från 1070-talet, 
utgiven i ny tolkning 1984. 
 
I redogörelserna för mina studier har jag kommit fram 
till att de påstått felaktiga väderstrecken i Adam av 
Bremens skrift från 1070-talet blir helt korrekta om de 
inte läses som från en karta, utan så som de användes i 
dåtidens reseberättelser. Där anges de i förekom- 
mande fall från den plats som nämns i texten. Detta är 
ett nytt sätt att tolka Adams väderstreck och det första 
av rubrikens två geografiska begrepp. 
     Mina studier har också kommit fram till att hittills-
varande sätt att läsa väderstrecken förklarar varför 
man vid tolkningen av Adams väderstreck experi-
menterat med att tillåta en vridning av väderstrecken 
hela 90 grader för att få Adams bild av Norden att 
stämma med verkligheten.  
     Idén om vridning grundar sig på hur man tolkar 
Adams i texten motsägelsefulla begrepp ’det baltiska 
havet’. Det motsägelsefulla förorsakas, dels av Adams 
tal om ’det baltiska havet i hela dess utsträckning’, 
och dels av att nutida forskare har utgått från att man 
på Adams tid skulle ha trott att Skandinavien då 
sträckte sig i väst-östlig riktning. Använder man det 
ovan nämnda relativa tolkningsförfarandet behövs 
ingen vridning av väderstrecken.  
      Den enda kvarvarande forskaren har i mail till mig 
förklarat att man utgått från att Adam med sitt 
begrepp ’baltiska havet i hela dess utsträckning’ 
skulle ha menat Östersjön från Haparanda ner till 
Tyskland. Den kände medeltidsforskaren Lauritz 
Weibull säger i en särskild uppsats om detta, att Adam 
menar att det baltiska havet inte är ett hav i egentlig 
mening utan en sjöväg mellan Norden och Grekland.   
     Det senare framgår också av den första kartan från 
1529, där namnet Baltiska havet placeras längs tyska 
kusten och in i Finska viken. På kartan används till 
yttermera visso den latinska formen Baltheum Mare = 
Bältehavet, dvs. den ursprungliga innebörden av 
Baltiska havet = ett bälte av farvatten. 
 
Ovanstående är en mycket kort översikt av det som 
står i hemsidans artiklar. Där har jag gång på gång 
hävdat att om det finns någon substans i mina 
iakttagelser borde den professionella forskningen ta 
upp saken i något forum.  

     I nyhetsbrev 2013:2 finns den text som jag ursprung-
ligen ställt samman och sänt till universitet och enskilda 
forskare. Den består av ett stort antal att-satser där jag 
presenterar mina iakttagelser och förslag på slutsatser 
och åtgärder.  
     Från universitetshåll kom ett förslag att jag borde 
skriva en artikel för publicering i någon historisk 
tidskrift för att få mina påstående bemötta och värde-
rade. Jag vände mig då till Historisk Tidskrift, där det 
redan 1985 publicerats en recension av den nya över-
sättningen, i vilken tolkningen av väderstrecken kraftigt 
ifrågasatts.  
     Redaktören fick samma punktvis uppsatta iakttagel-
ser med åtföljande slutsatser som hänvisats till här 
ovan. Denne sade sig vara intresserad av en eventuell 
publicering men den måste först värderas av en anonym 
forskare, en s.k. lektör. 
      Det finns två former för publicering. Antingen en 
uppsats, eller en debattartikel. Jag föreslog redaktören 
mitt inlägg bäst passade som debattartikel, men denne 
framhöll att i en uppsats skulle jag få mer utrymme.  
     Jag föll olyckligtvis för frestelsen att få utnyttja det 
större formatet. Olyckligtvis, därför att när min artikel 
bedömdes av en anonym granskare – lektör - så kom 
denne till samma slutsats som jag framhållit i mina tre 
artiklar på hemsidan. Den nämligen, att om det finns 
substans i mina iakttagelser, borde det vara hög tid för 
Adams-forskningen att grundligt granska den del i den 
latinska texten, där väderstrecken i Norden och 
begreppet ’det Baltiska havet’ kommer på tal.  
      En historiker och tillika latinexpert måste alltså 
intressera sig för saken innan något kan publiceras. 
 
Ur Lektörens sammanfattande omdöme: 
”Författaren har en del poänger som förtjänar att lyftas 
fram och diskuteras. Adams begrepp är oklara och har 
givit både forskargruppen bakom 1984 års översättning 
och 1500-talets kartografer problem. Det finns därför ett 
intressant material för en diskussion. Författaren har 
gjort en hel del iakttagelser som kan utgöra underlag för 
en sådan diskussion.  
[…..   …..]   
Samtliga latinska begrepp måste ses över av en 
latinkunnig person före ev. publicering. 
Källbeläggen är alldeles för få och otydliga. Artikeln 
har många upprepningar och omtagningar.  
 
Lektörens randanteckningar i samband med mina 
iakttagelser och påståenden. 
Som framgår av nedanstående är lektören ofta positiv 
till mina nya bidrag i ämnet: 
 
 Beträffande mina relativa väderstreck: 
”Detta år en rimlig utgångspunkt” 
”Begreppet relativa väderstreck är välfunnet” 
 
Beträffande den långa färdvägen från norden till Svarta 
havet: 
”något som författaren med rätta framhåller och som 
förtjänar en diskussion” 
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Min utläggning om Södertälje sundets stora betydelse 
som infartsled till Svitjod: 
”Detta är ett intressant resonemang och en bra poäng” 
 
När Ingvar den Vittfarnes saga använder det för-
klarande ordet Vattenbälte: 
”Detta är en intressant iakttagelse” 
 
Diskussionen om fretum (= sund) – en av 
kärnpunkterna i min framställning: 
”Detta val kan förtjäna en diskussion” 
 
Zieglers karta från 1529  med sin felaktiga place-
ringen av Novgorod blir ett grundläggande bidrag till 
min förståelse av problematiken kring begreppet 
”Baltiska havet”: 
”Kartexemplet med Novgorods placering är tänkvärt 
och visar på samma typ av brottningskamp för att 
förena auktoriteternas uppfattningar med andra 
iakttagelser som Adam hade kämpat med på sin tid, 
men denna gång i grafisk form. Den här delen av 
uppsatsen är intressantare än polemiken med 
forskargruppen bakom 1984 års 
Adamöversättning” 
 
På tal om den förändrade stavningen av begreppet 
balticum i Zieglers karta:   
”Däremot är Zieglers form ’Baltheum mare’  
anmärkningsvärd och förtjänar att diskuteras.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag konstaterar följaktligen att det är: 
_ intressant att lokalhistorisk forskning kommit att   
     ta omvägen över en latinsk text 
_ intressant att denna omväg förklarar hur man 
   använde väderstrecken före kartornas tid  
_ intressant att resultatet har blivit begreppet 
   ”relativa väderstreck”  
_ intressant att begreppet tycks vara en nyhet 
_ intressant att första kartskissen 1529 förklarar  
   begreppet ’baltiska havet’ 
_ intressant att studierna tvingar fram en översyn 
   av översättningen av vissa latinska ord.   
 
På sikt kommer jag kanske att utforma en ny artikel 
på annat sätt för ev. publicering i annat forum eller 
på hemsidan. Sakinnehållet i uppsatsen är emellertid 
utförligt beskrivet i hemsidans tre artiklar.  
     Dessa artiklar kommer att sammanföras i en 
större PDF-fil som också ges ut i pappersformat i ett 
begränsat antal.  
    Så har vi  nyligen gjort med mina ”Fornsigtuna-
studier”. Det 80-sidiga häftet kommer 
förhoppningsvis att bli tillgängliga på biblioteken. På 
bibliotekets dator kan du naturligtvis gå in på UKF:s 
hemsida. 
 
Du hittar de fullständiga texterna om Adam av 
Bremen på hemsidas startsida under rubriken 
Artiklar 
Eller:http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Forskning/ 
Adam-Bremen_del-1.htm 

_____________________________________________________________ 
Det hände här.       
 
Under temat  ”det hände här” kommer våra forskare att fortsättningsvis bidra med kortare notiser om sådant 
som hänt här i Upplands-Bro. Gudrun Sandén inleder  
 
Västra Ryd. 
Carl Larsson, vår nationalmålare, växte upp på Ladugårdsgärde under svåra omständigheter. Pappan var ofta 
frånvarande och mamman försörjde familjen genom att tvätta. När Carl skulle börja skolan blev det i 
Ladugårdslands fri – och fattigskola på Skeppargatan. Carl har berättat om sin första skoldag så här: 
”Jag gick vid min moders hand till skolan. Där såg jag inte mina små kamrater, utan bara den mörkögde 
mannen i katedern. Jag hade aldrig sett någon med så rena händer.” 
      Den mörkögde mannen var E H Thorman, som kom att betyda mycket för Carl Larsson. Han insåg att här 
fanns en begåvning utöver det vanliga och uppmuntrade Carl på många sätt. Det var en stor sorg för lille Carl, 
när magistern blev utnämnd till kyrkoherde i Västra Ryds församling och lämnade skolan. De kom dock att 
hålla kontakt med varandra även i fortsättningen. När Carl Larsson miste sin son Ulf bara 17 år gammal i 
blindtarmsinflammation, blev Thorman den som kunde ge lite tröst. 
      Men ibland kunde Carl Larsson behöva hjälp med mera jordnära problem. Den 3 juli 1907 skriver han till 
Thorman i Västra Ryd.  
”Jag skall nu med all kraft ta itu med den stora av staten beställda målningen för Nationalmuseum, Gustaf 
Vasas intåg i Stockholm 1523. På hästens huvud vill jag ovillkorligen ha en stor bukett blåklint. 
      Nu är det så här uppe i höga norden att dessa blommor växer sparsamt och i år finns de inte alls. Men 
Farbror, som bor närmare ekvatorn har dem kanske i överflöd i rågåkrarna, skulle därmed kunna göra mig en 
stor tjänst, att låta några barnungar rafsa ihop en sådan bukett och så be den rara prostinnan skicka dem per 
post hit till Sundborn. Förlåt denna djärva bön! Men om Farbror kan och vill hjälpa mig med detta, tror jag det 
skulle vara en välsignelse av hela det svåra verket.”
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       När Nationalmuseum om några år öppnar efter den stora restaureringen, kan du med egna ögon se, att den 
rara prostinnan skickade en bukett blåklint att pryda hästens öron med. Minns då att blommorna vuxit på åkrar 
i Västra Ryd. 
       Kyrkoherde Thorman blev kvar i Västra Ryd och har sin grav på kyrkogården. Han var en spänstig man, 
som varje dag gick långa promenader. På äldre dar orkade han inte gå, men insåg ändå värdet av att röra sig 
för att inte stelna till. Han placerade bläckhornet  vid ena väggen i rummet och skrivbordet vid den andra. 
Varje gång han behövde doppa pennan måste han resa sig och gå tvärs över rummet och tillbaka. Något att 
tänka på för alla datanördar som sitter timme efter timme i samma ställning. 
       Vad den rara prostinnan sa om alla bläckfläckar som troligtvis hamnade på golvet, förtäljer inte historien.  
 
Asker – en gård på Lennartsnäshalvön 
Vid Askers gård bodde två generationer Bergencrants. Den äldre var gift med professor Rudbecks i Uppsala 
dotter och den yngre var gift med Carl von Linnés äldsta dotter, Elisabeth Christina. 
      Lisa Stinas äktenskap blev mycket olyckligt. Bergencrants for med pigan till Finland och lämnade Lisa 
Stina ensam med deras dotter på Asker. Linné hämtade hem henne till Uppsala, där hon avled efter några år. 
Linné hade varit förutseende att skriva ett testamente till förmån för dotterdottern, vilket visade sig klokt. För 
när Lisa Stina dött kom Bergencrants genast för att få arvet efter henne. Testamentet kan du läsa på UKF:s 
hemsida.  
       I en bok skriven av Christna Walldén, med titeln Den som jag trodde skulle göra mig lycklig ges en annan 
version av Lisa Stinas äktenskap. Lisa Stina hade i ungdomen varit förälskad i Linnés älsklingslärjunge Daniel 
Solander och han hade visat intresse för henne. Linné sände dock iväg Solander ut i världen och de båda 
träffas aldrig mer. I stället gifter sig Lisa Stina med Bergencrants och bosätter sig på Asker.  
      Vid ett tillfälle kommer Fru Linnea dit för att hälsa på sin dotter och upptäcker då att hon är svårt 
misshandlad. Ungefär samtidigt som Lisa Stina föder makarnas första barn, sonen Carl, föder pigan ett barn 
som Bergencrants är far till. Lille Carl blir bara några månader gammal. Nu bestäms att Lisa Stina skall flytta 
hem till Uppsala med parets dotter.  
      I boken får man följa Solander och Lisa Stina genom livet och de tänker ofta på varandra. När Linné dör 
kommer Bergencrants och begär arv, som han inte får. Efter många år får Solander ett brev från sin mor, som 
berättar att han är son till Linné. Solander kom ju från Piteå, där Linné varit i sin ungdom. Detta får aldrig Lisa 
Stina veta. 
      Vilken version som är riktigast kan vi inte veta, men att Lisa Stina fick ett dystert liv ¨på Asker är nog 
säkert. 
 
Husby i Bro 
1746 var det husförhör i Husby. Kyrkoherde Jacob Mörk, som nyss hade tillträtt sin tjänst i Bro och Låssa 
socknar ledde förhöret. Till sin förskräckelse upptäcker han att pigan i Husby, Stina, inte kan sina 
kristendomssaker, vilket betydde att han inte kunde låta henne ta Nattvarden. Att hon inte kunde svara på 
prästens frågor var inte så underligt, eftersom hon inte kunde läsa. Mörk ger henne därför 6 mark, för att hon 
ska gå till Lisken Abrahamsson och lära sig läsa. 
       Varje gång Stina kommer till Lisken beklagar hon sig över att husbondfolket i Husby är så missbelåtna 
när hon lämnar arbetet för att gå till Lisken. Dessutom skall hon ju ha matsäck med sig. Efter några gånger 
säger hon att hon inte står ut längre utan ”jag går dit bröd bakas”. 
Nu blir Lisken mycket upprörd och säger att så får hon inte tänka. 
       Några dagar senare är Stina försvunnen. Mjölnarens på Brogård barn leker vid stranden och får se en 
ensam kvinna i en liten ekstock ute på fjärden. De springer hem och berättar för pappan, som blir orolig då det 
blåser hårt den här dagen. Just när han kommer ner till stranden landar ekan tom och utan åror. Efter en tid 
hittar man Stina drunknad vid Ådölandet. 
       Nu kallas Häradsrätten till urtima ting i Storklint, där häradsdomare Erik Andersson bor. Urtima ting 
kallade man till när ett ärende inte kunde vänta tills ordinarie tinget. Ärendet den här gången var om Stina i 
Husby kunde begravas på Bro kyrkogård eller inte. Hade hon begått självmord hade hon inte den rätten, men 
om man bedömde att det hänt en olyckshändelse skulle hon få sin grav där. Man kom fram till att hon skulle få 
begravas i enskildhet på kyrkogården, vilket betydde att inga andra än prästen och kyrkvaktaren var 
närvarande och att prästen använde minsta möjliga ritual.  
       Flera blir naturligtvis kallade som vittnen inför tinget. Inte minst förhör man husbondfolket, som dock 
försvarar sig med att Stina visst fått lov att läsa hos Lisken. De blir inte trodda mer än jämt. Drängen på gården 
säger att Stina var snäll men kanske lite egen.  
      Jacob Mörk lär ha tagit illa vid sig av händelsen och blev väl förhoppningsvis försiktigare i fortsättningen 
med att tolka kyrkans tankar om vem som fick ta Nattvarden.  
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                 Årgång 29 

Föredrag på Klint  
 

Börje Sandén gör en historisk bildvandring i kommunen 
 

18 Februari  kl 19.00 Hembygdsgården Klint i Bro 

Föredrag på Klint 
 

Gudrun Sandén presenterar delar ur Hushållningsjournalen från 1760 och berättar om 
intressanta människoöden som de beskrivs i Stockholms Näs kommunalnämndsprotokoll 

från åren 1860 till 1950.  
26 Mars kl 19.00 Hembygdsgården Klint i Bro 

 

UKF årsmöte 2015 och föredrag av Jan Owe 
 

15 April kl 18.30 Hembygdsgården Klint i Bro 
 

Jan Owe berättar om runstenar i allmänhet och förekomsten av runstenar i kommunen i 
synnerhet. Hur är texten på stenarna uppbyggda, vad betyder texten…  

 
Föredraget börjar kl 19.00 dvs. direkt efter UKF’s årsmötesförhandlingar som startar 18.30 

 

Söndagssalong – i mitten av April   
 

Söndagssalong planeras att hållas i mitten av april. Datum och program ännu ej fastställt. 
Mer information om evenemanget lämnas i Nyhetsbrev nr 2 som Du får omkring 

 den 25 mars 2015 

Vandring längs Gamla Landsvägen 
 

Ulf Björkdahl tar oss med på en vandring längs den Gamla Landsvägen.   
Vandringen planeras att genomföras i Maj. 

 
Mer information om evenemanget lämnas i Nyhetsbrev nr 2 som Du får omkring 

 den 25 mars 2015 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 
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1. Att ha sax med till kyrkan får 
konsekvenser. 
Axel Johansson hade en av de främsta 
bänkarna på manssidan i Västra Rys kyrka. 
Bänken bakom tillhörde Jousa Uddsson. Strax 
efter jul 1635 var Axels styvsöner, Carl och 
Lennart i kyrkan. Josua Uddsson var inte 
närvarande denna söndag. Carl tröttnade snart 
på predikan och nappade åt sig Jousa Uddssons 
psalmbok som låg i hans bänk. Han rev ut ett 
tomt blad och hade behändigt nog en liten sax i 
fickan. Han klippte mycket skickligt ut Mans 
och Qvinnors hemliga Ting, såsom de 
framställs i Caroli Verk och lade dem i Josuas 
psalmbok. 
 
När Josua nästa gång besökte kyrkan upptäckte 
han den nesliga, grova och nästan ohörliga 
händelsen. Medan det här skulle utredas 
bestämdes att Axel Johanssons bänk skulle 
flyttas längst bak i kyrkan. Detta godtog inte 
Axel, utan lät flytta fram sin bänk igen. 
Dessutom har han tillsagt Carl att skriva ett 
hotelsebrev till Josuas hustru Ingeborg, där han 
lovar att med tiden röra dem hon håller kära 
så att de skall minnas hans händer. 
 
Josua och Ingeborg lät nu flytta Axels bänk 
bak i kyrkan och hotade honom med att om 
han flyttade fram den skulle de slå sönder den 
och kasta ut den på kyrkbacken. Axel struntade 
i hotelserna och flyttade tillbaka sin bänk. Den 
12 juni vid midaftonstid skickade fru Ingeborg 
sitt folk till kyrkan och lät dem hämta nyckeln 
hos herr David. Då bänken var för stor för att 
tas ut hel genom kyrkdörren lät hon slå sönder 
den och kasta ut bitarna på Kyrkvallen. På 
kvällen fick Axel reda på vad som hänt. Han 
gick till prästgården och trängde sig in i herr 
Davids kammare, där prästen och hans hustru 
redan gått till sängs och tvingade dem att 
lämna ut kyrknyckeln. Sedan tog han med sig 
Thomas Thomasson och högg skamligen 
sönder Josuas bänk och kastade ut den på 
Kyrkbacken. Under våldsamheterna föll en av 
de höga kyrkstakarna i golvet och skadades. 
 
För dessa orsakers skull har kyrkan nu varit 
stängd i 5 veckor, medan andliga och 

världsliga domare dömt och tillbörligt 
straffat. Fru Ingeborg dömdes till 100 dalers 
böter. Axel Johansson dömdes till 200 dalers 
böter, medan Carl som var övermaga, alltså 
inte myndig dömdes att straffas av sina 
föräldrar. 

Det hände här. 
 

Under temat ”Det hände här” fortsätter Gudrun Sandén med ett par notiser om 
vad som hänt i det tidigare Upplands-Bro 

 
2. Ny klockare 
Den 14 augusti 1768 hölls sockenstämma i 
Näs. Ärendet var om man skulle bygga 
särskilt skolhus och anställa skolmästare. 
Men eftersom klockarsysslan var vakant 
beslöt man att slå samman de båda 
tjänsterna. Underofficeren Johan Estman 
anställdes och man började skaffa timmer till 
ett skolhus, som skulle innehålla 3 rum som 
bostad och undervisningslokal. 
 Den 19 maj 1775 annonserar man i Dagligt 
Allehanda efter ny klockare. 6 anmäler sitt 
intresse. 
  

• Linnevävaren Johan Liman, läser 
fermt, räknar, skriver skäligen, 
sjunger ej efter noter, slår åder 

• Timmermannen Petter Ullberg, 
oredig i läsning, opålitlig att lära 
begynnare läsa i bok, alldeles    
okunnig i räkning, slät skrivare, men 
har stark röst. 

• Murargesällen Johan Hedman, läser 
någorlunda försvarligt, ovan räknare, 
skriver illa och har späd röst, men 
slår åder 

• Vice klockaren Carl G Hymnelius 
läser rent och redigt, räknar tämligen, 
skriver skäligen och sjunger efter 
noter, kan slå åder. 

Dessutom anmälde sig avskedade soldaten 
Johan Schröder och organistens dräng i 
Enköping, vilka inte kunde komma ifråga. 
De kvarvarande rangordnades så här: 
1 Linnevävare Johan Liman 
2 Vice klockaren Hymnelius 
3 Då timmerman Ullberg och murargesällen 
bedömdes ungefär lika lottades och lotten 
föll på Ullberg 
 
 Man valde ganska enhälligt Carl Hymnelius, 
vilket man senare ångrade 



Sunnerdahls hemskolor på landet.  Del 2. 
 
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen 
 
 
 
Den Sunnerdahlska donationen – Hemskolorna på landet.  
 
Grosshandlare Emil Sunnerdahl avled den 14 augusti 1908 på Smedslättsgården i Bromma. 
Tisdagen den 13 oktober 1908 slås nyheten upp med stora bokstäver i Svenska Dagbladet:  
 
”En fyra miljoners donation till skolkolonier – framlidne grosshandlaren Sunnerdahls 
livsmål! Ecklesiastikminister Hammarsköld uttalar sig med tacksamhet och entusiasm: Enligt 
mitt förmenande har efter Nobelska testamentet icke någon så storartad donation som denna 
stiftats av en svensk man” 
 
Statsrådet Hugo Hammarsköld har enligt artikeln beslutat rådgöra med sakkunniga om 
programmet för skolverksamheten. Rektorn Carl Svedelius har berättat att han kallades till 
Hammarsköld dagen efter offentliggörandet och fick i uppdrag att skriva ett mer detaljerat 
donationsbrev än den skiss till gåvobrev som överlämnats till ecklesiastikministern. Det 
framgår också av tidningsartikeln att Emil Sunnerdahl efterlämnat en ogift dotter. Hennes 
namn nämns inte.  
 
Svenska Dagbladet har den 6 november 1908 en artikel om grosshandlare Sunnerdahls 
taxering: 
 
”En ganska uppseende taxeringshistoria har upptäckts i samband med utredningen i 
grosshandlaren E Sunnerdahls stärbhus. Det har nämligen kommit fram att Sunnerdahls 
inkomster under åtminstone de senaste åren varit alltför lågt taxerade. Prövningsnämnden 
har haft saken under behandling och beslutat om eftertaxering för åren 1906 och 1907 till ett 
belopp som motsvarar bortåt 30000 kr inkomstskatt. Stärbhuset har dessutom ansett det som 
en hederssak att fullt ut ersätta stat, kommun och församling de förluster den för låga 
taxeringen medfört och därför erbjudit sig att betala ett sammanlagt skattebelopp för de 
nämnda åren av omkring 70000 kr.” 
 
Stärbhuset utgörs av den enda dödsbodelägaren Magna Sunnerdahl, men hennes namn 
undviker man att nämna.  
Lördagen den 7 november samma år skriver Svenska Dagbladet, att behållningen i 
Sunnerdahls dödsbo uppgår till den för våra förhållanden oerhörda summan av 8 987 574 kr.  
Det framgår att den består av aktier till ett värde av 1 362 860 kronor, obligationer för 278 
559 kronor, sju fastigheter i Stockholm samt reverser för 6 497 973 kronor med ränta 
varierande mellan 5,5 och 7 procent.  
 
Den 10 november meddelar Svenska Dagbladet, att ecklesiastikministern tillkallat sakkunniga 
för att med dem rådgöra om närmare bestämmelser för de donerade medlens användning. De 
sakkunniga var dödsboutredarna, majoren Kinberg och hovrättsrådet Kiellander, samt rektor 
Carl Svedelius, överlärarna Axel Blomquist och Carl Lidman samt lärarinnan vid Maria 
folkskola Maria E. Aspman.  
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I pressen fortsätter redovisningen av diskussionerna om den Sunnerdahlska donationen, som 
den nu kallas. I Svenska Dagbladet den 24 november meddelas att det samma dag skall bli en 
offentlig debatt om användningen av donationen vid ett möte anordnat av allmänna 
valmansförbundets (högern) Stockholmsavdelning med rektor Carl Svedelius som inledare. 
Inträde: 25 öre. Den 25 november återges Svedelius anförande vid mötet och den 
efterföljande diskussionen.  
 
Svedelius redovisade bland annat de sakkunnigas förslag som gick ut på att anordna ett 
skolbarnshem och hemskolor på landsbygden, där barnen, utom att de fick åtnjuta lantlivet, 
även kunde utbildas till något utöver vad som medhinnes i folkskolorna, samt av 
"skogsskolor" efter tyskt mönster, dvs skolor, förlagda i skogsbygd nära invid staden.  
Föredraget mottogs enligt referatet med applåder. I diskussionen framhöll dock vissa talare, 
att tonvikten vid skolorna borde läggas vid kroppsarbete. Svedelius själv betonade, att det var 
positivt att det filantropiska intresset inriktats på att förebygga sociala problem med 
utbildningsinsatser.  
 
Den 10 december 1908 meddelade Kungl. Maj:t genom beslut i ecklesiastikdepartementet 
grundstadgar för stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet samt förordnade ledamöterna i 
direktionen för stiftelsen. 
 
Beslutet refereras i Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Magnas namn anges inte alls i 
Svenska Dagbladet. Aftonbladet (19081013) klargör dock att Emil Sunnerdahl inte 
efterlämnat något testamente utan att det är den enda bröstarvingen, Magna, som gör 
donationen för att fullfölja faderns önskemål. Det egendomliga är alltså att Emil Sunnerdahl, 
som i de flesta dagstidningar tillskrivs donationen, inte själv medverkat vid tillkomsten av 
gåvobrevet. Däremot hade han samlat förmögenheten och därigenom gjort donationen möjlig.  
 
Den Sunnerdahlska donationen berörs enbart i den borgerliga pressen, inte alls i tidningen 
Socialdemokraten. Andra frågor stod för dagen där: arbetslösheten, förhållandena på 
uppfostringsanstalten Bona och dödsdomen mot Amaltheamannen Anton Nilsson.  
 
 
Motivet för den stora donationen. 
 
I gåvobrevet till Kungl. Maj:t anför Magna Sunnerdahl att hennes fader Emil 
 
”flerfaldiga gånger i livstiden uttalade sin önskan att en väsentlig del av hans förmögenhet 
skulle användas i ändamål att bidraga till uppfostran av moraliskt goda och kroppsligt sunda 
människor: Därvid föresvävade honom tanken på att bereda en del av den mindre lyckligt 
lottade ungdomen från storstäderna i vårt land tillfälle att under icke för kort tid komma 
under inflytande av andra sociala förhållanden än dem som föranledes av fattigdomen, 
trångboddheten och sysselsättningarna i en stor stad. ” 
 
Hon ville således att faderns önskemål skulle förverkligas genom donationen till Kungl. 
Maj:t. Enligt henne var fadern förhindrad av sjukdom att själv föranstalta om gåvan.  
Man kan känna en viss förvåning över att Emil själv inte gjorde donationen, om han nu 
verkligen önskade göra den.  
 
Det var ju också relativt vanligt under 1800-talet och i början på 1900-talet att förmögna 
privatpersoner gjorde donationer till förmån för olika välgörande ändamål.  
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Det finns ett dokument, som visar att det inom den Sunerdahlska familjen kan ha funnits ett 
speciellt intresse av att ge ekonomiskt stöd till skola och utbildning. I det testamente, som 
upprättades av makarna Sven Anders och Charlotta Sunnerdahl 1853, ges ett förordnande om 
vissa medel till en skola i Klippan för arbetarnas barn. Det blev Bruksskolan i Klippan som 
invigdes 1895 och som fortfarande finns kvar och är i bruk. Historien om denna donation har 
beskrivits i boken "Sven Magnus Sunnerdahl och hans skola i Klippan" av Ax. Malmberg 
(1953).  
Det fanns därför måhända motiv både för Emil Sunnerdahl och för dottern Magna att föra 
släktens traditioner vidare genom en donation för skoländamål.  
 
Man kan, trots allt, inte heller utesluta att Magna dessutom kan ha haft vissa mer egennyttiga 
skäl för sin stora donation. Att som ensam kvinna ärva en ofantlig förmögenhet år 1908 
medförde makt. Kvinnor med makt har alltid mötts med misstro och avundsjuka. Det gäller 
fortfarande och i det ojämlika samhället vid förra seklets början var det ännu mer 
allmängiltigt.  
 
Ett sätt att bemöta sådana negativa, missunnsamma attityder var otvivelaktigt att dela med sig 
av pengarna till ett allmännyttigt ändamål. Samtidigt vann Magna också inträde i dåtidens 
högsta och mest ansedda kretsar i samhället, nämligen det kungliga hovet.  
 
Medlemmar av kungahuset hade som donatorer gjort sig kända för att stödja uppfostran och 
utbildning av handikappade ungdomar, till exempel genom stöd till Manillaskolan (för döva 
elever) och genom grundandet av Eugeniahemmet (för rörelsehindrade barn och ungdomar). 
Det fanns alltså höga förebilder för att donera till skoländamål.  
 
 
Direktionen. 
 
Som tidigare nämnts förordnade Kungl. Maj:t ledamöter och suppleanter i stiftelsen 
Sunnerdahls hemskolor på landet genom beslut den 11 december 1908.  
De sju ledamöterna var: kanslirådet Hugo Tigerschiöld, rektorn Carl Svedelius, hovrättsrådet 
Ludvig Kiellander, lärarinnan Maria Aspman, överläraren Carl Lidman, arkitekten Sigfrid 
Cronstedt och fabriksidkaren Otto Wilhelm Lagerholm. De tre suppleanterna var majoren 
Henning Kinberg, bankdirektören Johan Svartling och fröken Cecilia Milow.  
 
Vid det konstituerande sammanträdet den 19 december 1908 valde direktionen Tigerschiöld 
till ordförande och Svedelius till vice ordförande. Kiellander blev kassadirektör och står som 
sekreterare under de första protokollen.  
 
De två första åren efter donationen, 1909 och 1910, blev en mycket arbetsfylld tid för hela 
direktionen. Den nya skolan borde ju så snart som möjligt komma igång. En 
jordbruksfastighet skulle inköpas och bebyggas, den pedagogiska verksamheten starta och all 
personal anställas. Därefter kunde antagningen av elever börja.  
 
För att förverkliga ändamålet med donationen krävdes beslut om förvaltningen av 
förmögenheten och om den interna arbetsfördelningen inom direktionen. Samarbetet mellan 
direktionsmedlemmarna måste fungera för att alla uppgifter skulle kunna lösas inom rimlig 
tid.  
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Ordföranden och vice ordföranden reste under 1909 omkring i landet för att besiktiga de 
många lantegendomar som erbjöds stiftelsen. Pedagogerna Lidman och Aspman besökte 
skolor i Sverige. Svedelius for till Tyskland för att informera sig om rådande pedagogiska 
idéer och besöka liknande skolor. Arkitekten Cronstedt tog itu med lokalfrågorna och svarade 
för skötseln av stiftelsens fastigheter i Stockholm med Lagerholm som ersättare.  
 
Vid det första konstituerande sammanträdet tillsattes en särskild kommitté bestående av 
ordföranden, Kiellander och Svartling, med uppgift att ge förslag till hur stiftelsens tillgångar 
skulle förvaltas. 
 
 
Stiftelsens förmögenhet. 
 
På förslag av den särskilda kommittén träffades ett avtal med Stockholms Intecknings Garanti 
AB (sedermera Inteckningsbanken och därefter Svenska Handelsbanken AB) och stiftelsen 
om vård och förvaltning av samtliga stiftelsens värdehandlingar.  
 
Inteckningsbolaget skulle enligt avtalet vårda och förvalta tillgångarna, ställa lokaler till 
förfogande för direktionens sammanträden och ställa sekreterare, kamrerare och 
kassakontrollanter till stiftelsens förfogande. Inteckningsbolaget förordnade auditören Carl 
Juhlin Dannfelt att vara stiftelsens sekreterare och föra protokoll vid direktionens 
sammanträden. 
 
Hur var då de donerade miljonerna placerade? Svaret är att placeringen var följande: sex 
fastigheter i Stockholms innerstad (sammanlagt taxeringsvärde 817 000 kronor), reverser till 
nominellt 3 121 000 kronor och kontanter 62 250 kronor.  
 
Donationen mottogs formellt den 21 och den 28 februari 1909. Egentligen var den något 
större än de belopp, som här nämnts, eftersom oguldna hyresbelopp och räntor, förfallna till 
betalning på reverserna, inte medräknats.  
 
Fastigheterna kom att vålla direktionen stora problem, eftersom att de var i dåligt skick. 
Direktionen beslöt att anförtro fastighetsförvaltningen åt Inteckningsbolagets 
notariatsavdelning under överinseende av Sigge Cronstedt. 
 
Fastigheterna förblev i stiftelsens ägo under hela 1910-talet. Av handlingarna framgår, att 
direktionen bedömde att det inte fanns möjlighet att sälja dem med någon förtjänst under 
1910-talet, eftersom de var så dåligt underhållna. Reverserna förvaltades av 
Inteckningsbolaget, men direktionen behandlade frågor om dem på nästan varje sammanträde 
under de första åren. Det gällde då bevakningar av fordringar, ändringar av räntesatser eller 
uppsägningar till betalning och inlösen. För att kunna inköpa en skolfastighet blev det så 
småningom också nödvändigt att säga upp en del fordringar till betalning och att sälja 
värdepapper.  
 
Beträffande stiftelsens förvaltning fanns detaljerade föreskrifter i stiftelseurkunden. Bland 
annat skulle av gåvomedlen avsättas minst 500 000 kronor till en organisationsfond. 
Kostnaderna för direktionens förvaltning skulle bestridas med avkastningen av dessa medel. 
För hemskolans förvaltning skulle också medel avsättas årligen till en förvaltningsfond, som 
skulle vara så stor att avkastningen skulle täcka sådana hemskolans utgifter som inte täcktes 
av inkomsterna.  
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Vidare skulle behållningen av dessa fonders avkastning så småningom, om de eventuellt 
växte till erforderlig storlek, utgöra grunden för inrättandet av flera hemskolor. Donatorn hade 
alltså tänkt sig att det skulle bli fler hemskolor. 
 
 
Skolan under uppbyggnadstiden 
 
Redan innan styrelsen konstituerats hade till densamma avgivits åtskilliga saluanbud på 
lantegendomar för stiftelsens blivande hemskolor. Styrelsen infordrade sedermera genom 
annonsering ytterligare anbud så att det till slut förelåg ca. 200 st.  
 
Nu vidtog arbetet med granskning av de inkomna anbuden, varefter styrelsens ledamöter 
företog åtskilliga utfärder i Stockholms omgivningar för att besiktiga de aktuella 
lantegendomarna.  
 
"Den andra maj i år 1909 anlände till Säbyholm i Låssa socken ett sällskap ifrån Stockholm. 
De hade samma dag besett Ekhammars Gård i Stockholms-Näs och Nygård i Bro socken. 
Faktum är att de hade besökt åtskilliga lantegendomar runt om i stockholmstrakten denna vår 
och detta var inte det sista - men kanske det avgörande? Hur det gick till den gången finns det 
idag ingen som kan berätta om. Men vi kan tänka oss att Säbyholms ägare, ingenjör Caspar 
Tamm och hans inspektor tog emot direktionsmedlemmarna i Stiftelsen Sunnerdahls 
hemskolor på landet och visade runt. Vintern 1909 hade varit ganska mild här vid Mälaren, 
men i mars föll snö och våren kom inte tidigare än vanligt. Gårdens hästar gick på 
Kvarnberget och nafsade i de korta, gröna stråna. Korna stod ännu i ladugården men det var 
vår i luften - Säbyholmsviken glittrade, gäddleken hade börjat och gårdens folk sysslade med 
vårbruket. Tre månader senare inleddes en ny epok i Säbyholms långa historia. Då köptes 
gården av stiftelsen, som där skulle förlägga en internatskola i något ovanlig form, sett ur 
svenskt perspektiv."  
 
Gården hade de förutsättningar som stiftelsen uppställt, nämligen närheten till Stockholms 
stad, möjligheten att bedriva jordbruk och skogsbruk samt ett läge invid sjön Mälaren. Köpet 
avslutades den 20 augusti 1909, då stiftelsen för en köpeskilling av 299.000 kronor 
förvärvade Säbyholms gård, som omfattade 400 tunnland åkerjord och 650 tunnland skog. 
Samtidigt uppgjordes ett arrendeavtal på 3 år av den angränsande egendomen Tibble, varvid 
styrelsen förbehöll sig rätten att mot ett på förhand bestämt pris inom den 14 mars 1911 
inköpa denna egendom. Säbyholm och Tibble tillträddes den 1 november 1909.  
 
Säbyholms gård ligger i en naturskön omgivning i en gammal kulturbygd och har en kyrka, 
Låssa kyrka, inom sitt område. Låssa kyrka med tillhörande kyrkogård ingick dock ej i köpet 
utan Caspar Tamm överlät denna som en gåva till Låssa församling i Uppsala ärkestift, att av 
föresamlingen ägas och besittas.  
Säbyholm har bebotts av släkter som Oxenstierna och Posse. Lantbruket på Säbyholm 
arrenderades ut till Axel Hullberg, som även före inköpet av Säbyholms gård hade 
upprätthållit funktionen som förvaltare, och arrendet kom sedan att stanna inom familjen 
Hullberg i flera generationer. 
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Bilden visar den första styrelsen i stiftelsen Sunnerdahls Hemskolor på Landet. 
Styrelsekonstellationen förblev intakt från 1908 och fram till utgången av av 1911. 
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Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro, Del 2.             
Sträckan Stäkets sund – Ryssgraven. 
 
Ulf Björkdahl fortsätter här redovisningen av sitt projekt om landsvägens historia. Från 
översikten i nyhetsbrevet nr 2 sept 2014 går vi nu över till en mer utförlig beskrivning av vägen 
över Stäksön. Nästa vägsträcka följer i nästa nummer. 
 
Vägfaranden mellan Stockholm och Enköping har i alla tider måst passera Stäksön via Stäkets 
sund och Ryssgraven, en sträcka på drygt 2 km. Båda passagerna ligger nära vattennivån 
varifrån man måste ta sig över Stäksöns 25 m höga höjdparti. Särskilt backen öster om 
Ryssgraven har vållat stora bekymmer. Under 1660-talet sänktes flera branta backar på Stäksön 
och ytterligare åtgärder vidtogs under 1850- och 1930-talen men först med dagens motorväg har 
backarna helt eliminerats för långresenärer. 
 
På nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej 
bevarat) i anslutning till Enköpingsvägen (den röda linjen mellan Stäkets sund och Ryssgraven). 
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Äldre tiders passager över Stäkets sund 
 
Förutom att vara länsgräns har Stäkets sund även utgjort härads- och sockengräns. Passagen 
över sundet har under århundradena växlat mellan färja och bro. En avgift har tagits ut för 
överfarten. Det strömmande vattnet har slitit hårt på färjor och broar, särskilt vår och höst, och 
krävt ett betydande underhåll och ändå har de åtskilliga gånger slitit sig eller rasat. 
 
Redan på 1400-talet omnämns färjetrafik över Stäkets sund. Färjeläget låg ungefär vid den 
nuvarande landsvägsbron. Från färjeläget följde den uråldriga landsvägen i stort sett nuvarande 
Enköpingsvägen fram till Ryssgraven. Under 1600-talet gjordes några försök att bygga bro över 
sundet. 1636, efter förordnande av drottning Kristina, uppfördes en bro en bit söderut vid 
Stäketholmen. Landsvägen fick naturligtvis anpassas till platsen för den nya överfarten. Efter 
bropassagen följde landsvägen således den västra strandkanten norrut (jfr kartan) fram till det 
tidigare färjeläget och anslöt till den befintliga landsvägen. Bron rasade 1641 av överflödande 
vatten. Efter färjetrafik några år återuppbyggdes bron 1648 men krävde fortsatt ständiga 
reparationer. Sedan bron åter kollapsat återgick man till färja omkring 1670 på den ursprungliga 
platsen.  
      Eftersom vattnet var strömt drogs färjan över sundet av färjekarlen med hjälp av en lina som 
var spänd mellan stränderna. Periodvis fanns även en reservfärja att tillgå. Särskilt när militär 
trupp skulle överfärja var trycket stort. Karl XII:s liktåg 1719 bestod t ex av 110 vagnar och 450 
hästar. 1743 tog sig fler än 4.000 dalkarlar och över 600 hästar på väg mot Stockholm över 
sundet. Kanske rekvirerade man båtar och byggde en provisorisk flottbro. 
 

 
Bron över Stäkets sund 1636-1670 sedd från Järfälla-sidan med Stäketholmen 
 på andra sidan sundet. Bron var byggd på pålar. Lägg märke till vindbryggan 
 mitt på bron. Utsnitt ur kopparstick. 
 
Äldre tiders passager över Arvedsängen och Färjekarlsgärdet 
 
Från färjeläget vid nuvarande landsvägsbron löpte landsvägen uppför en brant backe, passerade 
åskrönet och följde sedan östra skogsbrynet intill berget längs med Arvedsängen. Efter att ha 
korsat Arvedsängen följde den ursprungliga vägen sannolikt Broängens västra skogskant och tog 
sig sedan över Färjekarlsgärdet (numera Dalkarlsgärdena), jfr kartan. På 1600-talet fanns såväl 
en runsten som en vattenkälla vid Broängens skogskant. 
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1668 drogs av allt att döma en ny sträcka av landsvägen vinkelrätt över Arvedsängen och sedan 
genom skogen, över åsen och på en nyanlagd vägbank över Färjekarlsgärdet. Min uppfattning är 
att det är denna vägomläggning som beskrivs i en tvist i Svea hovrätts handlingar 1668 och som 
är återgiven i Stockholms-Näs hembygdsförenings Medlemsblad nr 6/1965. Där berättas att 
ägarinnan av Almare-Stäkets gods 1668 klagade på att riksvägmästaren Cosswa farit hårt fram 
på Stäksön och skadat hennes mark genom att egenmäktigt börja anlägga en ny landsväg. Han 
hade låtit hugga ner skog (bör vara skogsvägen) och gärdesgårdar och dragit vägen först över 
södra ängen (bör vara Arvedsängen) med stora diken på båda sidor. Cosswa avsåg även att låta 
vägen gå över den andra ängen, "själva råggärdet" (bör vara Färjekarlsgärdet), ett vägavsnitt 
som var 390 alnar (234 m) långt, vilket tämligen exakt stämmer med det dåvarande avståndet 
över Färjekarlsgärdet. 
      Emellertid verkar det som om landsvägen genom skogen inte blev så gammal som landsväg 
utan omlades redan under 1680-talet. Enligt en karta från 1690 korsades då nämligen 
Arvedsängen istället diagonalt, varefter landsvägen följde den ursprungliga vägens sträckning 
längs skogskanten, rundade skogsudden och anslöt till den nya vägen över gärdena. I en 
handling från 1668 sägs att den nya landsvägen (genom skogen) endast var 35 m kortare än den 
gamla vägen, vilket bör stämma med "omvägen" runt skogsudden. 
 

 

 
1600-talsvägen genom skogen mellan 
Arvedsängen och Färjekarlsgärdet finns till 
största delen kvar. Den är ca 250 m lång, 2,5-
3,5 m bred, lätt skålad och saknar diken. 
Vägsträckan var landsväg fram till 1680-talets 
början, men har därefter förmodligen endast 
använts som lokal bruksväg. Vägen är 
fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 
131:2. Fotot är taget västerifrån av författaren 
2012. 

 

 
Denna bevarade vägbank över dagens 
Dalkarlsgärden strax öster om f d Dalkarlsbackens 
restaurang har använts av vägfarande i mer än 260 
år, från omkring 1670  till mitten av 1930-talet. Av 
den ursprungligen ca 350 m långa raksträckan är 
halva längden kvar. Vägen är idag upp till 7 m bred 
och ca en halv meter hög. Vägen passerar över en 
mindre dikesbro. Vägen är fornminne med 
beteckningen RAÄ Kungsängen 131:1. Foto 
författaren 2013. 

 
Stäksbacken – Dalkarlsbacken 
 
Sedan landsvägen korsat Färjekarlsgärdet hade den ungefär samma sträckning som nuvarande 
Enköpingsvägen genom den steniga Stäketskogen och efter att ha passerat krönet på Stäksön 
nåddes platsen för dagens Vägmuseum. Här finner vi fyra generationers vägar intill varandra 
och en femte ännu äldre väg har funnits. 
       Den äldsta vägen (stigen) gick antagligen i eller intill den ravin i vilken 1850-talets väg 
senare sprängdes ner. Vägen/stigen letade sig därefter ner mot Ryssgraven i en synnerligen brant 
backe. Denna backe kallades Stäksbacken (Stäks backe) och var omvittnad att vara synnerligen 
besvärlig och en av de värsta i landet. Ännu under 1790-talet kunde man längst ner i 
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Dalkarlsbacken se ”hur den gamla vägen gått uppför en tvärbrant ås emellan berghällar och 
stenar”. Hur brant denna tidigare backe var kan man ana genom att ta sig ner i terrängen 
nedanför 1600-talsvägbanken, dvs till den nivå där vägen gick innan banken byggdes. Av 
nivåskillnaden om 20-25 m från markens lägsta punkt till åsens övre delar förstår man att Stäks 
backe nog klarades av de som gick eller red men var mer eller mindre livsfarlig att ta sig uppför 
eller nedför med häst och vagn. När resvagnar började användas under 1600-talet blev behovet 
uppenbart att ersätta denna månghundrade år gamla backe. 
  
Angelägenheten att reducera Stäksbacken illustreras av att staten 1665 under Karl X Gustavs tid 
beslöt att ”den elaka Stääks backa” skulle byggas bort och avdelade ekonomiska medel och 
arbetsmanskap för vägbygget. Arkitekten Jean de la Valée med omnämnde Cosswa som 
medhjälpare konstruerade en ny backe som skråade längs den branta bergssidan och försåg den 
med en stenmur mot sjösidan. För att begränsa backens lutning anlades en rejält hög vägbank i 
dalbotten. Som arbetskraft användes 200 soldater ur Dalregementet, varigenom Dalkarlsbacken 
fick sitt namn. Backen byggdes på mycket kort tid under hösten 1665 varefter arbetsledningen 
belönades med medaljer och penningar och manskapet med öl. Backen gjorde det möjligt att 
betydligt säkrare ta sig fram med vagnekipage. Dalkarlsbacken, som kom att användas som 
landsväg i närmare 200 år, blev en naturlig rastplats för vägresenärer. Det berättas att hopar med 
dalkarlar som på våren var på arbetsvandring till Stockholm för säsongsarbete gärna rastade här. 
  
Nedanför Dalkarlsbacken fortsatte vägen till Lilla Stäkes-bron som överbryggade en liten kanal 
(numera försvunnen) på den plats som idag kallas Ryssgraven. Bron ska längre tillbaka ha varit 
försedd med vindbrygga. Nära bron har funnits en runristning i en berghäll som tyvärr försvann 
vid något av de många vägbyggena. 
 

  

Från dagens Enköpingsvägen fram till 
Dalkarlsbackens krön är ca 400 m av 1600-
talsvägen väl bevarad. Vägen är 4-5 m bred 
 och vägbanken upp till ca 80 cm hög. Foto 
författaren 2012. 

 
 
Den branta och 200 m långa Dalkarlsbacken 
 sedd uppifrån med rester av en stenmur till 
 vänster. Vägen var den första egentliga 
 vagnsvägen över Stäksön. Dalkarlsbacken 
 och trakten omkring är fornminne med 
 beteckningen RAÄ Kungsängen 134.  
Foto författaren 2008. 

 
Utvecklingen under 1800-talet och framåt 
 
På grund av olägenheterna med färja uppfördes 1804 åter en bro vid det södra broläget 
(Stäketholmen). Bron byggdes nu på stenkistor istället för träpålar. Återigen fick landsvägen 
anpassas till den nya överfarten över sundet. En ny vägbank anlades över Almare-Stäkets 
hagmark och en grindstuga uppfördes vid anslutningen till den befintliga landsvägen. Den strida 
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vattenströmmen krävde emellertid återkommande reparationer av bron. Bron blev också mer 
eller mindre till ett hinder när ångbåtstrafiken gjorde entré och krävde snabb passage genom den 
trånga broöppningen. Ångbåtarna orsakade ibland skador på bron. 1864 ersattes bron med en 
svängbro vid det gamla färjeläget och landsvägen återgick till sin tidigare sträckning. (Historien 
kring Stäkets färja och bro är utförligt beskriven av Stefan Nordin i Järfälla-boken II och i Vad 
hände egentligen del 3). 
  
Efter hand som tyngre ekipage blev vanligare på vägarna blev den branta Dalkarlsbacken allt 
oftare olycksdrabbad. Sedan en postdiligens vält i backen krävdes en omläggning av "den ytterst 
svåra" Dalkarlsbacken. Därför sprängdes en mindre brant väg genom berget i en sänka (ravin) 
mellan två höjdpartier. Trots att statsmedel för vägomläggningen hade avdelats redan 1846 tog 
arbetet lång tid då det visade sig att det krävdes ytterligare förberedelser och mark-
undersökningar innan arbetena kunde påbörjas 1852 under ledning av vägbyggaren Fredrik 
Sundler. Sprängningarna genom berget skedde med krut. Sprängmassorna användes till att 
bygga en ny vägbank fram till Ryssgraven. Banken stöttades med en 3 m hög stödmur. Risk för 
kolera medförde att arbetena fick avbrytas en tid och först 1856 kunde arbetena avslutas. Backen 
kom att vara i bruk under 80 år. Inte heller denna backe kom att bli problemfri då den vintertid 
besvärades av kraftig isbildning. 
 

 

 
 
Bron 1804-1864 (södra läget), utsnitt ur litografi från 
1824. Några av stenkistorna som bron byggdes på 
finns kvar idag och är fornminnen med beteckningen 
RAÄ Kungsängen 120:1, 120:2 och Järfälla 165:1). 

 

 
Bron 1864-1922 (norra läget). Stäkets första 
svängbro, utförd i järn med plankbeklädd vägbana. 
Bron öppnades manuellt med lina. Vykort från Lars 
Axelsson i Kungsängen. 

 
 

 

 
 
Den 300 m långa 
vägen genom det 
mäktiga berget 
byggdes 1852-
56. Vägbredd 6-7 
m. Vägen var i 
bruk till några år 
in på 1930-talet. 
Foto Oscar 
Halldin, 1926 
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När järnvägen under 1870-talet drogs över Stäkets sund byggde man på det närmaste åskrönet 
vid sundet en vägbro över spåret. Vägbron gick nära nog vinkelrätt över järnvägen vilket således 
medförde två skarpa vägkurvor, vilket ingalunda var något problem på hästskjutsarnas tid. 1931 
ersattes vägbron med en ny bro på samma plats för att klara tyngre trafik (såväl vägbro som 
järnväg revs 2001). För att lämna plats till järnvägen längs berget försköts landsvägen något ut 
på Arvedsängen. 
 
1922 rasade ena brofästet på svängbron över sundet. Under några år användes en provisorisk 
flottbro vid det gamla broläget. En ny svängbro blev klar 1927 och är ännu i tjänst. 1927 togs 
broavgiften för vägfarande bort. 
  
Under 1930-talets första hälft drogs den 2,2 km långa och 11 m breda (varav körbanan 7 m) 
Enköpingsvägen fram över halvön. Rätningen av vägen medförde att ravinvägen genom berget 
kunde ersättas. Från att inledningsvis ha varit grusad stensattes Enköpingsvägen 1941 med 
smågatsten för att så småningom asfalteras. Motorvägen drogs över Stäkets sund 1967 och över 
Ryssgraven 1971. 
 
 

 
 
Stäkets sund 1936, sedd västerifrån mot Järfälla. Till vänster den breddade landsvägen 
 med öppnad bro, på platsen där färjeläget en gång låg. Streckat mitt på bilden har 
 författaren markerat det södra broläget som användes under 1600-talet och under 
 1800-talet. Längst ner till höger skymtar landsvägen till 1800-talets bro. 
 Foto från Stockholms länsmuseum. 
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Ekonomi  
Nu är vi framme på 30 - 40-talen och 
Nämnden fortsätter sitt arbete med ungefär sex 
sammanträden om året. Arbetet leds av 
ordförande Martin Holtz. Nämnden har fyra  
ledamöter, som i stort sett är de samma år efter 
år. Protokollen förs som tidigare med 
undantag för Utgifts och Inkomststaten, som 
delas upp i bl.a. Fattigvårdsstyrelse, 
Barnavård, Folkskolestyrelse, Allmän 
förvaltning, Familjebidragsnämnd och 
Finansförvaltning.  
 
1944 är hela budgeten 84.930:28 kr och 
skattesatsen 5:49 kr. Fattigvården är 
fortfarande en stor utgiftspost med nästan 
21.000 kr. Skolan kostar kommunen 17.275 
kr. Inkomsterna består av bidrag från staten, 
landstinget och en del hyror. Nöjesskatten ger 
200 kr och hundskatten 400 kr (20 kronor per 
hund).  
Man har diverse lån i Sparbanken i Enköping 
och Upplandsbanken i Bålsta samt hos 
kassaförvaltaren, som är ordföranden Holtz 
och hos fru Sjölander. Man amorterar  
15.000 kr och betalar 1.655 kr i räntor.  
 
Arbetslösheten  
Vi går tillbaka litet i tiden till 1915, då 
Länshjälpskommitten i Uppsala sände ut ett P 
M angående den lokala hjälpverksamhetens 
beredskap i händelse av arbetslöshet. 
Stockholms Näs kommun var lyckligt lottad 
eftersom endast ett l0-tal personer antogs bli 
arbetslösa. Man hade bara en industri, 
nämligen Kungsängens Gjuteri och såg man 
till att de fick ett större parti koks, skulle 
verksamheten kunna hållas igång. Skulle 
importen av kol avbrytas föreslog man att ett 
lager skulle uppläggas i kommunens 
stallbyggnad. Man kunde också påräkna skogs 
- och vägarbeten.  
1921 när landet drabbades av stor arbetslöshet, 
fanns några arbetslösa även i Stockholms Näs. 
Man behandlar frågan vid ett sammanträde på 
våren och var av den meningen att om hjälp 
behövdes skulle den ges i form av tillfälle till 

arbete. Man uppdrog till fröken 
Björnstjerna att höra efter en tomt till den 
blivande fattigvårdsanstalten. Där skulle 
man kunna erbjuda arbete med 
schaktning och planering av tomten.  

Några axplock ur Stockholms-Näs /Kungsängens kommunalnämndsprotokoll 
 

Av Gudrun Sandén 

1930 kom ju nästa stora 
arbetslöshetsperiod. Följande skivelse 
inkommer till Nämnden:  
Kungsängen den 28 september 1930:  
 
Till Kommunalnämnden i Stockholms 
Näs. Anhålles hos Kommunalnämnden 
om underhandling hos Vägstyrelsen om 
möjlighet att bereda arbete vid 
kommunala vägarbeten inom Stockholms 
Näs kommun för dem som är bosatta där 
och är arbetslösa.  
Detta är inget nytt, utan brukar 
Kommunen förbehålla sina arbetslösa 
just sådant arbete i den utsträckning som 
det är möjligt.  
För Kungsängens arbetarkommun enligt 
uppdrag. Helge Johansson.  
 
Med anledning av denna skrivelse 
uppdrar man till Hjalmar Åkerlind att 
underhandla med vederbörande.  
 
Sanitära olägenheter  
1938 hade hälsovårdsnämnden besökt 
Vickberga gård och funnit att vattnet till 
hushållet och rengöring av mjölkkärlen 
hämtades från en grop i järnvägsdiket. 
Då avfall från tågens klosetter givetvis 
förorenar vattnet ansågs det olämpligt att 
användas. Ägaren anmodades att bättre 
ordna sin vattentillgång.  
 
Vid sammanträde den 20 mars 1939 har 
hälsovårdsnämnden fått kännedom om 
att WC anläggningen vid Villa Skoga 
kan utgöra en sanitär olägenhet, då 
spillningen från WC:t går direkt i en 
rensbrunn 30 meter från huset. Denna 
brunn saknar botten varför intilliggande 
jordlager kan bli infekterat. Jordlagret 
består av lös jord som är vattenförande. 
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Det kan tänkas att vattnet nedanför brunnen är 
förorenat. Det är känt att den närmast belägna 
brunnen vid Villa Furuhäll är oduglig att 
använda.  
Nämnden beslöt att anmoda fru Sjölander att 
sätta in en reningsbrunn t ex en 
"Hoffmanbrunn". Då fastigheten kommer att 
bli bostad för minst 25 personer bör typen vara 
30/120.  
Provinsialläkaren hade anmärkt på en 
vattensamling inom järnvägens område vid 
Kungsängens station. Han anmodar 
hälsovårdsnämnden att vidta åtgärder. 
Nämnden vet att vatten samlas sedan en 
utflyttning av järnvägsbanken gjordes 1914. 
Innan dess hade en trumma släppt ut vattnet. 
Den nya trumman tycks omedelbart ha rasat 
och sen dess har en stor vattensamling uppstått 
vid snösmältning och riklig nederbörd. Då 
vattnet inte kan försvinna blir det under den 
varma årstiden skämt och förorsakar sanitär 
olägenhet.  
Nämnden beslöt att anmoda 
järnvägsförvaltningen att vidta åtgärder.  
Den 10 september 1941 begär SVB järnväg att 
få släppa ut avloppsvätskor från 
personalbostäderna i den öppna grop som 
finns vid järnvägsområdet. En Myrsjöbrunn 
skulle inkopplas. Provinsialläkaren är inte 
villig att bevilja en sådan anordning. Han 
anser att järnvägsbolaget skall låta ta upp den 
trumma som blev igenlagd vid utfyllnaden av 
banken varför Nämnden avslår 
framställningen.  
 
Den 29 april 1942 beslöt nämnden ge tillstånd 
för desinfektionsfirman Garantibolaget i 
Uppsala att verkställa råttutrotning inom 
kommunen. Fastighetsägarna betalar.  
 
Kristiden  
Den 9 oktober 1939 yttrade sig Nämnden över 
Länsstyrelsens förslag att anordna 
Kristidsnämnd i Bro Härad. Enligt förslaget 
skulle Bro - Låssa, Stockholms Näs och Västra 
Ryds kommuner bilda ett gemensamt 
kristidsförbund, som bestämmelserna i Svensk 
Författningssamling nr 659/1939 säger. Man 
antar förslaget om varje kommun erlägger 
avgift efter innevånarantalet och inte efter 
bevillningskronor. Man föreslog 7 ledamöter.  

Vid samma sammanträde föreslog en 
ledamot att hyresbidrag till inkallade i 
beredskapstjänst skulle utgå med 
skillnaden av hyreskostnaden och vad 
staten betalade. Ärendet skulle tas upp 
inför nästa års stat.  
Den 21 december 1939 föreslogs att 
Stockholms Näs kommun skulle bli 
medlem i Uppsala läns länsförbund för 
civilt luftförsvar och i samband härmed 
inrätta en luftskyddsnämnd enligt 
luftskydds l agen av den 11 juni 1937.  
Den 6 juni 1940 beslöts att ge ersättning 
med 7:50 per gång till dem som varit 
behjälpliga med hembärning av 
kristidskort på kaffe och rabattkort på 
smör.  
Den 10 september 1940 får fruarna Anna 
Eriksson och Ester Johansson 20 kronor 
vardera för att de delat ut livsmedelskort 
för tvättmedel, te och cacao.  
Den 17 oktober 1940 begär 
lyftskyddsväsendet ersättning för 
material de köpt, som alarmapparater och 
förbandsmaterial. Nämnden ansåg att 
sådant material bör bekostas av 
kommunen med undantag 
förförbandslådor. Det framhölls att en 
förbandslåda med första förband borde 
finnas i varje fastighet och bekostas av 
fastighetsägaren.  
Den 13 december 1944 behandlades 
bordlagt ärende angående 
finlandshjälpen, som begärt kommunens 
bidrag för att tillsammans med Bro - 
Låssa, Västra Ryd och Håbo Tibble 
kommuner bilda fadderort för Lempele 
socken i Tavasthus län. Nämnden 
föreslog 50 kronor i månaden under 6 
månader.  
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Medlemsinformation 2 
    - nyhetsbrev mars. 2015 

 

                 Årgång 29 
 

UKF årsmöte 2015 och föredrag av Jan Owe 
 

Onsdagen den 15 April kl 18.30 Hembygdsgården Klint i Bro 
Jan Owe, forskare och redaktör för Samnordisk runtextdatabas, berättar om runstenar i allmänhet och 

speciellt om runstenar i Upplands-Bro. Vad står det på våra stenar? Hur lät det? Vad betyder 
texterna? Skulle vi förstå vikingen? Vad kan vi hitta för information om runstenarna? Det och många 

andra frågor tar Jan Owe upp i sitt föredrag. 
 

Föredraget börjar kl 19.00 dvs. direkt efter UKF’s årsmötesförhandlingar som startar 18.30 
 

Söndagssalong på Kvistaberg  
 

Söndagen den 26 April kl 14.00 (konserten slutar ca kl 15) 
 

Kommunens unge stjärnviolonist Danial Shariati spelar tillsammans med 
några vänner. 

                                                  
Inträde till konserten 70 kr. 

  
Se annons i Upplands-Bro-Bålstabladet om övriga kulturaktiviteter på Kvistaberg under 

helgen den 25-26 April.   

Väghistorisk vandring längs Gamla Landsvägen 
 

 Söndagen den 31 Maj 2015 
 

Samling kl 10.00 vid Bergaskolans P-plats i Kungsängen. 
 

Ulf Björkdahl, hembygdsforskare och författare av den pågående artikelserien ”Den gamla 
landsvägen genom Upplands-Bro” i UKF nyhetsbrev, guidar på en vandring längs gamla och nya 

vägar från Kungsängen till Stäketholmen och tillbaka. 
 

Vandringen är ca 6 km lång och sker delvis i oländig terräng. Det blir ett 20-tal stopp under 
vandringen. På varje stopp får vi chans att pusta ut samtidigt som Ulf ger oss nya bitar av historien 
bakom Gamla Landsvägen. På Stäketholmen är det paus och det medhavda fikat kommer väl till pass. 
                                 Vi beräknar vara tillbaka vid Bergaskolans P-plats ca kl 14.  

 
Ta med vatten, fika och oömma kläder. 

Deltagaravgift 20 kr. 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Målarvögen 19, 197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF ,  Målarvägen 19, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
 
 

 

http://www.ukforsk.se/


UKF inbjuder till prova-på-forskning.  
 
UKF planerar att till hösten starta en studiecirkel som vi kallar ”prova -på forskning”. 
Förutsättningen för start är naturligtvis att det finns intresse bland våra medlemmar.  
 
Tanken är att vi studerar ett lokalhistoriskt ämne som kan vara en plats, händelse eller person 
som vi vill veta mer om. Deltagarna bestämmer gemensamt vad vi ska titta närmare på.  
 
Vi tar under lugna och gemytliga former tillsammans reda på fakta. Det kan ske genom att vi 
diskuterar i gruppen, intervjuar personer, studerar litteratur, besöker historiska platser, letar i 
arkiv etc. Allt på en enkel nivå. Kanske vi sedan publicerar vårt resultat i nyhetsbrevet. 
 
Inga förkunskaper krävs, bara ditt intresse. Ingen kurskostnad. Begränsat antal deltagare. Du 
behöver ha tillgång till dator. 
 
Om Du tycker det här verkar intressant skall Du så fort som möjligt höra av dej till Ulf 
Björkdahl på telefon 070-573 0134  så berättar han mer. Du kan också höra av Dig till 
Ulf med ett mail  till ulfabjo@gmail.com. 
 
 

Några axplock ur Stockholms Näs/Kungsängens kommunalnämndsprotokoll  
Av Gudrun Sandén 

Vägbelysning 
Den 9 oktober 1933 väcktes frågan om 
ytterbelysning i Kungsängen. Huvudsakligen 
för att befordra stationssamhällets fortsatta 
utbyggnad. Då redan en tredjedel av 
kommunens skatter kommer från 
Kungsängen, ansåg Nämnden att det ligger i 
hela kommunens intresse att 
byggnadsverksamheten stimuleras där. Man 
uppdrog till ingenjör Åslander att ta fram 
förslag. Fort gick det inte, men fem (!) år 
senare den 28 juni 1938  beslutas att 
uppsättandet av vägbelysning inom 
Kungsängens samhälle omedelbart skall 
påbörjas.  
Den 11 december 1940 beslöt man utvidga 
vägbelysningen mellan Lundins affär och 
fjärdingsman Bergs fastighet till ett pris av 
300 kronor.  
 
Sjukvård  
Den 29 maj 1932. I denna kommun liksom 
flera andra kommuner, som är belägna 
närmare Stockholm än Uppsala, är det 
lämpligare att erhålla vård vid sjukdom på 
Stockholm Läns sjukhus än på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, men sjukvårdsavgiften 
är betydligt högre i Stockholm än i Uppsala.  
 

 
Frågan har väckts, om inte sjuka från 
Uppsala län skulle kunna vårdas på 
Stockholms läns sjukhus till samma kostnad 
som inom det egna länet. Härigenom skulle 
man förkorta sjuktransporterna och de sjukas 
anhöriga skulle få lättare att göra besök.  
Det påpekades att ett antal platser på 
Akademiska sjukhuset är tillgängliga för 
patienter från Stockholms län för samma pris 
som inom det egna länet, Detta är ytterligare 
ett skäl till att motsvarande förmån borde 
gälla för Uppsala läns sjuka att vårdas på 
Stockholms Läns sjukhus.  
Nämnden ansåg att ansökan borde göras till 
Uppsala Läns Ländstings förvaltningsutskott. 
Den 29 januari 1938 beslöt Nämnden ingå 
till Medicinalstyrelsen med begäran att ett 
medicinförråd skulle anordnas i Kungsängen. 
Förrådet skulle handhas av här boende 
distriktssköterska. I slutet av året inkom 
handlande Elin Lundin med begäran att få 
handha medicinförrådet. Nämnden tillstyrkte 
under villkor att medicinen inköptes på 
apoteket i Bålsta. Beslutet från januari 
upphävdes. 

 

mailto:ulfabjo@gmail.com


Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro, Del 3. 
Sträckan Ryssgraven-Tibble by 
 
Ulf Björkdahl fortsätter här historiken över allmänna landsvägen genom kommunen. I förra 
numret beskrevs vägsträckan från Stäkets sund till Ryssgraven. I denna uppsats tittar vi 
närmare på vägens olika sträckningar genom Kungsänge 
 
Landsvägen har på sträckan Ryssgraven-Tibble by haft tre olika dragningar sedan 1600-talet. 
Vägresenärerna var länge tvungna att passera över höjdpartiet mellan Ryssgraven och Näs 
(Kungsängens) kyrka, en höjdnivå motsvarande den på Stäksön (ca 25-30 m) och med de sega 
Långsands- resp Knektbackarna på vardera sidan. Först i mitten av 1800-talet drogs en ny 
landsväg runt höjden, vilken 1940 ändrades till att gå parallellt med järnvägen. 
 
På nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna i anslutning till dagens Enköpingsvägen 
(rödmarkerad). Streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarat. Inte något ursprungligt av 1600-
talets vägbank finns bevarat mellan Ryssgraven-Tibble. 
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Efter passagen av kanalbron vid Ryssgraven segade sig 1600-talsvägen uppför den flera 
hundra meter långa och någorlunda branta Långsandsbacken, uppkallad efter ett närliggande 
torp. Backen fanns där Svartvikens bostadsområde nu är och nådde dagens Gamla landsvägen 
vid Bergaskolan. En utgrävning gjordes 2001 av vägbanken i backen som då var 5-6 m bred. 
Utgrävningen indikerade ingen tidigare väg under denna vägbank. Däremot har det funnits 
flera hålvägar kring Långsandsbacken. Väl uppe färdades man sedan genom Ekhammars och 
Kyrkbyns skogar och snart bar det kraftigt utför i sluttningen ned mot Knektbacken.  
 
Nuvarande väg från Bergaskolan fram till Knektbacken överensstämmer i alla sina krokar 
med 1600-talsvägen. När vägen anlades med vägbank saknas det uppgifter om, men ett 
rimligt antagande kan vara någon gång under 1660-, 1670- eller 1680-talen. Det är möjligt att 
den äldsta vägen (stigen) hade samma sträckning som 1600-talsvägen men den kan eventuellt 
ha gått norr om gamla vattentornshöjden från Ryssgraven via Ekhammars gård, vilket antyds 
på en karta från 1651. 
 
Väl nere ur Knektbacken är vi endast ett fåtal meter ovanför Mälarens vattennivå. Inte 
konstigt att landsvägen gick just här eftersom området söder om kyrkan tidigare var en vik av 
Mälaren som måste rundas. Vägen passerade kyrkbyn mellan klockarbostaden och 
kyrkogårdsmuren, fortsatte över ett litet dike och längs den nuvarande vägen på kyrkogården 
förbi den muslimska begravningsplatsen.  
 
Vid kyrkogården gjordes år 2000 en arkeologisk undersökning av en vägbank med flera 
överlagrade vägar. Det understa lagret visade på en hålväg från 1500- eller 1600-talet (1,8 m 
bred, 0,1 m djup, vagnspår), det mellersta lagret en vägbank i stenig lera från 1600-talet (5,3 
m bred, 0,1 m hög) och det översta lagret under marknivån en vägbank från början av 1900-
talet (5,1 m körbana, 0,2 m hög). Vilket bekräftar att landsvägen ”alltid” har passerat kyrkan, 
vilket förstås knappast är förvånande. 
 
 

 
 
Knektbacken var en ökänd backe uppkallad 
efter ett närliggande soldattorp. Vägen 
skråade utefter bergssidan längs den 
nuvarande gångvägen och har beskrivits (av 
Eiler 1792) som ”en i krok nedan åt kyrkan 
löpande tvärbrant backe som till en del 
slingrar sig omkring en berghäll” (se 
prickmarkering). Knektbacken ersattes av 
nuvarande väg under 1960-talet. Foto 
författaren 2013. 

 

 
 
Näs kyrkby 1938 med kyrkan, klockar-
gården, kyrkskolan, hembygdsgården och 
Ekhammars herrgård. Kyrkvägen längst ner 
är den gamla landsvägen som från höger 
kom från Knektbacken och fortsatte över 
skoltomten (prickmarkerad). Foto från 
Stockholms-Näs hembygdsförening. 
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Därefter följde vägen delvis den nuvarande gång- och cykelvägen och sedan bar det av över 
åkrarna där gymnasieskolan nu ligger och vidare mot Tibble by. Denna vägsträcka 
undersöktes arkeologiskt innan skolan byggdes. Avsaknaden av medeltida fynd har gjort att 
vägavsnittet inte har kunnat dateras längre än till 1600-talet eller möjligen, i form av hålväg, 
något tidigare. 
 
 
 

 
 
Kyrkbyn från Tibble-hållet någon gång efter 
1905. Fotot är taget från klockstapelns 
tidigare plats. Vägen hade då sedan länge 
förlorat sin status som allmän landsväg. Idag 
är vägen ersatt av en asfalterad gång- och 
cykelbana med delvis annan sträckning. 
Vykort från Lars Axelsson i Kungsängen 

 

 
 
Denna 300 m långa sträcka av 1600-tals-
vägen över Ekhammars gärden försvann vid 
gymnasiebygget under 1980-talet, fotot är 
taget strax innan. Vägen var 4-5 m bred och 
vägbanken upp till 0,5 m hög. Vägen är (var) 
fornminne med beteckningen RAÄ Kungs-
ängen 96:1-3. Foto från Börje Sandén, UKF 

 
 
Utvecklingen under 1800-talet och framåt 
Med hjälp av statsbidrag omlades landsvägen radikalt 1846 för att man äntligen skulle slippa 
de besvärliga Långsands- och Knektbackarna. Den nya vägen, som drogs genom den 
obebodda utmarken nära Mälaren och förbi nuvarande Kungsängens järnvägsstation, både 
påbörjades och avslutades under detta år. Från Ryssgraven drogs vägen längs med viken 
uppför en svag backe (”Nya Långsandsbacken”), rundade bergskrönet via östra delen av 
nuvarande Prästhagsvägen och fortsatte någorlunda rakt fram längs dagens Enköpingsvägen 
förbi Kungsängen station (som ännu inte fanns). Vägen rundade sedan ett berg i en 90 graders 
högerkurva och fortsatte längs nuvarande Skolvägen över fälten förbi komministerbostället 
och vidare mot Tibble by. Enligt en skifteskarta var den nya vägen 16 alnar (9,6 m) bred inkl 
diken, medan den gamla var 10 alnar (6 m) bred. 
 
Järnvägsbygget under 1870-talet medförde att landsvägen fick en något snävare kurva vid 
Ryssgraven. Vidare gjordes en plankorsning öster om järnvägsstationen. För att ge plats åt 
spåren ersattes den nämnda 90-graderskurvan med en mindre snäv kurva med två körfält (den 
s k dubbelkurvan) som sprängdes genom det berg som tidigare rundats. Efter sekelskiftet dök 
det i långsam takt upp hus efter vägen såsom Ryds gjuteri, affärer och bostadshus. Torget i 
Kungsängen började bebyggas under 1920-tale 
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Järnvägskorsningen med bommar vid 
Kungsängen under 1920-talet sedd västerifrån. 
Korsningen ersattes senare av en vägbro på 
bergklinten till vänster. Foto från Vägverkets 
arkiv. 

 

 
 
Den farliga S-kurvan vid Kungsängens 
stationshus (ligger dolt till höger) under 
1920-talet, sedd västerifrån. Till vänster 
bortom huset syns backen upp till 
nuvarande Torget. Foto från Vägverkets 
arkiv. 

 
 
 

 
 
Utsnitt ur en järnvägshandling från 1870-talet. Landsvägen kommer från Ryssgraven, 
passerar järnvägen och slingrar sig förbi järnvägsstationen med S-kurvan (rödmarkerad mitt 
i bild). Efter järnvägsstationen gjorde vägen en 90 graders sväng runt berget mot nuvarande 
Skolvägen. När järnvägen kom omlades vägen till en något mindre snäv kurva 
(rödmarkerad), den s k dubbelkurvan med skilda körfält 
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Kring mitten av 1930-talet gjordes omfattande vägsatsningar genom Kungsängen. Den höga 
betongmuren som lyfter vägen vid Ryssgraven byggdes 1932. 1936 ersattes 
järnvägskorsningen öster om Kungsängens station med en betongbro då vägen omlades över 
bergskrönet (bron revs 2001). Gatubelysning anordnades genom samhället i slutet av 1930-
talet. Hela vägsträckan från Ryssgraven till Tibble breddades till 7 m körbana plus gång- och 
cykelväg på vardera sidan. 1939 stensattes körbanan genom Kungsängen med smågatsten. 
1939-40 omlades Enköpingsvägen från ”dubbelkurvan” och drogs över fälten parallellt med 
järnvägen. Den sträckan stensattes 1948 ända bort till Aspviks kvarn. 
 

 
 
Den nya breda Enköpingsvägen genom Kungsängens samhälle under sent 1930-tal. Vägbron 
över järnvägen har nyss byggts. Till vänster syns järnvägsstationen och i bildens mitt korsar 
järnvägen den gamla smala landsvägen. Vykort från Lars Axelsson i Kungsängen. 
 
 

Ett axplock ur Stockholms-Näs / Kungsängens kommunalnämndsprotokoll 
Av Gudrun Sandén 

 
Den 11 juni 1944 hade Kungl. Socialstyrelsen begärt att kommunen skulle samla in 
prisuppgifter under tiden 16-21 juni 1941 angående vissa levnadskostnader både från 
stationssamhället och kommunen i övrigt. Förtryckt prislista hade sänts ut. Här presenteras 
några exempel på priserna för några typiska varor: 
 
Mjölk 0,31 kr/liter 
Smör runmärkt 4 kr/kg 
Ost Svecia 2,70 kr/kg 
Nötkött, stek 3,40 kr/kg 
Köttfärs 3,60 kr/kg 
 

Sidfläsk 3,40 kr/kg 
Blodpudding 1,60 kr/kg 
Strömming 1.00 kr/kg 
Torsk 1,20 kr/kg 
Vetemjöl 0,25 kr/kg 
Kaffe 4,80 kr/kg 

Rågmjöl  0,32 kr/kg 
Havregryn 0,62 kr/kg 
Makaroner 0,78 kr/kg 
Hårt bröd 0,78 kr/kg 
Potatis 0,15 kr/kg 
Sötlimpa 0,80 kr/kg 
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Sunnerdahls Hemskolor på landet.  Del 3. 
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen   
 
 
1909 - Hemskolan på Säbyholm –Uppbyggnadstiden.  
Redan före egendomsköpet hade styrelsen påbörjat diskuterandet av de allmänna grunderna 
för de blivande hemskolornas anordnande och organisation. 
 
En av idéerna bakom den nya hemskolan var att eleverna skulle bo tillsammans som i ett hem 
under ledning av en föreståndarinna i varje elevhem. Föreståndarinnan hade till uppgift att 
både undervisa flickorna i husliga ämnen och att hålla ordning på eleverna. 
 
Att flickor och pojkar skulle bo i samma hem var en kontroversiell tanke som kom att 
diskuteras mycket inom direktionen. Denna debatt slutade med att ordföranden Tigerschiöld 
reserverade sig mot majoritetens uppfattning att ha detta samboende. Detta var – naturligt nog 
i en ny skola – inte den enda fråga som det förelåg oenighet om i direktionen, där så många 
pedagoger fanns samlade.  
 
Varje elevhem skulle också själva odla grönsaker och blommor till husbehov. Maten skulle 
med hjälp av föreståndarinnan lagas av de elever som genomgick husmodersutbildningen. 
Eleverna, både pojkar och flickor, skulle svara för städning, rengöring och vedhuggning. 
 
Stiftelsen beslöt redan tidigt att anställa en föreståndare för den blivande hemskolan på 
Säbyholm, för att denne från början skulle kunna deltaga i byggnads-och organisationsarbete. 
 
Genom annonsering erhölls ansökningar från 38 personer, bland vilka efter noggrann 
prövning utvaldes arkitekten Viktor Segerstedt, andre lärare vid Elfsbyns fokhögskola. 
Styrelsen beslöt att Viktor Segerstedt skulle tillträda befattningen som föreståndare på 
Säbyholm den 1 januari 1910. 
 
Byggnadsplan för elevhem. 
En kommitté som bestod av hrr Svedelius, Lidman, Cronstedt och frk Aspman utsågs av 
styrelsen och fick i uppdrag att ta fram ett programförslag för inrättandet av ett "elevhem" för 
stiftelsens hemskolor på landet att uppföras på Säbyholm.  
 
Därvid beslöts att följande grunder skulle tillämpas:  
 

• Att hemmet skulle byggas för 12 elever (6 flickor och 6 pojkar) samt för en 
föreståndarinna  

• Att byggnaden, som skall uppföras i trä i en våning, skall förutom övriga lägenheter 
inrymma 2 rum för vardera 4 elever och 4 rum för vardera 1 elev.  

 
Programförslaget godkändes av styrelsen sedan vissa smärre ändringar vidtagits däri. Därefter 
fick efter anmodan arkitekterna Lars-Ivar Wahlman, Carl Westman och Ivar Tengbom i 
uppdrag att i överensstämmelse med lokalprogrammet upprätta förslagsritningar för ett arvode 
av 300 kronor till dem vardera  
 
Dessa ritningsförslag skulle vara inlämnade till styrelsen den 15 november 1909 kl.12.00. 
Pga. den skrivelse daterad 1909-10-13 och ställd till stiftelsens styrelse från hrr arkitekter 
Tengbom, Wahlman och Westman, vars innehåll utgjorde synpunkter på storleken av arvodet 
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och formen för insändandet av ritningsförslagen med förseglade namnsedlar, beslöt styrelsen 
att senarelägga tiden för insändandet av dessa. Tiden för inlämnandet av förslagsritningarna 
ändrades till den 17 december 1909. En försening  på drygt en månad. 
 
Styrelsen beslöt att tillsätta en kommitté för granskning av ritningsförslagen så snart de 
inkommit. Kommittén bestod av hrr Svedelius, Cronstedt, Lidman samt frk Aspman. Även 
den nytillträdde föreståndaren, Viktor Segerstedt, skulle beredas deltaga i kommittén.  
 
1910 – Ritningsförslagen över elevhem 
Den 29 januari 1910 presenterades de inkomna förslagen för styrelsen. Ledamöterna ställde 
sig tveksamma till de förevisade ritningsförslagen. Man ansåg att förslagen inte levde upp till 
de intentioner som lokalprogrammet grundade sig på. Å andra sidan var kanske 
lokalprogrammet inte tillräckligt tydligt i det avseendet. Man hade ju anlitat tre väl så förfarna 
arkitekter för uppgiften så man får väl anta att de gjorde det bästa av situationen. Kanske var 
det just därför som styrelsen, för att vinna tid, gav sin egen arkitekt ledamoten Cronstedt 
uppgiften att rita om förslagen innefattande en sammanjämkning av de av styrelsen inköpta 
tre förslagen och med iakttagande av styrelsens nu uttalade önskemål.  
 
Den 22 februari 1910 förevisade Cronstedt sitt ritningsförslag för Styrelsen grundat på de 
förutsättningar som redovisats enligt föregående. Styrelsen beslöt nu att två elevhem skulle 
uppföras enligt den senast uppgjorda planen samt med olika exteriörer i överensstämmelse 
med nu föranledda ritningar.  
 
Förfrågningshandlingar baserade på generalentreprenadförfarande skulle upprättas för 
infordrande av anbud från tillfrågade byggnadsentreprenörer. Efter att styrelsen godkänt 
förfrågningsunderlaget för uppförandet av byggnaderna, utbjöds detta under hand till 
fullständig entreprenad  bland några av Cronstedt föreslagna byggmästare.  
På uppdrag av styrelsen beslöts att samtliga inkomna entreprenadanbud skulle överlämnas till 
Cronstedt för granskning och utlåtande. 
 
Sedan åtskilliga förenklingar i den ursprungliga planen blivit beslutade, uppgjordes 
entreprenadkontrakt och arbetsbeskrivning, enligt vilka byggmästare Bergman åtog sig att för 
ett belopp va 67.483 kr i dåtidens penningvärde uppföra de båda hemmen med tillhörande 
anläggningar.  
 
För bestämmande av elevhemmens förläggning företog styrelsen flera resor till Säbyholm, 
därvid de möjliga förläggningsplatserna togs i betraktande.  
 
 
Uppförandet av byggnaderna för elevhem samt en provisorisk verkstadsbyggnad  
Byggnadsarbetena tog sin början i maj 1910. De övervakades av en kommitté, bestående av 
hrr Cronstedt, Kinberg och Segerstedt. Under arbetets gång vidtogs några smärre ändringar, 
vilka dock icke förorsakade ökad kostnad.  
 
Den 3 augusti 1910 föredrogs ett av rektor Segerstedt uppgjort förslag till uppförande av en 
provisorisk verkstadsbyggnad på Säbyholm, vilket förslag med tillhörande ritningar granskats 
av Cronstedt. Det informerades vidare att byggmästaren H. Bergman avgivit ett anbud att på 
entreprenad uppföra byggnaden att bli färdig till årets slut för en summa på 5000 kronor. 
Även slöjdläraren Jaerde hade genomgått förslaget och godkänt dess utformande. Denna 
byggnad påbörjades i slutet av sommaren, innehållande ett rum för träslöjd och ett rum för 
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metallslöjd, avsedd att användas intill dess att elevantalet nödvändiggjorde uppförandet av en 
större byggnad. Den provisoriska verkstadsbyggnaden var färdig att tas i bruk samtidigt med 
elevhemmet i slutet av år 1910. Övervakningen av uppförandet av verkstadsbyggnaden samt 
den senare inredningen, ankom på hr Segerstedt och Jaerde. Hrr Segerstedt och Jaerde hade i 
uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till anskaffning av maskiner och övriga redskap till 
verkstadsbyggnaden vars omfattning godkändes av styrelsen för inköp. 
 
De båda elevhemmen samt den provisoriska verkstadsbyggnaden stod i början av december 
månad 1910 fullt färdiga, så att slutbesiktning då kunde genomföras. Styrelsen uppdrog åt hrr 
Cronstedt och Kinberg att genomföra slutbesiktningen av byggnaderna. Besiktningen gav vid 
handen att utförandet av arbetet befunnits vara mycket omsorgsfullt och prydligt utfört så att 
endast några smärre ändringar och tilläggsarbeten hade behövt föreskrivas. De båda 
elevhemmen tilldelades namnen ”Tuna” och ”Boda”. Namnet Tuna efter dåvarande statsrådet 
Hugo Hammarskjölds släktgård Tuna i Småland. 
 
 
 

 
 
                   Elevhemmet Boda 

 

 
 
                    Elevhemmet Tuna 

 
 

 
 
                 Verkstadsbyggnaden 

 

 
 
                 Interiör metallverkstaden 

 
 
Anställandet av hemföreståndarinnor och slöjdlärare. 
Tidigt på året 1910 påbörjades det förberedande arbetet med ordnandet av undervisningen vid 
hemskolan. Till en början beslöts att för vardera elevhemmet anställa en föreståndarinna som 
förutom sina göromål som husmoder skulle undervisa och handleda särskilt de kvinnliga 
eleverna i hushållsgöromål. Till de första hemföreståndarinnorna utsågs bland ett flertal 
sökanden, fröknarna Tekla Davidsson för Boda och Greta Schreiber för Tuna. 
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Lönen skulle utgå med 800 kr om året i dåtidens penningvärde, samt fri kost och bostad.. 
Dessa två tillträdde sina befattningar redan i början av hösten 1910 för att deltaga i hemmens 
inredning och anskaffande av förnödenheter för eleverna mm. 
 
För undervisningen i slöjd, särskilt för pojkarna, anställdes såsom lärare i trä-och metallslöjd 
hr August Jaerde, som förut med goda vitsord haft en liknande befattning vid Kristinebergs 
barnhem. Han tillträdde sin befattning den 1 januari 1911. Dessförinnan deltog han i 
förberedelserna till den blivande provisoriska verkstadsbyggnaden. Slöjdlärare August Jaerde 
erhöll till en början sin bostad i manbyggnaden på den nyinköpta egendomen Brunnsvik, som 
för ändamålet satts i stånd. Hr Jaerdes löneförmåner enligt träffad överenskommelse med 
styrelsen skulle utgå med 2.500 kr om året i dåtidens penningvärde jämte fri bostad och 
vedbrand. 
 
De första eleverna. 
Den första uppsättningen elever utsågs i slutet av året 1910 sedan villkoren för vinnande av 
inträde på hemskolan blivit fastställda. Förutsättningarna var att den som önskade bli antagen 
som elev, hade att inlämna egenhändigt skriven ansökan till styrelsen och därvid bifoga läkar-
och prästbetyg, skolbetyg samt för övrigt sådana intyg och rekommendationer som styrkte 
sökandens lämplighet för hemskolan.  
 
Under sin vistelse vid skolan bodde 6 pojkar och 8 flickor i varje hem och varje elev fick 
kostnadsfritt mat, husrum med lyse och värme samt tvätt. Därjämte fick eleven fri 
undervisning och läkarvård, fria förbrukningsartiklar för skolarbetet såsom skrivböcker, bläck 
och pennor samt fria läroböcker. Ett visst månatligt belopp till kläder samt extra 
beklädnadsbidrag vid konfirmation ingick också som fria förmåner till eleverna. Under 
vistelsen vid hemskolan krävdes i gengäld av eleverna ett i allo klanderfritt uppförande. 
 
Ansökningarna, ett femtiotal, lämnades därpå till en kommitté inom styrelsen, bestående av 
hrr Svedelius och Lidman samt frk Aspman, på vars förslag 12 pojkar och 14 flickor antogs 
som elever. Vid urvalet följdes bl.a. den principen att såvitt möjligt antaga elever från varje av 
stadens skolor. Ytterligare två flickor antagna som elever, den ena på frk Magna Sunnerdahls 
uttryckliga önskan och den andra av styrelsen. Dessa två elever, Linnea Engström och Ellen 
Svensson skulle få kallelse av rektor Segerstedt när hemföreståndarinnorna så önskade, att 
infinna sig på Säbyholm redan före nyåret för att hjälpa till med hemmens färdigställande. 
 
Vid årets början var bägge elevhemmen Tuna och Boda samt verkstadsbyggnaden fullt 
färdiga att tas i bruk. Den 19 januari anmäldes till styrelsen att samtliga elever, 12 pojkar och 
14 flickor mottagits i elevhemmen. 
 
 
Invigningen av Sunnerdahls hemskolor på landet. 
Det bestämdes att styrelsens ledamöter och suppleanter med fruar, skulle den 26 januari 1911 
avresa från Stockholms central kl 11.25, avlägga ett besök på Säbyholm för att deltaga i 
invigningen av Tuna och Boda. Att deltaga i detta besök skulle inbjudas herr statsrådet och 
chefen för ecklesiastikdepartementet. Det uppdrogs åt ordföranden att arrangera detta besök. 
 
Invigningsdagen 
Det stora intresset för den nya skolan visade sig bland annat i att pressen genom tidningen 
Idun dokumenterade invigningen av hemskolan genom en artikel av författarinnan Julia 
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Svedelius, maka till rektor Svedelius som var vice ordförande i styrelsen. Med var också 
Iduns fotograf, hovfotografen A Blomberg som tog en serie bilder som ingick i artikeln. 
 
Det är tack vare artikeln och bilderna som vi idag vet hur invigningen genomfördes. Hela 
sällskapet mötte upp vid Stockholms Central för att resa till Bro Station och vidare till 
Säbyholm där hemskolan är förlagd. Till invigningen var skolans donator med och styrelsen 
med fruar samt några särskilt inbjudna.  
 
Vid stationen i Bro stod 9 hästskjutsar för vidare transport av sällskapet till Säbyholm. 
I Tuna dagligstuga stod middagsbordet dukat för gästerna. Middagen bestod av kött och 
potatis och fruktsoppa. Drycken bestod av vatten tappad ur den nya vattenledningen. 
Serveringen sköttes av både pojkar och flickor. Middagen avåts under god stämning. Iduns 
hovfotograf tog bilder vid middagen och utomhus av Magna Sunnerdahl omgiven av eleverna.  
Efter middagen gjordes det rundvandring i elevhemmen och verkstaden. Därefter serverades 
det kaffe med fransvåfflor i Bodas dagligstuga. 
 
 

 
 
Interiör från Tuna Storstuga. Invigningsmåltiden för styrelsens ledamöter och lärarpersonal. 
 
 
Sammanlagt bor 26 barn, pojkar och flickor i de två första elevhemmen, Tuna och Boda som 
nu invigts. Framåt aftonen var det dags för gästerna att ta farväl av barnen innan hemfärden 
till Stockholm. 
 
 Efteråt beslöt styrelsen att de tagna fotografierna i lämpligt antal skulle sättas upp i de bägge 
dagligstugorna samt att varje elev skulle som gåva erhålla 1 ex av den tagna bilden av Magna 
Sunnerdahl omgiven av alla elever. 
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                    Frk Magna Sunnerdahl med hemskolornas lärarpersonal och elever 
 
 
 
Några axplock ur Stockholms-Näs/Kungsängens kommunalnämndsprotokoll 
Av Gudrun Sandén 
 
Den 26 oktober 1939 har Uppsala läns 
landsting begärt yttrande över förslag till 
uppdelning av tandläkardistrikt och var 
tandvården skall vara. Nämnden menade att 
Bålsta för närvarande var den lämpligaste 
platsen.  
Den 10 september 1940 beslöts att fr.o.m 
1941 skall kommunalskatten betalas genom 
postgirot.  
Den 4 november 1942 begär landsfiskalen 
Nämndens yttrande med anledning av en 
skrivelse från AB Järnvägsautomaten i 
Stockholm. De vill sätta upp en automat för 
konfektyrförsäljning vid Järnvägsstationen i 
Kungsängen. Nämnden tillstyrkte.  
Den 26 mars 1943 ligger ett förslag om 
obligatoriskt medlemskap i sjukkassa, 
sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, 
vilket ansågs förmånligt.  
Vid samma sammanträde har klagomål från 
allmänheten inkommit mot de störningar av 
signalpipa från tågen vid järnvägsstationen. 
Det gäller dels lokaltågen som vänder här 
men också godstågen .  
 

Vad lokaltågen beträffar är det vanligt att när 
de vänder, ges signal med ångvissla till 
ställverket att växeln skall läggas om. Loket 
befinner sig då i närheten av flera fastigheter. 
Man ger 3 - 4 signaler vid varje växling, 
varför man kan förstå att folk blir störda. 
Detta sker varje timme mellan klockan 10 - 
1.30 på natten.  
Godstågen och andra passerande tåg ger 
signaler när de passerar stationen. Dessa 
signaler är avsedda att vara lystring för dem 
som har sitt arbete i de kurvor och 
skärningar, som är belägna på ömse sidor om 
bangården. Sådan signal är naturligtvis 
berättigad under den tid på dygnet då arbete 
pågår, men inte på natten, när arbete i regel 
inte utförs där. Nämnden anser att 
signaleringen vid tågens vändning är en ren 
bekvämlighetsfråga, då växlarna är lokalt 
omläggbara och signal utan vidare kan 
slopas. Varningssignal nattetid är också 
onödigt, då arbete inte förekommer.  
Man anmodar Järnvägsförvaltningen att 
snarast möjligt och senat inom 10 dagar 
ombestyra att denna olägenhet försvinner. 
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Verksamhetsberättelse för 2014 

       
Styrelsen för 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) 
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2014 (vid årsmöte 2015-04-15) 
 
Styrelsen under året 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
 
Ordf/kassör Hans Borgström  resterande mandattid 2 år 
v. Ordf  Ulla Zetterberg  resterande mandattid 0 år 
Forsk.ansv. Börje Sandén   resterande mandattid 2 år 
Sekr Sophie Hedin   resterande mandattid 1 år 
Ledamot   Bo Palmehorn  resterande mandattid 1 år 
Ledamot Jonny Ljung   resterande mandattid 0 år 
Ledamot Ulf  Björkdahl   resterande mandattid 2 år 
Suppleanter  Håkan Norelius och Johan Hedin  resterande mandattid 0 år 
Revisorer Lennart Danielsson och Lennart Stigle resterande mandattid 0 år 
Revis.suppl Yvonne Frödin  resterande mandattid 0 år 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden och ett ej protokollfört arbetsmöte.   
 
 
Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2014.  
Ja, då var det 28:e verksamhetsåret avslutat. Till en början ”rullade” verksamheten på enligt plan med 
forskningsarbete, produktion av nyhetsbrev och rutinmässiga styrelsemöten. Men så, när höstmörkret 
börjat lägga sig över UKF, briserade Börje och Gudrun nyheten att man beslutat flytta till ett bekvämare 
boende. Styrelsen insåg omgående konsekvensen av detta beslut. Nu måste vi utan fördröjning planera 
för flytt av UKF´s kulturella centrum under mer än 30 år. Den nya adressen blir en lägenhet i Bro 
Centrum. Utmaning är att den nya adressen erbjuder mindre fysisk plats för vår befintliga tekniska 
utrustning. Var skall vi ställa alla våra datorer och skrivare? Det blir en grannlaga uppgift att lösa det 
under det kommande verksamhetsåret.  
 
• Den beslutade enkäten genomfördes i maj. Tyvärr var svarsfrekvensen långt ifrån vad styrelsen hade 

önskat. Trots det gav svaren oss en del råd om vad vi behöver förändra. Några av dessa har införts 
under året. Bland annat fler färgbilder i nyhetsbreven.  

• Beslutade evenemang under våren och hösten genomfördes som planerat. Höjdpunkten blev Börjes 
föredrag i november i Nya Kulturhuset inför en mycket stor publik. Föredraget hölls inom ramen för 
Kulturarvsåret 2014 tema ”I krigens spår”.  

• Mycket jobb har lagts ned på den beslutade broschyren. Många förslag har granskats och kasserats. 
Lagom inför Årsmöte 2015 har broschyren ”landat” och är nu klar för produktion och utdelning vid 
kommande evenemang men också för ett allmänt utskick i kommunens nya bostadsområden. 

• Under året har arbete med en modernisering av vår hemsida påbörjats. Eftersom projektet är 
komplicerat och av kostnadsskäl utförs endast med hjälp av interna förmågor beräknas arbetet pågå 
minst ett par år.  

• Två nyhetsbrev hann vi med under året. Inte bra med tanke på att vi bör producera minst tre brev per 
år. Inför det kommande verksamhetsåret blir därför målet att producera fyra nyhetsbrev. Det första 
av dessa distribuerades redan i jan 2015. I nyhetsbrev nr 2 2014 publicerades de första delarna av två 
artikelserier som planeras ingå i minst fyra följande nyhetsbrev. Den ena artikelserien som har 
rubriken ”Sunnerdals Hemskolor på Landet” är skriven av Uno Stedman, ordförande i 
Sunnerdahlsföreningen, och beskriver historien om det nedlagda Naturbruksgymnasiet på Säbyholm. 
Den andra artikelserien som har rubriken ”Gamla Landsvägens sträckning igenom kommunen” är 
skriven av UKF’s forskare Ulf Björkdahl. Se mer om detta nedan.    
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Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning 
Årets ekonomiska resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2014. 
Sammanfattningsvis är ekonomin god och visar på ett överskott om kr 12 723, 60.  Att vi fått ett så stort 
överskott beror dels på att styrelsen under året varit försiktig med utgifter men också på att vi under året 
haft oplanerade inkomster. UKF fick under året möjlighet att anställa en person som deltar i AMS projekt 
fas 3. Personen hjälper UKF med den nya hemsidan och som arbetsgivare får UKF ett månatligt 
s.k.anordnarbidrag. Inget stort belopp men betydelsefullt för UKF. Extrainkomsten kommer att upphöra 
under det nya verksamhetsåret. 
Trots den goda ekonomin måste vi även detta år konstatera att medlemsavgifterna fortsätter att minska.  
Se mer om detta i avsnitt Medlemsutveckling. 
 
Forskningsverksamhet under året 
 
Hushållningsjournalen 1776-1813 
Under föregående verksamhetsår avslutades digitaliseringen av UKF´s bok Hushållningsjournalen 1776-
1813. Det digitala materialet finns tillgängligt på hemsidan. Under året har den under förra 
verksamhetsåret inledda testningen fortsatt. Det är ett mödosamt jobb och vi måste konstatera att 
testningen inte har kunnat avslutas under verksamhetsåret. Ytterligare arbete återstår.  
 
Ulf Björkdahls projekt Gamla landsvägen Stockholm - Enköping 
UKF´s styrelseledamot, Ulf Björkdahl, har under året fortsatt sin forskning kring historien om den Gamla 
Landsvägens sträckning genom kommunen. Under året har Ulf inlett en artikelserie om detta ämne i 
UKF nyhetsbrev. Hittills har tre uppsatser publicerats. För att ytterligare konkretisera resultaten av sin 
forskning kommer Ulf att genomföra en serie vandringar längs den gamla vägen. Den första vandringen 
blir den 31 maj  2015. Ulf har dessutom fördjupat sig i historien kring Ryssgraven och funnit nya 
intressanta fakta vilka kommer att redovisas i ett kommande nyhetsbrev. 
 
 Stockholms Näs/Kungsängens  kommunalnämndsprotokoll.  
Gudrun Sandén har fortsatt sin bearbetning av Stockholms Näs/Kungsängen kommunalnämnds protokoll 
från tiden 1889 – 1951. Resultatet finns på hemsidan. Under året har dessutom originalprotokollen 
digitaliserats och fått en plats på UKF:s huvud-dator. Under rubriken Axplock har Gudrun har publicerat 
intressanta utdrag ur protokollen i UKF nyhetsbrev. De finns också på hemsidan. 
 
Forskningsprojektet om nordbornas påstått felaktiga riktning av väderstrecken  
Börje har under året fortsatt sin forskning kring det som den officiella forskningen påstått vara felaktig  
riktning av väderstrecken. En utförlig sammanfattning av det aktuella läget har publicerats i Nyhetsbrev 
2014-2, sid- 16. Under året har dokument på hemsidan i detta ämne kompletterats med ny information.        
Efter alla tidigare publicerade artiklar i Nyhetsbrevet är problemet välkänt för UKF´s medlemmar. Dock 
gäller att en framgång i forskningsprojektet kräver ett accept från den officiella forskningsvärlden. 
Eftersom forskningsläget f.n.förefaller vara låst dröjer ett sådant accept.  
 
Medlemsutveckling 
UKF har haft 150 betalande medlemmar under verksamhetsåret. Vi har fått tre nya medlemmar men 
samtidigt måste vi tyvärr notera att ca 20 medlemmar ”försvunnit” under året. Eftersom UKF inte 
tillämpar hårda regler när det gäller betalning av medlemsavgiften har vi ingen bra koll på om 
medlemmen försvunnit definitivt eller om han återkommer. Oavsett hur det ligger till med detta så 
bekräftar årets medlemsutveckling det vi redan känt till nämligen att det dels är svårt att rekrytera nya 
medlemmar och dels att ”gamla” medlemmar avflyttar från kommunen och av den orsaken lämnar UKF. 
Att vi tappar medlemmar är i och för sig ingen unik företeelse i föreningsvärlden. Fenomenet pekar på  
ett förändrat levnadssätt i samhället. Det enda som växer idag är väl Facebook-grupper. 
Den nya broschyren skall förhoppningsvis ändra på den saken.  
 
Arkiveringsarbete 
Arkivering av UKF samlade dokument påbörjades under föregående verksamhetsår. Arbetet har fortsatt 
under året med genomgång, revidering och i viss mån utrensning av vissa dokument. Mycket arbete 
återstår. Med Börjes och Gudruns beslut att flytta måste arbetet forceras. Allt får inte plats på den nya 
adressen. Mycket kommer att transporteras till Upplands-Bro Arkivförenings hyllor.  
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UKF datorsystem  
Den teknikuppgradering av UKF datorsystem som påbörjades under föregående verksamhetsår har 
fortsatt under året dels genom avveckling av en krånglande dator samt förenkling av datornätverket. 
Börje och Gudruns beslut att flytta innebär dessutom att datorsystemet måste flyttas. Genom att 
tillgänglig plats för kontoret på den nya adressen är väsentligt mindre måste datorsystemet krympas 
fysiskt. Vi måste byta våra klumpiga och platskrävande datorer mot fysikt mindre enheter men samtidigt 
prestandamässigt likvärdiga de vi använder idag. UKF´s avancerade skrivarutrustning utgör ett särskilt 
problem. Frågan vi brottas med nu är var vi skall ställa dom bullrande och osande schabraken. Måste vi 
avveckla dem och i fortsättningen köpa utskrift och kopiering? Om vi tvingas till den lösningen ökar 
utskriftskostnaden 10 (!) ggr för ett nyhetsbrev. 
  
Publika arrangemang 
UKF´s publika arrangemang är viktiga för vår medlemskontakt. Listan nedan visar genomförda 
arrangemang under verksamhetsåret. Generellt har våra ”öppna” arrangemang varit relativt välbesökta. 
Tyvärr måste vi även detta år konstatera att ungdomen lyser med sin frånvaro. Den genomförda enkäten 
gav oss inget svar på frågan varför dom unga inte deltar i våra arrangemang. Kanske den nya broschyren 
kan locka den yngre publiken. 
  
Genomförda egna arrangemang och då UKF medverkat på uppdrag  
 
2014-02-27 Sockenprotokollen. Gudrun Sandéns föredrag på PRO i Bro 
2014-03-08 Föredrag med Brohistoria på radhusföreningens 50-årsjubileum. Gudrun och Börje. 
2014-04-13 Söndagssalong med folkmusik från Tibet. Lothse Arkhang spelade och berättade om sitt 

hemlands traditionella musik. 
2014-04-23 UKF Årsmöte i Villa skoga. Föredrag av Börje Sandén om Oscar Sjölander. 
2014-04-27 Börje och Gudrun guidade under bussrundtur i Bro- Kungsängen - Låssa. Rundturen 

arrangerad i samarbete med Bro-Lossa Hembygdsförening. 
2014-05-24 Bussrundtur på uppdrag av Sigtuna hembygdsförening: Håtunaholm-Håtuna kyrka - 

Grafitgruvan - Aske - Fornsigtuna. 
2014-05-25 Vandring med kulturhistoria vid Kvistaberg – Rättarboda –Tegelbruket – Fredens skola. 
2014-08-20 Vandring vid Rösaring med amatörforskare från Enköping/Sigtunabygden. B. Sandén. 
2014-09-13 UKF deltar med skärmutställning i kommunens arrangemang ”Fest i val tider” i Bro 

Centrum. 
2014-09-28 Kulturvandring i Kungsängen. Ulf Björkdahl och Börje Sandén guidade vid Ryssgraven 

och Dalkarlsbacken  
2014-10-26     Kulturvandring genom Bro mot Assurstenen. Börje och Gudrun guidade 
2014-11-23 Söndagssalong med 1900-talsmusik. Violinisten Danail Shariati med vänner underhöll 

under rubriken ”Nordiska favoriter och blandade karameller.  
2014-11-27  Föredrag av Börje Sandén och författaren Lars Holmberg inom ramen för Kulturarvsårets 

tema ”I krigens spår” inför en mycket stor publik i Nya Kulturhusets teatersalong. 
2015-02-18 Föredrag på Klint. Börje Sandén gör en historisk bildvandring i kommunen. Många 

besökare. 
 
 
 
Bro i April 2015 
 
 
 
Hans Borgström    Börje Sandén 
Ordf                                                 Forskningsansvarig                   
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Medlemsinformation 3 
    - nyhetsbrev sept 2015 

 

                 Årgång 29 
 

Kulturarvsdagen 2015 
 

föredrag av Börje Sandén 
 

Söndagen den 13 Sept. kl 14.00 Kulturhuset Kungsängen 
 

”Människors Värv och Verk - En resa i industri- och teknikhistoria” 
  
Vad har Upplands-Brobor sysselsatt sig med genom tiderna? Vad har man skapat som varit till 
nytta och glädje för andra? Börje Sandén gräver i kommunens industri- och teknikhistoria. 
 
Vi får veta mer om Grammofonskivefabriken, Järnbruket på Lejondal, Skällstagruvan, 
Glasbruket, Ångsågen, Gjuteriet och Ångbåtstrafiken, Aspviks kvarn, Tegelbruket vid 
Rättarboda etc. 

 

Väghistorisk vandring längs gamla landsvägen 
Söndagen den 11 okt. 2015 

Samling kl 10.00 vid Kungsängens torg utanför ICA 
Ulf Björkdahl, hembygdsforskare och författare av den pågående artikelserien ”Den gamla 
landsvägen genom Upplands-Bro” i UKF nyhetsbrev, guidar på en vandring längs gamla och 
nya vägar från Kungsängen till Prästtorp (Aspviks koloniområde). 
Vandringen är ca 6 km lång och sker delvis i oländig terräng. Det blir ett antal stopp under 
vandringen. På varje stopp får vi chans att pusta ut samtidigt som Ulf ger oss nya bitar av 
historien bakom Gamla Landsvägen. Under vandringen gör vi paus och tar fram vårt 
medhavda fika. Väl framme vid Prästtorp omkring kl 14.00 får var och en ta sig enskilt 
därifrån (busshållplats finns vid Ängsuddsvägen). Om du måste ha biltransport till 
Kungsängen eller Bro måste du föranmäla detta senast 9 oktober till Ulf Björkdahl 
Tel. 070-573 0134  eller Hans Borgström, Tel. 070-571 6124. 

Ta med vatten, fika och oömma kläder. 
Deltagaravgift 20 kr   

Söndagssalong på Kvistaberg i slutet av November 
 

Se detaljer om arrangemanget i nästa nyhetsbrev som planeras komma i början av November.

Studiebesök Landsarkivet i Uppsala 
 

Se mer om detta på nästa sida .   
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
 
 

 

http://www.ukforsk.se/


Studiebesök Landsarkivet i Uppsala 
 
UKF planerar att genomföra ett studiebesök vid Landsarkivet i Uppsala under hösten. 
Tanken med besöket är att visa hur ett arkiv av den typ Landsarkivet representerar kan hjälpa 
amatörforskaren. Hur går ett besök till, vad finns på hyllorna, hur hittar man i arkivet, vilken hjälp kan 
man få på plats. Det och mycket annat hoppas vi att den guidade visningen skall ge svar på.  
Detaljerna är ännu inte klara. Studiebesöket är öppet enbart för UKF´s medlemmar. 
Eftersom Landsarkivet kan ta emot grupper om högst 15 personer blir deltagarantalet begränsat. 
Föranmälan krävs. Först till kvarn. UKF anordnar gratis transport tur och retur Kungsängen/Bro. 
Se mer om det planerade arrangemanget i nästa nyhetsblad som utkommer i början av november. 
Då får Du bl.a. information om när och hur anmälan skall ske. 
 
 

UKF har flyttat. 
 

UKF´s flytt från Målarvägen är nu efter mycket arbete klar. Flyttförberedelserna påbörjades i februari 
och pågick sedan i etapper till den egentliga flytten några dagar i juni. Den nya adressen är UKF, c/o 
Börje Sandén, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro. Telefonnumret är oförändrat.   
   Flytten var inte enkel. Mer än 30 års forskningsverksamhet i radhuset på Målarvägen har resulterat i 
sprängfyllda hyllor med dokument, böcker, pärmar, tidskrifter etc. Till detta ett mycket 
utrymmeskrävande datorsystem och ett lager av böcker från UKF´s  bokproduktion. Allt inrymt i 
radhusets fyra rum och källare. Hur skulle allt detta få plats i den nya trean på Blomstervägen? 
Naturligtvis omöjligt utan en smärtsam utsortering. Efter mycket våndor, flera besök till återvinningen 
och tillfällig lagring i Arkivföreningens lokaler av sådant som kanske skall kastas finns nu UKF´s kontor 
inklämt i Börjes och Gudruns nya lägenhet på Blomstervägen. Flera kan intyga att flytten lyckats 
förvånansvärt bra. Det finns faktiskt plats över. Utan den hårdhänta gallringen av UKF´s tillhörigheter 
skulle nog lägenheten ha blivit helt fylld av UKF´s dokument och datorer. Trots gallringen fungerar 
kontoret perfekt.   
 

 
Vandring längs gamla landsvägen 
 

 
 
En gråmulen söndagsförmiddag i slutet av maj 
samlades 15 personen till UKF´s guidade 
vandring längs gamla landsvägens sträckning 
mellan Kungsängen och Stäket. Under Ulf 
Björkdahls ledning drog gruppen i väg ned- 
för Långsandsbacken för ett längre stopp vid 
Ryssgraven, sedan via Dalkarlsbackens 
vägmuseum mot Stäket längs de ännu synliga 
resterna av den gamla landsvägen. Vägen, som 
i huvudsak löper parallellt med 
Enköpingsvägen, är igenväxt och på några 
ställen svårforcerad. (se bild). 
Väl framme vid Stäket gav Ulf oss en  

 

          
 
en grundlig beskrivning av människors kamp att anordna 
en praktisk överfart vid sundet. Problem med färjor, 
havererade broar, strömmande vatten som hindrat 
båttrafiken etc. På plats blev det tydligt att överfarten vid 
Stäket har berett människor stora problem under alla 
tider. Icke minst under senare tid med ex.vis den 
avancerade järnvägsbron. 
Efter paus vid den märkliga minnestenen på 
biskopsholmen var det dags att vända tillbaka till 
Kungsängen. Under vägen tillbaka fick vi bl.a veta att 
Enköpingsvägen ursprungligen varit stensatt (!). Idag 
ligger detta imponerande bygge under asfalt. 
 
Tack Ulf för en väl genomförd vandring. 
Vi ser fram emot nästa etapp längs gamla landsvägen.  

 



 
Fornsigtuna i repris 

 

 
 

Fornsigtuna Foto David Damell  
 
 
Det är flera år sedan vi i Nyhetsbreven mer utförligt beskrivit forskningsläget kring Fornsigtuna. De 
medlemmar som följt vår forskning via hemsidan har haft goda möjligheter att ta del av nya argument 
som framförts av Börje Sandén.  
   Eftersom det historiska minnesmärket Fornsigtuna känns särskilt angeläget för oss i Upplands-Bro 
har UKF under lång tid följt den aktuella forskningen kring Fornsigtuna i avsikt att dels öka vår egen 
kunskap men samtidigt bevaka att den officiella historiebeskrivningen blir så korrekt som möjligt. 
Riksantikvarieämbetets projekt Det medeltida Sverige publicerade 2014 sin syn på Fornsigtuna. 
Dessvärre måste vi konstatera att deras beskrivning i några fall innehåller mindre bra tolkningar vilka 
sedan har påverkat historieskrivningen negativt. 
    UKF känner det därför angeläget att på något sätt få till stånd en justering av den nu aktuella 
historieskrivningen om Fornsigtuna. Vi har därför beslutat att dels göra en förnyad intern analys av 
det aktuella forskningsläget och dels genom en utåtriktad verksamhet samla inblandade parter för en 
förutsättningslös och öppen diskussion om aktuella argument som kan påverka innehållet i den nu 
aktuella historien om Fornsigtuna. Den utåtriktade verksamheten innebär att UKF inbjuder till 
föredrag och diskussion och om förutsättningarna finns och tillfälle ges arrangera ett  
forskarseminarium i ämnet Fornsigtuna. I kommande Nyhetsbrev kommer vi att rapportera om hur 
det tänkta projektet utvecklar sig. 
    Vi vet alla att den skrivna historien många gånger är ett tolkat resultat av en mer eller mindre 
fullständig dokumentation om det objekt eller skeende som skall beskrivas. Historien om Fornsigtuna 
utgör härvidlag inget undantag. Felkällorna är många. Viss dokumentation kan förkastas av 
historikern som ointressant, dokumentation saknas eller så innehåller dokumentationen felaktigheter 
som leder tolkningen på fel spår. Någon slutlig historia finns inte utan den måste ses som färskvara. 
Nya forskningsrön kan alltid ändra en redan skriven historia. I fallet Fornsigtuna gäller dessutom att 
det skriftliga materialet från 1100-talet är ytterst magert varför Fornsigtunas historia måste bli en 
tolkningshistoria.  
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Den källdokumentation som idag föreligger i fallet Fornsigtuna är: 
 

• Aschaneus’ beskrivning 1612 av ruinområdet i Signhildsbergsparken . Den visar tydligt att 
byggnadsresterna i Signhildsbergsparken har medeltida ursprung. De boende har berättat för 
Aschaneus att man tolkat dem som ett värn till skydd för Sigtuna och man kallade det För-
sigtuna, man t.o.m. beskrev byggnaden som ett slott (befäst byggnad. 

  
• Påven Alexander III:s brev omkring 1170 till den svenska kungen.  Brevet innehåller en 

begäran att kyrkan måtte återfå Fornsigtuna. Vi har frågat oss varför denna begäran kommer 
redan tio år efter att ärkebiskopssätet förlagts till Gamla Uppsala. 

 
Den officiella historien om Fornsigtuna beskrivs i: 
 

• Riksantikvarieämbetets skrift Det medeltida Sverige Del 10. Man förklarar att Fornsigtuna är 
en bondby med fyra bönder och att där inte finns några rester av en biskopsborg. Man 
hänvisar till Upplands Handlingar från ca 1530-40 då jordeboken nämnde dessa bönder. 

 
• Rapport om utgrävningarna vid Signhildsberg i ”Fornsigtuna - En kungsgårds historia”  

Rapporten förklarar att det undersökta området endast uppvisar forntida byggnadslämningar, 
främst två vikingahallar enligt bilden här nedan. Rapportens slutsatser säger sig vara baserade 
på Aschaneus text. 

 
 
 
UKF’s syn på det aktuella forskningsläget.    
 
Det två officiella beskrivningarna av Fornsigtuna uppvisar delvis olika stutsatser. Bland annat har man 
aldrig diskuterat en ev. förekomst av en biskopsborg. 
Därför vill UKF gå vidare i forskningen och pröva möjligheten att forskningen når en samsyn i 
forskningen. 
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Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro, Del 4. 
     
Här fortsätter Ulf Björkdahl beskrivningen av den gamla landsvägen som inleddes i 
nyhetsbrevet nr 2/2014. I detta nummer beskrivs två sträckor av landsvägen, vilka 
tillsammans räcker från den tidigare sockengränsen vid Prästtorp fram till korsningen 
Enköpingsvägen/Håtunavägen. 

Vägsträckan Prästtorp - Finnsta-rondellen   

Från den gamla gränsen mellan Näs och Bro socknar vid nuvarande Aspviks koloniområde 
fortsatte 1600-tals landsvägen över (i huvudsak) Hernevis ägor relativt plant och rakt och 
nådde så småningom Ekboda (strax före Finnsta-rondellen). På nedanstående karta ses de 
äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarat) i den mån de avviker 
från nuvarande Enköpingsvägen (rödlila).  
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Eftersom det öppna landskapet på denna vägsträcka tidigare har varit sankt är det sannolikt 
att den äldsta landsvägen (stigen) letade sig fram i terrängen bakom koloniområdet, 
passerade Lagmansboda och sökte sig vidare kring den skogsbeklädda åsen mellan 
Prästtorp-Skeppsbacka. Exakt hur denna väg gått är svårt att säga och den kan ju också haft 
alternativa sträckningar, kanske ända bort mot Lejondal. Flera av de befintliga vägarna och 
stigarna i skogen har säkerligen uråldriga anor. 

1600-talets bankförsedda landsväg drogs i stort sett fram där nuvarande Enköpingsvägen 
är. Efter passage över diket vid sockengränsen vid koloniområdet fortsatte vägen mot 
Ekboda. Idag ser det ut som om landsvägen dragits rakt över åkermark men så är inte fallet. 
Vid sekelskiftet 1600/1700 följde vägen i själva verket relativt strikt gränsen mellan 
Hernevis in- och utägor. Väster om vägen passerades Prästgårdsängen, Lindängen och 
Husby äng. På östra sidan låg utmarken med mulbetet. Utmarken hyste också flera vägnära 
torp, bl a Prästtorpet, Knypplan-krogen, Lindängentorpet, Ängetorp, Kocktorpet, Elbro och 
Ekeboda. 

Vägsträckan har sedan 1600-talet inte genomgått några större förändringar. 1927-28 
gjordes en omläggning, rätning och breddning till 6 m av sträckan Aspviks kvarn-Ekboda, 
följt kring mitten av 1930-talet av ytterligare breddning. Under 1980-talet medförde 
anläggandet av brandstationen vid Kockbacka en vägomläggning som senare 
kompletterades med Kockbacka-rondellen.  

 

 

 

 

 
Från Snyggboda-hållet korsas åkermarken av 
en väg mot Lagmansboda. Vägen har troligen 
ingått i det äldre stigsystem som före 
anläggandet av 1600-talsvägen rundade 
nuvarande Aspviks koloniområde. Foto 
författaren 2013. 

 

Vid f d sockengränsen mellan Näs och Bro på 
fältet nedanför Prästtorp finns ännu kvar en 
snutt av 1600-talsvägen samt rester av en 
dikestrumma i sten från tiden innan 
grundvattennivån på fältet sänktes. Foto 
författaren 2010. 
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Till höger syns en mindre väl bevarad snutt 
av 1600-talsvägen, 400 m nordväst om 
Prästtorp. Den har en bredd om 6 m och 
vägbanken är några dm hög. Foto 
författaren 2013. 

 

Fram till slutet av 1980-talet gick 
landsvägen förbi torpet Kockbacka, som 
ligger i dungen till vänster om cykelbanan. 
Rakt fram är brandstationen och till höger 
Kockbacka-rondellen. Foto författaren 
2013. 

 

                          
Landsvägen sedd söderifrån mot Ekboda i början av 1920-talet (strax före Finnsta-rondellen). 
Foto från vägförvaltningens arkiv. 
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Sträckan Finnsta-rondellen - korsningenEnköpingsvägen/Håtunavägen 

1600-talets väg från Ekboda (Finnsta-rondellen) och fram till den nuvarande korsningen 
Enköpingsvägen/Håtunavägen följde i stort nuvarande Enköpingsvägen. På nedanstående karta 
ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarat) i anslutning till 
nuvarande Enköpingsvägen (rödmarkerad). 
  

  
Från Ekboda löpte 1600-talets landsväg i krokar över Hernevis flacka åker- och ängsmark. 
Längre bort fanns en särskilt kraftig kurva eftersom vägen följde en ägogräns och rundade ett 
gärde. Kurvan kallades i bilismens barndom för Gustavssons födkrok då smeden fick 
extrainkomster från de bilister som inte i tid uppmärksammade kurvan.  

Därefter passerade 1600-talsvägen en runsten och flera hällristningar och Skällsta bro (vid 
Råby-rondellen). Skällsta-ån utgjorde gräns mellan Råby och Skällsta. Intill vägen låg Skällsta 
soldattorp. Längre bort - i området kring den nuvarande korsningen 
Enköpingsvägen/Håtunavägen - följde landsvägen ägogränsen mellan Kvista och Vallby och 
fortsatte sedan in över Jurstas ägor. 
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Skällsta stenvalvbro. Den ersattes 
under 1930-talet med en betongbro när 
Enköpingsvägen rätades. Ena sidan av 
bron är riven. Bron är fornminne med 
beteckningen RAÄ Bro 19:1. Foto Olle 
Hedin, Bro. 

 
 
 
1600-talsvägen passerade således inte sockenkyrkan i Bro, som tidigare varit bygdens centrum 
och hyste sockenstuga och häradets tingsplats. När kyrkan uppfördes på 1100-talet var 
vattenvägarna de dominerande kommunikationslederna. Föregångaren till stora 
landsvägen är troligen en kombination av färdvägar över vatten och till lands. Etablerandet av 
Stora landsvägen som ”förbifart” bör ha skett tidigt och dikterats av behovet av en snabb 
transportväg mellan Stockholm och Bergslagen. 

Landsvägssträckan mellan Ekboda och Jursta genomgick inga större förändringar under 1700- 
eller 1800-talen. 1930 rätades vägen mellan Ekboda och Gustavshäll och körbanan breddades 
till 7 m. Då försvann också krokarna på vägen. 
  

På detta foto från 1936 syns den nyanlagda Enköpingsvägen. Från höger kan skönjas den 
äldre vägsträckningen vid Norrgrind, ”födkroken” och Skällsta bro. Hitom ses 
järnvägsstationen med det dåvarande kringliggande samhället. 
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Sunnerdahls Hemskolor på landet. Del 4. 
 
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen   
 
 
Hemskolan på Säbyholm- uppbyggnadstiden 1911. 
 
Den första tiden av hemskolans verksamhet var sannolikt påfrestande för alla berörda, 
direktionen, rektor och lärare samt - inte minst - för eleverna som i praktiken utsattes för en 
experimentliknande verksamhet. Visserligen kom många av eleverna från svåra hemmiljöer, men 
det var säkert primitiva förhållanden som rådde under hemskolans första år. Den dåtida pressen 
bevakade också hemskolans utveckling, vilket kunde vara nog så enerverande för direktionen. 
 
Elever 
De första 30 eleverna började den 19 januari sin skolgång efter att deras lämplighet mycket 
noggrant hade prövats. Ungefär dubbelt så många sökande som kunde antas hade anmält sig. Ett 
kriterium för antagning var att minst en elev skulle antas från varje folkskola i Stockholm. Förste 
folkskoleinspektören avgav yttrande över ansökningarna. Hans förord hade stor betydelse. Enligt 
reglerna skulle eleverna vara ordentliga och skötsamma, men också ha behov av att byta miljö, till 
exempel på grund av trångboddhet eller besvärliga familjeförhållanden. De som antogs första 
gången, 16 flickor och 14 pojkar, fick börja med en hel del provisorier, både i fråga om 
undervisningen och i fråga om ordningen i de nya elevhemmen. Materiellt var det inte något 
överdåd. Elevhemmen var välbyggda och snyggt inredda, men det fanns varken el, varmvatten 
eller vattenklosetter. Mathållningen var gammaldags rejäl, men inte mer. 
  Under året har en pojke lämnat skolan för att börja som yrkesarbetare och en pojke har  
skilts från hemskolan på grund av dåligt uppförande. Två pojkar har tillkommit i deras ställe 
   På av rektor Segerstedt given anledning beslöts att eleverna max 4 gånger om året skulle få resa 
hem, samt vid större högtider. I fråga om anhörigbesök vid Säbyholm bestämdes att dessa besök 
skulle inskränkas till två helgdagar i månaden och att kost åt besökande i regel inte borde 
tillhandahållas.  
     Styrelsen beslöt att envar av eleverna tillsvidare skulle erhålla ett belopp av 5 kronor i 
månaden och att under rektorns och hemföreståndarinnornas överinseende användas till 
bestridande av skolagning, köp av förbrukningsartiklar och andra personliga behov. Senare under 
året höjdes elevernas handpenning till 30 kronor för pojkarna och 25 kronor till flickorna i 
kvartalet. Var och en av eleverna fick som en gåva ett exemplar av Lundholms räknebok för 
realskolan och med skyldighet att väl vårda densamma.  
   De elever som ej innehade skidor och stavar, blev på styrelsens bekostnad försedda med sådana. 
Dessa överlämnades som gåva till eleverna mot löftet att vårda och ansvara för dem.  
Under året har genom rektor Segerstedts försorg, anlitas en tandläkare från Stockholm för 
undersökning och iordningställande av elevernas tänder. 
 
Elevhemmen Tuna och Boda 
Vid årets början var de båda första elevhemmen Tuna och Boda samt verkstadsbyggnaden fullt 
färdiga att tas i bruk. Den 19 januari 1911 anmäldes att samtliga elever mottagits i elevhemmen.  
På hemställan av rektor Segerstedt, beslöt styrelsen att en telefonapparat skulle uppsättas på Tuna 
med anknytning till Boda samt en telefonapparat i slöjdlärarens bostad i Brunnsvik.  
  Telefonapparaterna i elevhemmen skulle uppsättas i föreståndarinnornas rum och stå under deras 
kontroll. Styrelsen beslöt om anskaffning av markiser som skulle uppsättas för fönstren till 
föreståndarinnornas rum på Tuna och Boda.  
   På förslag av rektor Segerstedt beslöt styrelsen att till vart och ett av elevhemmen inköpa orglar 
i enlighet med anbud från Östling och Almquist till ett pris av 120 kronor per styck i dåtidens 
penningvärde. Vidare på förslag av rektor Segerstedt beslöt styrelsen att anordna undervisning i 
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orgelspelning för de elever som visat sig lämpliga. Undervisningen skulle tillhandahållas av 
organisten på orten, Joel Lundgren, under några timmar i veckan under läsåret. Styrelsen beslöt 
om prenumeration på Stockholms Dagblad för det ena hemmet och på Aftonbladet för det andra 
hemmet.  
  Beslöts att vid vardera av de båda elevhemmen anlägga ett höns- och svinhus med gödselstad i 
enlighet med rektor Segerstedt uppgjord skiss, med den ändring att betonggolv skulle inläggas 
endast under hönshuset. Byggnaderna skulle uppföras av pojkarna under tillsyn av en för 
ändamålet tillkallad timmerman.  
  Under året har vid elevhemmen anlagts trädgårdstäppor. Dessutom har anskaffats till vardera 
elevhemmet ett exemplar av Ugglehultsboken samt inköp av en del lantbruks- och 
trädgårdslitteratur. Vidare har under året vatten- och avloppsinstallationer utförts inom respektive 
elevhem. Slutligen inköptes och planterades fruktträd i elevhemmens trädgårdar, efter ett av frk. 
Påhlman angivet och godkänt förslag om lämpliga sorter och lämpligt antal. 
 
Nyanläggningningar vid Säbyholms hemskola 
I början på året gav styrelsen i uppdrag åt arkitekten Ivar Tengbom att ta fram entre-
prenadhandlingar (Ritningar och beskrivning) till två nya elevhem. Av dessa uppfördes det ena i 
två våningar och i herrgårdsstil, det andra i en våning men något olika mot de första elevhemmen.  
   
 
 

       
      
     Elevhemmet Haga 
 
 
De båda nya elevhemmen som erhållit namnen Haga och Vika (Efter ortsnamn i Dalarna) 
betingade en kostnad av sammanlagt 50.850 kronor i dåtidens penningvärde. De nya elevhemmen 
blev fullt färdiga vid årets slut.  
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        Elevhemmet Vika 
 
Vidare har påbörjats uppförandet av en undervisningsbyggnad och en föreståndarbostad, bägge 
enligt ritningar av arkitekten Ivar Tengbom.  Rektor Segerstedt, som var utbildad arkitekt, 
anlitades av styrelsen att inkomma med ritnings- och kostnadsförslag till en tvättstuga för 
hemskolans behov belägen nere vid Säbyholmsviken. 
   Vid det återkommande styrelsesammanträdet behandlades det upprättade förslaget till 
uppförandet av en tvättstuga på avsedd plats på udden vid Säbyholmsviken och lämnades denna 
byggnads uppförande till entreprenad av byggmästare H.L. Bergman för en summa av 5326 
kronor i dåtidens penningvärde. Emellertid skulle vidtagas i förslaget följande ändringar:  

• Trappan utföres i betong i stället för granit.  
• Hissen för våt tvätt göres så enkel som möjligt, men dock arbetsbesparande och effektiv.  

Rektor Segerstedt uppdrogs att verkställa detta beslut och övervaka arbetets utförande. 
Tvättstugan blev tagen i bruk under hösten.  
 

          
 
Rektor Segerstedt fick i uppdrag av styrelsen att undersöka lämpliga förläggningsplatser samt att 
uppgöra förslag jämte kostnadsberäkning för anläggning av badhus för elevernas räkning. Vid ett 
senare sammanträde föredrogs förslaget av herrarna rektor Segerstedt och styrelsens suppleant, 
major Henning Kinberg, (granskare av förslaget). Styrelsen beslöt då att inte låta uppföra något 
badhus under innevarande år, utan rektor Segerstedt fick till uppgift att med hjälp av eleverna 
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vidtaga lämpliga provisoriska anordningar på stranden vid Säbyholmsviken.  
 

 
Personalen vid Säbyholms hemskola 
Den viktigaste personalförändringen under året var bytet av rektor för hemskolan. Sedan rektor 
Segerstedt på egen begäran erhållit entledigande från nämnda befattning antogs från och med den 
första september till en början på ett år till rektor, adjunkten vid högre allmänna läroverket i 
Kristianstad, folkskoleinspektören fil. Dr. Carl Ludvig Lohmander. Den nya rektorn fick ett 
arvode på 8000 kronor för året, i dåtidens penningvärde, jämte bostad och vedbrand.. Senare 
upprättades ett avtal om vidareanställning.  Dessutom två ålderstillägg samt rätt till pension. 
Rektor Lohmander och hans familj fick sin första bostad på elevhemmet Tuna, i två rum på vinds-
våningen.  
  I övrigt har följande personer varit anställda vid hemskolan:  
• Rektor Segerstedt, undervisning i ritning för flickorna till och med 31 augusti.  
• Kyrkoherde Gösta Elg, ämneslärare under vårterminen och tillika ansvarig för  

konfirmationsundervisningen. Han var anställd som timlärare med ett arvode på 2,50 kr i 
timmen jämte 1,50 kr i skjutsersättning i den tidens penningvärde.  

• Anna Cnattingus, student, folkskolelärarinna, ämneslärarinna under höstterminen.  
• August Jaerde, verkstadsföreståndare, för metall-och träslöjden.  
• Vendla Kullberger, trädgårdslärarinna under en del av våren.  
• Ester Eriksson, trädgårdslärarinna under en del av våren och sommaren.  
• Anna Påhlman, slöjd- och trädgårdslärarinna, från den första oktober med en lön på  
      800 kronor om året tillsvidare.  
• Greta Schreiber, hemföreståndarinna på elevhemmet Tuna till och med 30 april. Anledningen 

till att hon sa upp sin tjänst var att hon skulle gifta sig med Axel Hullberg, förvaltaren på 
Säbyholms gård. Med anledning av detta beslöt styrelsen att såsom gåva av stiftelsens medel 
tilldela herr Axel Hullberg ett belopp av 200 kronor och fröken Greta Schreiber 100 kronor. 
Beloppen överlämnades personligen av styrelsens ordförande Hugo Tigerschiöld till det 
blivande bröllopsparet.  

• Anna Rinman ersatte Greta Schreiber som hemföreståndarinna fram till den 19 juni.  
• Julia Saxenberg blev från och med 20 juli hemföreståndarinna på elevhemmet Tuna. Hon 

skulle komma att stanna kvar på elevhemmet Tuna i 18 år, fram till sin pensionering.  
• Tekla Davidsson, hemföreståndarinna på elevhemmet Boda.  
• Joel Lundgren, som timlärare för undervisning i musik (orgelspelning).  
• Fru Segerstedt, som timlärare för undervisning i sång.  
 
Hemskolans förste rektor, Viktor Segerstedt, fick sin bostad tjugo minuters väg från hemskolan på 
Tibble, numera kallat stora Ekeby, vilken granngård på c:a 200 tunnland jord under några år 
arrenderades av stiftelsen.  
  Slöjdläraren August Jaerde som undervisade i både metall- och snickerislöjd, fick sin bostad 
likaledes tjugo minuters väg härifrån i Brunnsvik, beläget på Säbyholms ägor. När 
direktionsmedlemmarna kom på besök och skulle övernatta, vilket skedde allt emellanåt, logerade 
de i något av vindsrummen på elevhemmen Tuna eller Boda samt delade elevernas kosthåll.  
 
Arbete vid hemskolan 
Sedan undervisningen till en början ordnats provisoriskt samt med tillägg att gälla fram till den 
första mars, antogs den 7:e mars en läroplan för den teoretiska undervisningen att gälla tills 
vidare. Den teoretiska undervisningen bedrevs i någon av de båda elevhemmens storstugor.  
  Vid sammanträdet den fjärde april diskuterades ett förslag till plan uppgjord av rektor Segerstedt 
angående det praktiska arbetet vid hemskolan. Denna plan skulle samordnas med den tidigare 
framtagna läroplanen för den teoretiska undervisningen. Efter företagen diskussion inom styrelsen 
erhöll rektor Segerstedt mandat att ordna med elevernas praktiska utomhusarbete. Styrelsen beslöt 
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vidare att rektorn själv skulle bestämma om elevernas deltagande i lantbruksarbetet på Säbyholms 
gård. Rektorn skulle även formulera de bestämmelser som betingades av utomhusarbetet. I 
sammanhang härmed beslöts att för elevhemmens räkning vid behov inköpa en häst samt 
nödvändiga jordbruksredskap genom förvaltare Axel Hullbergs försorg. Som en följd av detta tog 
rektor Segerstedt fram ett förslag till ordning för elevernas deltagande i jordbruks- och 
trädgårdsarbete. I förslaget gjordes en ändring av tiden för middagsrastens början till klockan 
12.00. I övrigt godkändes förslaget av styrelsen att gälla tills vidare.  
  Tidigare under året hade förslag utarbetats av rektor Segerstedt och som godkänts av styrelsen, 
på inköp av undervisnings- och förbrukningsmaterial samt ett skioptikon för hemskolan. Detta 
hade nu införskaffats genom rektorns försorg.  
  Rektor Segerstedt hade framtagit ett förslag till inköp av förströelselitteratur för elevhemmen, 
vilket förslag också cirkulerat bland styrelsemedlemmarna. Det beslöts att föreslagna böcker 
skulle för anskaffas i inbundet utförande och genom bemedling av Svenska Sällskapet för 
nykterhet och fostran. Det ålades hemskolans rektor att verkställa detta beslut.  
  Vid styrelsens sammanträde den 14:e november föredrog rektor Lohmander huvudpunkterna till 
ett av honom uppgjort "förslag till arbets- och finansplan för Sunnerdahls hemskola på 
Säbyholm". Förslaget diskuterades vid de därpå följande sammanträdena och antogs slutligen i 
något modifierat skick vid sammanträde den 19:e och och 20:e december. Mer om detta kommer i 
del 5. 
 
Det praktiska arbetet 
Från och med den första april inställdes de huvudsakliga teoretiska lektionerna. Elevernas 
arbetskraft blev behövlig för de många arbeten som yppade sig i verkstad och utomhus. De 
dåvarande otillfredsställande lokalförhållandena gjorde det också nödvändigt att i minsta möjliga 
utsträckning ägna sig åt teoretisk undervisning tills dess lämpliga lokaler blivit byggda. Önskvärt 
var emellertid att under våren och sommaren kunna anordna kurser i biologi och 
hembygdskunskap. De yrkesarbeten som under den instundande sommaren kom i fråga var 
förutom hemsysslorna:  

• Verkstadsarbete för pojkarna och slöjd för flickorna   
• Trädgårdsarbete  
• Lantbruksarbete  
• Skogsarbete i form av plantering 

 
I och med att eleverna redan från början hade en del bestämda önskningar och intresseinriktningar 
blev det i någon mån en bestämd yrkesgruppering. Detta för att så tidigt som möjligt låta naturliga 
anlag och intressen komma till sin rätt. Det innebar att alla elever deltog i arbetena i elevhemmens 
trädgårdar. Det egentliga lantbruksarbetet var frivilligt för dem som specialiserade sig på metall-, 
trä-, eller trädgårdsarbete. I skogsskötsel erbjöds alla, även flickorna, att erhålla kunskaper. Under 
4 dagar på våren sysselsattes eleverna med skogsplantering. Arbetena inom de nämnda 
yrkesgrenarna erhölls vid anläggning och underhåll av täppor kring elevhemmen Tuna och Boda, 
transport och utläggning av jord på olika ställen från den nyanlagda vägen mellan Rösaringsvägen 
och Thorestavägen.  Anläggning av täppor kring blivande byggnader genomfördes, sedan deras 
lägen blivit bestämda, samt grävning av en del täckdiken efter tidigare utförd avvägning och 
uppgjord dräneringsplan.  
  Under en del av sommaren och hösten har 8 pojkar varit sysselsatta på Säbyholms gård, 6 st med 
jordbruksarbete och 2 st med trädgårdsarbete. Pojkarna utförde då en del periodiska arbeten, 
såsom gallring och rensning av rotfrukter. Man deltog också i hö- och sädesskörd m.m. Allt under 
överinseende av förvaltare Axel Hullberg. Av den ersättning som tillkom eleverna för utfört 
arbete på Säbyholms gård insattes större delen på elevernas bankböcker medan resten fick 
användas efter elevernas eget gottfinnande. Ersättningen för pojkarnas arbete i lantbruket var 25 
öre om dagen.  
  Tidigare nämnda arbeten med jordtransportering, trädgårdsanläggningar och underhåll mm, 
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gjorde att behov av en häst för större del av sommaren uppstod. Någon av Säbyholmsgårdens 
hästar kunde inte upplåtas för sådana ändamål, eftersom förvaltaren på gården hade ett 
kontinuerligt behov av sina dragare. Det blev så att en häst inköptes för skolans räkning. Eleverna 
fick i tur och ordning sköta om körningarna. Utrymme för hästen fanns att tillgå i 
Säbyholmsgårdens stall. Erforderliga körredskap lånades från gården efter löfte av förvaltare Axel 
Hullberg. En jordkärra, seldon och en del handredskap inköptes av hemskolan för att kunna utföra 
de ovan nämnda arbetsuppgifterna.  
  Fyra av pojkarna har enbart varit sysselsatta i verkstadsarbete, två med metallarbete och två med 
träarbete. De arbeten som i tur och ordning skulle utföras under första terminen av eleverna i 
verkstäderna var följande, i metallverkstaden:  
Huggmejsel, Skruvmejsel, Hålstansar, Plåtskopa, Kolhink, Vattenhink, Vattenkanna, Fottrall-
Fotskrapa, GångskyffeI, Kratta.  
I snickeriverkstaden:  
Snöskovel, Ritbräde, Vinkellinjal, Vinkelhake, Metermått, Ritbockar, Ritbord, Kälke, Dragkärra 
Kratta  
  Dessutom utfördes diverse inrednings- och målningsarbeten i elevhemmens. På verkstaden 
arbetade även de övriga gossarna då de inte lämpligen kunde sysselsättas med annat arbete.  
Flickorna har varit uppdelade i två grupper, hushållsgruppen och slöjdgruppen. Ombyte har i regel 
skett en gång i månaden. Under ledning av hemföreståndarinnan fick hushållsgruppen laga maten 
till alla eleverna på respektive elevhem, samt svara för respektive elevhems tvättbehov. Stopp- 
aftnar hölls en gång i veckan med deltagande av både flickor och pojkar. Flickorna lagade allt 
linne i förrådet och pojkarnas kläder. Pojkarna skötte trädgården och högg ved en timme före 
kvällsmat. 
 

              
 
           Skogsplantering  
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                 Trädgårdsarbete 
 
Skolarbetet.  
Under vårterminen undervisades eleverna i räkning, geometri och bokföring samt modersmål och 
teckning. Undervisningen i räkning,geometri och bokföring fortgick under januari-juni med i 
medeltal 1á 2 timmar i veckan. Undervisningen i modersmålet fortgick under februari-april med 4 
timmar i veckan. Undervisningen i teckning fortgick under januari-juli med i medeltal 3 timmar i 
veckan. Under höstterminen företogs en behövlig repetition av folkskolans kurser i samtliga 
ämnen. Eleverna delades upp i två grupper, A och B, av vilka A hade praktiskt arbete, under det 
att B hade skolarbete och tvärtom. Ombyte skedde för pojkarna en gång varje vecka och för 
flickorna en gång varannan vecka. Undervisningen fortgick 5 timmar varje dag, för pojkarna 6 
dagar i veckan och för flickorna 3 dagar i veckan. Repetitionen hade till ändamål att lägga en 
säker grund för den följande undervisningen.  
 
Konfirmation 
Konfirmationsundervisningen för eleverna har under sommartid hållits av kyrkoherde Gösta Elg. 
Konfirmationen hölls i Lossa Kyrka under augusti månad. Konfirmationskläder inköptes färdiga 
för pojkarna. Flickorna erhöll tyg till sina klänningar som med biträde av en sömmerska, flickorna 
själva förfärdigade. Fröken Magna Sunnerdahl överlämnade till årets konfirmander såsom gåva 
till envar ett silverur med kedja eller till dem som förut ägde fickur, fick ett skrivställ av kristall 
med silverbeslag.  
 
Övriga sysselsättningar 
Under året har eleverna erhållit undervisning i sång och musik. Föredrag har hållits, till största 
delen i samband med skioptikonförevisningar. På kvällarna har förekommit högläsning, folklekar, 
musik, sällskapspel mm.  
 
Skoluppehåll 
Under jul- och nyårshelgen 1911 fick samtliga elever resa hem. Efter trettonhelgen i januari 
1912 skulle eleverna vara tillbaka på hemskolan för att börja på vårterminen. Förvaltare Axel 
Hullberg utövade tillsyn under den tid byggnaderna stod obebodda. Han ansvarade också för 
att under lärarnas frånvaro motta sändningar som anlänt till hemskolan.  
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    - nyhetsbrev nov 2015 

 

                 Årgång 29 
 

 Musikalisk salong på Kvistaberg. 
 

Söndagen den 22 November kl 13.00-14.00 
 

Johan Westre, välkänd för Upplands-Brobor, spelar Mozart och Chopin. 
 

Detaljerat program ännu ej klart. 
Salongen är ”inbakad” i Konstformers utställningshelg den 21-22 november. 

För ytterligare information om musiksalongen, se Konstformers annonser i Bålsta Upplands-
Brobladet, Mitt i och Kommunens evenemangsannonser. 

 
Inträde till Musiksalongen 50 kr.  

 

Studiebesök Landsarkivet i Uppsala 
 

Tisdagen den 24 november kl 15.00 
 

Studiebesöket är öppet enbart för UKF´s medlemmar. 
 

Eftersom Landsarkivet endast kan ta emot en grupp om högst 15 personer måste deltagarantalet 
begränsas. Föranmälan krävs därför. Först till kvarn gäller. 

 
Från och med den 10 nov. till och med den 20 nov. kan föranmälan göras till  

Hans Borgström på tel. 070 5716124.  
 

UKF anordnar gratis transport från Kungsängen/Bro tur och retur Uppsala. 
Vid besöket guidas vi av en representant för Landsarkivet. Besöket tar ca 1 timme.  

Avsikten med besöket är att visa hur ett arkiv av den typ Landsarkivet representerar kan hjälpa 
amatörforskaren. Hur går ett besök till vid Landsarkivet, vad finns på hyllorna, hur hittar man i arkivet, 

vilken hjälp kan man få på plats? Det och annat kommer den guidade visningen att ge svar på. 
 

Meddelande angående projektet Fornsigtuna  
 
I nyhetsbrev 2015-3 förklarades att UKF tänker genomföra en förnyad granskning av 
forskningsläget kring Fornsigtuna. I denna förklaring utlovades en rapport i detta nyhetsbrev 
om de resultat som hittills uppnåtts i den förnyade granskningen. Tyvärr måste vi den här 
gången meddela att p.g.a andra (i och för sig positiva) händelser inträffat som gjort att 
analysen gått på sparlåga under några veckor. Nu är vi dock på ”G” igen och ni kan förvänta 
er en rapport i nästa nyhetsbrev. 
 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 31 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 31 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
 
 

http://www.ukforsk.se/


 
Kulturarvsdagen 2015. 
Kulturarvsdagen 2015 officiella tema var 
”Människors värv och verk - en resa i industri- och 
teknikhistoria”. UKF deltog med ett föredrag av 
Börje och Gudrun Sanden. Stora scenens läktare i 
Kulturhuset var välfylld söndagen den 13 sept. när  
 

     
 
Börje tog oss med på en resa i vår bygd med 
betoning på vad människor uträttat som varit till 
nytta för andra. Börje berättade om Oskar 
Sjölanders betydelse för vår bygds utveckling. Ett 
annat exempel på personlig insats är det vi idag 
känner som Sunnerdahls hemskola på landet. 
Gudrun läste valda delar ur Hushållningsjournalen 

 
från 1780-talet, en tidig version av ”teknisk 
tidskrift”. Vi fick veta vad man gjorde på 
grammofonskivefabriken i Bro och i grafitgruvan 
på Skällsta. Börje berättade den intressanta 
historien om Aspviks kvarn och den Vallerska 
tuben. Bygdens första egentliga industri var Jakob 
Gripensedts järnmanufaktur på Lejondal. Här 
tillverkades olika typer av jordbruksredskap bl.a. 
den berömda Gripenstedtska plogen. De viktiga 
tegelbruken och speciellt Bro gårds tegelbruk 
omnämndes.  

     
  
Hela Börjes föredrag med bilder och text finns på 
UKF hemsida. 

 
 
Den andra vandringen längs gamla 
landsvägen. 
 
I ett fantastiskt vackert höstväder söndagen den 11 
okt. samlades 16 st personer utanför  ICA 
Kungsängen för att följa med Ulf Björkdahl på en 
vändring längs gamla landsvägen från Kungsängen 
till Prästtorp. Vandringen, som var en fortsättning 
på vårens vandring från Stäket, gick nu från 
Centrum via Kungsängens kyrka, Tibble by, 
Urfjäll, Aspviks krog och slutligen Prästtorp.  
 

       
 
Vi följde de rester av gamla landsvägen som, trots 
alla förändringar som skett under åren längs 
vägsträckan, ännu finns kvar. På många ställen går 
det fortfarande att gå på den gamla vägen men på 
flera ställen finns endast antydningar i terrängen 
som påminner om den gamla vägen. 

 
På dessa ställen krävs det lite fantasi för att se hur 
det tog sig ut så där för 100 år sedan. Ulf hjälpte 
oss förstå hur vägen egentligen gick i terrängen 
och vilka svårigheter man måste ha upplevt när 
man färdades med häst och vagn. Området kring 
Gripens backe vid Urfjäll är ett bra exempel på 
detta. På de ställen landsvägen helt har försvunnit 
tog vi oss fram till på stigar som använts som 
färdväg genom vår kommun. Vandringen gick här 
många gånger genom svårforcerad terräng. Under 
vandringen gjordes ett flertal ”informationsstopp”. 
Ulf fick då möjlighet att på initierat sätt berätta om 
platsens historia.   
 

       
Vid Prästtorp kunde gruppmedlemmarna välja 
den moderna tidens asfaltvägar och 
fossilbränsledrivna färdmedel för sin hemresa. 

 



Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro, Del 5. 
Vägsträckan Tibble by - Prästtorp 
I Ulf Björkdahls artikelserie om allmänna landsvägens olika sträckningar 
genom vår kommun har tidigare publicerats en översikt (nyhetsbrev 2/14), 
delsträckan Stäkets sund –Ryssgraven (nyhetsbrev 1/15), delsträckan 
Ryssgraven –Tibble by (nyhetsbrev 2/15) samt delsträckan Prästtorp - 
korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen (nyhetsbrev 3/15). Tyvärr var vi för 
snabba i förra numret och hoppade över delsträckan Tibble by – Prästtorp, vilket 
alltså rättas till här. 

Landsvägen mellan Tibble by och den tidigare gränsen mellan Näs och Bro socknar vid 
koloniområdet strax före Prästtorp har delvis haft olika sträckningar. På nedanstående karta är 
de äldre vägsträckningarna utritade (streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarade) i 
anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (orange). Med blått streck anges vintervägens 
ungefärliga sträckning. Vintervägen kom in från Görväln mot Tibble gästgiveri (som för 
ändamålet hade en extra krogstuga på ängen strax nedanför Ingo-macken) och löpte sedan 
ungefär där järnvägen nu går till Aspviks krog och vidare ut i Broviken mot Gran. 
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Även om vi inte exakt vet hur den äldsta landsvägen (stigen) letade sig fram från Näs kyrka 
över Tibbles och Syltas ägor så har vi desto bättre spår när vi kommer till Aspvik. Känt är att 
vägen - före 1600-talets vägbanksbygge – från nuvarande Urfjäll gick via torpet Slängan 
(dagens Aspvikslund) och söder om Aspviksåsen, följde åskanten (som var gräns mellan in- 
och utägor) över ”elak och oländig mark, av en rännil och sandgrop, till väg för resande 
alldeles obekväm” fram till ett känt vattenhål vid Källtorp och Aspviks krog. Här anslöt 
vintervägen (se kartan) så denna krog låg verkligen centralt.  
 
Därefter korsade landsvägen nuvarande Enköpingsvägen innan den drog vidare genom 
skogen förbi Grindtorpet och norr om koloniområdet och sedan vidare mot Bro. Att vägen 
rundade koloniområdet är naturligt eftersom Mälaren tidigare nådde långt upp och marken här 
länge var sank. 
 

  

Äldsta landsvägen? Dagens gång- och ridstigar bakom Aspviks koloniområde bör ha sina anor i 
en medeltida väg som rundade den dåtida viken. Här syns en hålväg längs samma stig. Foto 
författaren 2010. 
 
Under 1600-talet drogs den bankförsedda landsvägen från kyrkan vidare över Tibbles ägor. I 
Tibble by fanns gästgiveri, poststation och senare även tingshuset för Bro härad. Vid 
gästgiveriet kunde de vägfarande köpa sig mat och härbärge. Man kunde byta hästar för den 
fortsatta färden.  
 
Därefter följde vägen den naturliga och tydliga gränsen mellan Syltas inägor och utmark. Vid 
nuvarande Urfjäll gjorde vägen några tvära krökar och här fanns en brant backe som senare 
kom att kallas Gripens backe efter soldaten i det närliggande soldattorpet. 
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Vägen genom Tibble gamla by. Vägen var landsväg fram till 1940. Foto författaren. 
 
 

 
Utsnitt ur 1844 års lagaskifteskarta över Sylta. Kartan visar landsvägens backiga krok förbi 
nuvarande Urfjäll. Svagt är inritat nuvarande raksträcka som byggdes några år senare 
varefter man slapp de branta backarna 
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Idag återstår av Gripens backe en ca 100 m lång, alléklädd och inte särskilt brant backe. Den 
är idag döpt till Dunderhus allé. Om vi tänker bort nuvarande Enköpingsvägens 2 m höga 
vägbank och beaktar att den intilliggande ”åkermarken” höjdes kraftigt i samband med 
senaste järnvägsbygget kan vi anta att 1600-talets vägbank låg ca 3 m lägre än 
Enköpingsvägen. Vi kan då ana hur brant och besvärlig Gripens backe en gång var. Vägen är 
fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 112:2. Till vänster syns en väghållningssten. 
Foto författaren 2011. 
 

Efter kroken via Gripens backe återgick landsvägen till den låglänta terrängen i riktning rakt 
mot torpet Slängan (Aspvikslund). Den äldsta vägen som gick söder om Aspviksåsen ersattes 
någon gång före 1675 med nuvarande väg norr om Aspviksåsen. Under ytterligare ett antal år 
passerade landsvägen förbi Slängan innan en vägrätning gjordes, förmodligen i början av 
1700-talet. Enligt en vägbeskrivning (från 1792) reste man från Urfjäll ”uppför en lång och 
tvär kallad Aspviks Backe” och därefter ner över utmarken norr om Aspviksåsen och förbi 
Aspviks vattenkvarnar.  

Sedan kvarnområdet passerats följde 1600-talsvägen i huvudsak nuvarande cykelbanan rakt 
ned mot den lägsta punkten i området men gjorde sedan flera krökar förbi odlingar och 
bergpartier. Vägen löpte tvärs över nuvarande bostadstomten Hasselbacken längs med 
ängskanten men vek strax upp till ”cykelbanan” igen. Av denna vägkrok via ängskanten finns 
inget kvar då den är bortodlad sedan länge. Däremot är ett stycke av vägens fortsättning ännu 
bevarad där den från cykelbanan åter sökte sig mot ängskanten förbi ett ängsvaktartorp fram 
till nuvarande Enköpingsvägen och vidare mot Prästtorp 
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1600- resp 1930-talets Aspviksbacken sedd västerifrån. Av 1600-talsvägen finns idag en 400 m lång sträcka som 
är 6-7 m bred med en flera dm hög vägbank, vilken trafikeras lokalt under namnet Kvarnåbacken. Vägen är 
fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 115:2. Foto författaren 2013. 
 
 

 
 
Här till vänster om cykelbanan ”börjar” en någorlunda bevarad 350 m sträcka av 1600-talsvägen. Vägen är 
drygt 6 m bred och vägbanken några dm hög. Vägen var troligen i bruk till 1928. Vägen är fornminne med 
beteckningen RAÄ Kungsängen 179:1. Foto författaren 2010. 
 
Utvecklingen under 1800-talet och framåt 
 
Omkring 1850 ersattes backarna vid Urfjäll med nuvarande raksträcka förbi ergeantbostället  
Vickberga och samma år gjordes en sänkning av Aspviksbacken. 1927-28 gjordes en 
omläggning, rätning och breddning till 6 m av sträckan Aspviks kvarn -Ekboda. Då ersattes 
den ännu bevarade 1600-tals vägsnutten i skogen bortom Hasselbacken. I slutet av 1930-
talet drogs Enköpingsvägen i en ny vägsträckning från Kungsängen och söder om Tibble by 
fram till Aspviks kvarn. I samband med detta sprängdes en ny väg genom Aspviksberget och 
vägbanken höjdes kraftigt förbi kvarnområdet. Den nya sträckan togs i trafik 1940. Sträckan 
Kungsängen-Aspviks kvarn stensattes 1948
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Sunnerdahls Hemskolor på landet. Del 5. 
 
Den omstridda läroplanen                    
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen. 
 
Den första styrelsens sammanbrott. 
Hemskolans andre rektor, dr. Carl Ludvig Lohmander, tillträdde sin tjänst den 1 september 
1911 till en början på ett år. Han insattes genast i en rad frågor som skulle lösas under den 
närmaste tiden. Direktionen gav rektor Lohmander i uppdrag att yttra sig om behovet av en ny 
slöjd- och trädgårdslärarinna, hennes uppgifter, avlöning mm samt om inkomna ansökningar 
till denna befattning. I samband härmed beslöts att ytterligare ett vindsrum skulle inredas på 
elevhemmet Boda och att Cronstedt och Lohmander skulle träffa någon av de på Säbyholm nu 
arbetande byggmästarna om utförande härav. Inredningsarbetet skulle övervakas av rektor 
Lohmander. 
    På förslag av rektorn skulle enligt hans mening av en dylik befattning vara önskvärd och att 
den blivande lärarinnans uppgifter lämpligen borde bestämmas i enlighet med bifogat förslag 
till arbetsplan. Med anledning härav  beslöt styrelsen anställa en ny lärarinna med åligganden 
enligt berörda förslag och med en lön av 800 kr om året, i dåtidens penningvärde, tills vidare. 
    På förslag av frk.Aspman och rektor Lohmander antogs till slöjd- och trädgårdslärarinna 
frk. Anna Påhlman som skulle tillträda sin befattning om möjligt redan den 1 oktober 1911. 
Rektor Lohmander hade också fått till uppgift att tillsammans med frk.Aspman anskaffa 
möbler, linne, kökskärl mm till de nya elevhemmen Haga och Vika. 
   Den viktigaste uppgiften för rektor Lohmander blev att på uppdrag från stiftelsens styrelse 
upprätta ett slutligt förslag till arbets- och finansplan för Sunnerdahls Hemskola på Säbyholm. 
Detta förslag skulle bl.a. baseras på den tidigare provisoriska läroplanen för den teoretiska 
undervisningen vid hemskolan daterad den 7 mars 1911. Det var det förslagets innehåll som 
väckte så mycket diskussioner inom styrelsen under de kommande sammanträdena under 
nov-dec 1911.  
    Under sammanträdet den 14 november föredrog rektor Lohmander huvudpunkter ur ett av 
honom  uppgjort förslag till arbets- och finansplan för Sunnerdahls Hemskola på Säbyholm. 
Efter diskussion uppsköts ärendets vidare behandling i avvaktan på det fullständiga förslagets 
framställande. Förslaget delades ut till ledamöterna för att dessa skulle kunna sätta sig in i 
förslagets alla detaljer före nästa sammanträde. Dessutom hade under tiden inkommit ett 
skriftligt uttalande från hr. Kinberg med anledning av berörda huvudpunkter. Dessa 
handlingar bilades till protokollet vid sammanträdet den 21 november varefter diskussionen i 
frågan fortsattes. Härunder beslöts på förekommen anledning att uppdraga åt rektor 
Lohmander att under återstående delen av året anordna bästa möjliga teoretiska utbildning på 
Säbyholm i enlighet med den av styrelsen den 7 mars 1911 fastställda provisoriska 
läroplanen. Vid sammanträdet den 28 november fortsatte diskussionen om rektor Lohmanders 
förslag till arbets-och finansplan för hemskolan.  
    Vid sammanträdet den 5 december fortsattes diskussionen om rektor Lohmanders förslag 
till arbets-och finansplan för hemskolan. Hr. Kinberg anhöll om att få till protokollet 
antecknat att frk. Sunnerdahl för honom förklarat sig i allt instämma i hans vid förra 
sammanträdet föregivna skriftliga uttalande om förslaget. Sedan styrelsen genom omröstning 
beslutat att inte anta ett av hr. Lagerholm väckt förslag att tillsätta en kommitté inom styrelsen 
för att behandla frågan, uppsköts ärendet ytterligare till nästföljande sammanträde. 
    Under sammanträdet den 12 december fortsattes diskussionen om det av rektor Lohmander 
uppgjorda förslaget till arbets- och finansplan. Därvid framlades av hr. Lagerholm ett av 
rektor Lohmander uppgjort förslag till förtydliganden och modifikationer i förslaget av arbets- 
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och finansplan. Vidare framlades av hr. Kinberg ett förslag till huvudgrunder för hemskolans 
utveckling. Dessa båda handlingar bilades protokollet. Styrelsen uppdrog nu åt rektor 
Lohmander att dels utarbeta fullständigt ändringsförslag i enlighet med den av honom 
uppgjorda promemorian och dels utarbeta ett nytt förslag till arbets- och finansplan, baserad 
på hr. Kinbergs föreslagna huvudgrunder. 
   Vid sammanträdet den 19 december fortsatte handläggningen av det av rektor Lohmander 
uppgjorda förslaget till arbets-och finansplan för hemskolan på Säbyholm. Sedan senaste 
sammanträdet hade till ledamöterna utdelats det av rektor Lohmander utarbetade, modifierade 
och förtydligande förslaget som nu bilades protokollet. Under diskussionen yttrade hr. 
Lagerholm bifall till rektor Lohmanders modifierade förslag och avslog det av hr. Kinberg 
framställda förslaget. Hr. Kiellander yrkade avslag på det av hr. Lagerholm gjorda 
bifallsyrkandet. Slutligen föredrog hr. ordförande två st. skrivelser varav det ena var ställt till 
hr. ordföranden själv, från frk. Magna Sunnerdahl och det andra som var ställt till styrelsen, 
från Hugo Hammarskjöld. Dessa personer var emot rektor Lohmanders förslag till arbets-och 
finansplan. Sedan diskussionen nu efter framställd förfrågan förklarats avslutad, bekräftade, 
på fråga av hr. ordförande hr. Lagerholm om han vidhöll sin ståndpunkt, i vilket nu jämväl 
hrr. Svedelius, Lidman och Cronstedt samt frk. Aspman förklarade sig instämma. Härefter 
beslöt styrelsen att anta det av rektor Lohmander utarbetade och till protokollet fogade 
modifierade förslaget till arbets- och finansplan för hemskolan på Säbyholm. Mot detta beslut 
reserverade sig hrr. ordförande Tigerschiöld och Kiellander samt suppleanterna hr. Kinberg 
och frk. Milow, vilket fick till följd att dessa avgick ur styrelsen. Sålunda splittrades den 
första styrelsen alldeles före juluppehållet 1911. Rektor Lohmanders förslag till definitiv 
arbets- och finansplan för hemskolan som nu hade antagits av styrelsen fungerade i stort sett 
ända fram till skolans omorganisation 1949.  
    Vad var det nu som stod i rektor Lohmanders förslag och som det uppstod så mycket 
stridigheter om? Det var i huvudsak utbildningens längd. Inom styrelsen uppstod tämligen 
snabbt två fraktioner med olika uppfattningar i denna fråga. Majoriteten, bestående av hrr. 
Svedelius, Lidman, Cronstedt och Lagerholm samt frk. Aspman, ansåg att utbildningstiden 
skulle vara fyra år. Minoriteten bestående av hrr. Tigerschöld, Kiellander och Kinberg samt 
frk. Milow ansåg att två års utbildning borde vara tillräckligt. Som skäl anfördes att en 
intagning av nya elever endast vart fjärde år skulle medföra att färre elever skulle komma i 
åtnjutande av undervisningen. Minoritetssynpunkterna fick även stöd av frk. Magna 
Sunnerdahl som ansåg att en tvåårig utbildning överensstämde med hennes ursprungliga 
intentioner. I sakfrågan, utbildningstidens längd, blev styrelsens beslut “högst fyra år”, vilket 
står i författningssamlingen för stiftelsen Sunnerdahls Hemskolor på landet.  
     I rektor Lohmanders första förslag redovisas under punkt 1, “utbildningstidens längd” 
att elevernas utbildning till sin allmänt medborgliga del skulle vara likvärdig med den  
utbildning som vinnes genom den statsunderstödda fyraåriga kommunala mellanskolan med 
hänsyn till kurserna i de särskilda ämnena erhålla sin omfattning samt ett främmande språk, 
tyska, upptages i läroplanen.  
     Under punkt 2 “fördelning av skolarbete och praktiskt arbete” föreslås att arbetsåret 
räknas från den 1 juli, att skolåret upptager 36 veckor, fördelade så att höstterminen omfattar 
16 veckor och vårterminen 20 veckor. Att varje årsklass uppdelas i två grupper pojkar och två 
grupper flickor med omväxlande skolarbete och praktiskt arbete och att arbetsperioderna sätts 
till 2 veckor för pojkarna och 4 veckor för flickorna med den jämkning som omständigheterna 
kräver. 
     Under punkt a. “Hushållsarbete och övriga arbeten i elevhemmet” påpekar rektor 
Lohmander svårigheterna med tvätten såsom den var ordnad under det första läsåret 1911. Det 
gick åt för mycket tid för tvätten från flickornas tillmätta tid. Rektor Lohmander föreslog 
därför att tvätten fr.o.m. vårterminen 1912 skulle skötas med lejd kraft under den tid av 
arbetsåret då skolarbetet pågår och att det i samband med den utvidgning av verkstaden som i 
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det följande föreslogs, inredes en ångtvättinrättning och att flickorna under den tid av 
arbetsåret då skolarbetet inte skulle pågå i så stor utsträckning som utrymmet i den nu 
uppförda tvättstugan tillät, sköter vederbörande elevhems tvätt för hand. 
    För punkt b. “Jordbruksarbetet” framkommer synpunkter på det dåvarande jordbruks- 
arbetet i huvudsak på Säbyholms gård under förvaltare Axel Hullbergs ledning. Såsom 
jordbruksarbetet f.n. är anordnat erhåller hemskolans elever i själva verket ingen annan 
utbildning än den de skulle kunnat erhålla genom att taga anställning såsom drängpojkar på en 
gård. Rektor Lohmander ifrågasatte också de lämpliga ur moraliskt hänseende mindre 
gynnsamma förhållanden att de genom umgänget med sina arbetskamrater får en yttre 
hållning som är allt annat än önskvärd. Här föreslår rektor Lohmander att det genom 
avsöndring eller köp anskaffas en egendom som helt och hållet sköts av pojkarna själva under 
ledning av en agronom och rättare. Agronomen skulle dessutom ge eleverna teoretisk 
undervisning till jordbruket hörande ämnen. Storleken på egendomen föreslogs lämpligen bli 
50 ha (för 18 arbetande pojkar). 
    För punkt c. “Trädgårdsarbetet” vad som sagts om den nuvarande ordningen av jord- 
bruksarbetet, gäller även den nuvarande anordningen av trädgårdsarbetet. Om hemskolan 
skall omfatta även en förberedande trädgårdsskola måste det anskaffas en trädgård som helt 
och hållet sköts av pojkarna själva under ledning av en fullt utbildad trädgårdsmästare. 
Trädgårdsmästaren skulle också ge eleverna teoretisk undervisning i till trädgårdsskötsel 
hörande ämnen. Storleken på trädgården som till sin omfattning avpassas för en ordinarie 
arbetsstyrka av 6 pojkar i åldern 14-18 år föreslogs till 3 ha, varav 1 ha för 
undervisningsändamål och 2 ha för ekonomisk drift. 
    För punkt d. “Verkstadsarbetet” omfattande metall- och träarbete, där varje elev i början 
av sin utbildningstid deltar i båda slagen av arbete. Verkstaden beräknades för en arbetsstyrka 
av 24 elever vilket skulle innbära en utbyggnad av den nuvarande verkstaden. Det föreslogs 
att verkstaden skulle förses med en ångpanna för högtrycksånga som förutom till 
verkstadsdriften skulle förse en ny intill verkstaden liggande bad- och tvättinrättning med 
ånga för apparater till tvätt och badutrustning. Dessutom tillkom enligt beslut senare om 
utrustning för ett elektricitetsverk integrerat inom tillbyggnaden. Utbyggnaden blev färdig och 
togs i bruk under 1914. 
    Man skulle alltså även i fortsättningen ha en gemensam verkstadsföreståndare för bägge 
slagen av arbete. Verkstadsföreståndaren skulle också ge eleverna för både metall- och 
träarbetare teoretisk utbildning i till verkstadsarbetet hörande ämnen samt undervisning i 
fackritning. 
    Vid den här tidpunkten uppgjorda förslaget till arbets- och finansplan ingick inte några 
planer om barnsköterskeutbildningen. Den utbildningen tillkom senare, men då fanns inte 
Lohmander kvar som rektor för hemskolan. 
    Enligt rektor Lohmanders första förslag till arbets- och finansplan för hemskolan skulle 
grundhemmen bestå av en föreståndarinna samt 8 flickor och 6 pojkar. Det föreslagna antalet 
flickor motiverades med att hushållsarbetet tar så många krafter i anspråk att det med färre 
antal flickor skulle bli alltför liten tid i övrigt för flickornas övriga praktiska arbeten och för 
deras skolarbete.  
    Under punkt 6. “Utvecklingsplan” hade rektor Lohmander räknat med att under de följande 
åren har hemskolan 3 årsklasser d.v.s. 168 elever samtidigt, vart 4:e år antagas inga nya 
elever. 
    En del saker i rektor Lohmanders huvudförslag till arbets- och finansplan för hemskolan 
fick jämkas samman med de synpunkter som framkom under diskussionerna på 
sammanträdena och vars resultat kom att redovisas i rektor Lohmanders modifierade förslag 
till arbets- och finansplan för hemskolan. 
    Vad var nu skillnaderna mellan de bägge förslagen? Rent principiellt fanns det ingen 
skillnad utan vad som gjordes var följande: 
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• att man skar ner storleken på jordbruksegendomen till 30 ha passande till en ordinarie 
arbetsstyrka på 12 pojkar i åldern 14-18 år. 

• att man skar ner storleken på trädgårdsegendomen till 2 ha varav 1 ha avses 
huvudsakligen för undervisningsändamål och 1 ha för ekonomisk drift. Detta avpassat för 
en ordinarie arbetsstyrka av 4 pojkar i åldern 14-18 år. 

• att man minskade antalet verkstadspojkar till 16 st istället för 24 st. 
• att under de på läsåret 1912-13 närmast följande åren hemskolan skulle ha 2 års  klasser, 

d.v.s. 112 elever samtidigt, nya elever antagas i medeltal vartannat år.  
 
Rektor Lohmander löste på ett praktiskt och framsynt sätt med sitt förslag till arbets-och 
finansplan för hemskolan, de barnsjukdomar som blottats under det första läsåret 1911 och det 
sätt varpå han strukturerade upp alla de slutliga, praktiska, teoretiska och finansiella 
funktioner som måste till för att hemskolan skulle kunna fungera på ett riktigt sätt framgent i 
tiden.                                                                                                
    Även rektor Lohmander måste ha påverkats rent psykiskt av alla de uppslitande 
diskussioner som föregick beslutet. Man vet så här efteråt att han sjukskrev sig under en 
längre period efter styrelsens beslut att antaga den modifierade läroplanen. 
 
Den andra styrelsen (1912-1921) 
Som en följd av den första styrelsens sammanbrott avgick hrr. Tigerschiöld,  Kiellander och 
Kinberg samt frk. Milow i och med 1911 års utgång. Enligt skrivelse från Kungl. 
Ecklesiastikdepartementet daterat den 9 februari 1912 kom den förändrade styrelsens 
sammansättning att se ut enligt följande (se dessutom Bild 1 nedan): 

• Rektor Carl Svedelius, ny ordförande, tidigare vice ordförande. 
• Doktor Otto Wilhelm Lagerholm, ny vice ordförande, tidigare kassadirektör. 
• Överlärare Carl Lidman, ledamot som tidigare. 
• Frk. Maria Aspman, ledamot som tidigare. 
• Arkitekten Greve Sigge Cronstedt, ledamot som tidigare. 
• Kanslirådet A.I. Lindhagen, ny ledamot. 
• Professor Nils Hansson, ny ledamot. 
• Barnavårdskonsulenten Lars Barkman, ny suppleant. 
• Frk. Gertrud af Klintberg, ny suppleant. 

 
Sedan hr. Lagerholm förklarat sig ej längre önska upprätthålla kassadirektörsbefattningen 
utsågs hr. Swartling till kassadirektör för innevarande år 1912, mot ett särskilt arvode av 100 
kr i månaden.     
 

 
       Direktör J Swartling 

 
Det uppdrogs åt hr. Swartling att bereda de ekonomiska ärendena till föredragning för 
direktionen. Tillsynen över förvaltningen av stiftelsens fastigheter skulle tillsvidare handhavas 
av S. Cronstedt jämte hr. O. Lagerholm. Tillika beslöt direktionen att förnya det av hr. C. 
Lidman och frk. Aspman förut lämnade uppdraget att för direktionens räkning övervaka 
barnens fostran och undervisningen vid hemskolan på Säbyholm, samt de särskilda 
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elevhemmens skötsel och ledning. Beslöts att ärenden rörande hemskolan skulle i direktionen 
föredragas av dess ledamöter, men att rektor Lohmander skulle tillsvidare kallas att närvara 
vid alla sammanträden, då ordföranden på grund av ärendenas beskaffenhet fann detta 
behövligt. Utsågs hr. N. Hansson att på direktionens vägnar öva vård och tillsyn över skötseln 
av Säbyholms gård, samt jämte hemskolans rektor göra upp ett förslag till anordnande av 
elevernas jordbruks- och trädgårdsarbeten. Vidare beslöts att från den nu fulltaliga direktionen 
skulle avsändas ett hälsningstelegram till skolans donator frk. Magna Sunnerdahl. Detta  
gjordes under februari Månad 1912. 
 

 
 

Bild 1. Den andra styrelsen 
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Hushållningsjournalerna 1776 – 1813. Innovationer och nytänkande. 
 
En vacker marsdag 1992 åkte Börje och 
jag till Håbo Tibble kyrka. 
Kyrkvaktmästaren hade ringt och berättat 
att han flyttat några kartonger från 
klockstapeln och nu ville han ha hjälp att 
placera innehållet. Det var 9 stora 
kartonger med kungörelser, biblar, en fin 
gammal koralbok och andra handlingar, 
sånt som brukar samlas i gamla kyrkors 
arkiv. 
       Vi satte upp alltsammans i ett par skåp 
i huset utanför kyrkan. Det här tog hela 
förmiddagen och när det bara var en liten 
kartong kvar, var vi så hungriga, att vi 
bestämde oss för att ta hem den sista lådan 
för att i lugn och ro se vad den innehöll. 
Jag hade skymtat små gråblå häften. 
       Det visade sig vara 142 häften som 
luktade fukt och mögel och råttlorten  
 

 
 
rasade när jag bredde ut allt på köksbordet. 
Efter ett par dar var de så torra att jag 
kunde lägga ut dem i tidsordning. Det stod 
Hushållningsjournal eller Nya 
Hushållningsjournalen på omslaget. Varje 
häfte innehöll ca 40 tätskrivna sidor i tysk 
frakturstil.  
 

 

Det tidigaste var från 1776 och det sista 
var från 1813. Jag förstod att det inte var 
hela materialet vi hittat. Ibland saknades 
några månader och ibland hela årgångar. 
Jag upptäckte att de flesta av häftena inte 
var uppsprättade. Det gick varken med  
sprättkniv, vassaste kökskniven eller 
rakblad. Till sist blev det skärmaskin. Det 
var en speciell känsla att vara den första 
som bläddrade i de här gamla sidorna. 
       Vi visste inte vad vi skulle göra med 
det här fyndet. Men på framsidan av varje 
häfte stod rubriker, så vi bestämde att jag 
skulle skriva in dem i datorn. Det blev 900 
rubriker och ju längre jag skrev desto 
nyfiknare blev jag. Vad var det här 
egentligen? 
       Jag började läsa första häftet och det 
visade sig då att det var Patriotiska 
Sällskapet som 1776 bestämt sig för att ge 
ut ett häfte i månaden, så småningom blev 
det ett varannan månad. Det var patrioterna 
själva som skulle stå för innehållet. Allt 
syftade till att man skulle ge förslag till 
förbättringar inom alla områden inom 
hushållningen. Patrioterna var ofta 
personer med goda resurser, som kunde 
experimentera med t ex olika grödor och 
odlingsmetoder. De reste ibland utomlands 
och tog del av andra länders framsteg.  
     Sverige var vid en här tiden ett mycket 
fattigt land med tre stora brister: skog, 
gödsel och folk. Allt byggdes av trä, så det 
gick år mängder av timmer och virke. 
Husen blev ju inte så täta alla gånger och 
man hade sällan spjäll i skorstenarna, alltså 
eldade man för kråkorna. Men det som nog 
tog värst på skogstillgången var att alla 
åkrar skulle ha gärdsgård omkring sig för 
att fredas för betande djur. Till 
gärdsgårdsstörar som inte skulle vara 
alltför kraftiga tog man växande träd, som 
aldrig fick växa färdigt. Någon 
nyplantering förekom inte heller, utan det 
fick naturen ordna själv. Bara på 
Lennartsnäshalvön fanns 3 mil gärdsgård. 
Eftersom djuren gick fritt omkring kunde 
man inte ta vara på gödseln och under 
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vintern hade man ont om foder, så det blev 
inte mycket av den varan då heller. Sverige 
var ju glest befolkat. Krig och dålig föda 
hjälpte minsann inte upp befolkningstalen. 
Så nog behövdes det nytänkande och bättre 
hushållning. 
       Vem skulle läsa journalerna? I första 
hand präster och storgodsägare som hade 
möjlighet att prova nya idéer. Det skulle 
också vara ett diskussionsforum. 
      Jag kände att det här var ett så 
intressant material, att jag ville att andra 
skulle kunna ta del av det. Jag tog kontakt 
med Patriotiska Sällskapet som 
uppmuntrade mig att gå igenom hela 
materialet. Det blev 2.227 artiklar som jag 
gjorde sammanfattningar av med nutida 
stavning och moderniserat språk. 
Sällskapet ville ge ut det här i bokform och 
det ville UKF också. Det var då Börje 
lyckades manipulera ett dataprogram, så att 
man kunde skriva ut hela böcker på en 
vanlig skrivare. Det här var viktigt för på 
90-talet gjorde boktryckarna inte mindre 

upplagor än 1.000 böcker. Vi behövde ju 
bara några hundra. Resultatet blev 3 delar.  
 

 
 
Hela upplagan är idag slutsåld och UKF 
har idag inte fattat beslut om nyproduktion. 
De tre banden finns idag på UKF:s 
hemsida. I kommande nummer av 
nyhetsbrevet kommer vi att presentera 
valda utdrag ur böckerna. 
 
Trevlig läsning önskar Gudrun Sandén 
Läs på Hemsidans startsida:  ukforsk.se 

 
       Några axplock ur Stockholms Näs Kommunalnämndsprotokoll 
                                                    Av Gudrun Sandén 
Vatten och avlopp 
De sista åren av 40-talet ägnar Nämnden 
mycket arbete och tid att få ordning på den 
besvärliga avloppsfrågan. Under flera år 
klagas det över att avloppsvatten rinner ner 
i grannars vattentäkt och den obehagliga 
gropen vid Stationen ger upphov till 
mycken förargelse. 
      I januari 1947 beslöt man att ta sig an 
saken och begärde kostnadsförslag på  
vatten-och avloppsanläggning inom 
stationssamhället. I maj har ingenting hänt 
och man föreslår bildande av en förening 
som kan föra frågan framåt. I oktober har 
man möte med ett 20-tal fastighetsägare 
och Statens Järnvägar, där alla är överens 
om att lösa frågan på bästa sätt. Det 
beslutas att kommunen skall ordna vatten 
och avlopp i egen regi. 
     Den 9 februari 1949 beslöts att godta 
ingenjörsfirman Orrjes och Co förslag för 
första etappen från järnvägstationen ned till 
Mälaren för en kostnad av 69.900 kr. Ett 

hinder var ju järnvägsspåren. Men man 
förhandlade med SJ, som erbjöd sig att 
lämna ett bidrag på 5.000 kr och ta på sig 
30% av kostnaden för den extra bevakning 
som behövdes under arbetet. 
     I september får man in 9 anbud för 
entreprenad av vatten och avlopp. Man 
antog ingenjör Tor Loqusits anbud på 
76.943:25 kr 
 
Badplats vid Ryssgraven 
Ordföranden fick i uppdrag att konferera 
med ingenjör H Alenius om möjligheterna 
att vid Ryssgraven på ett praktiskt och 
trevligt sätt ordna med badbrygga och 
trampolin till nästa sommar. Alenius 
inkom med ritningar och ungefärligt 
kostnadsförslag. Nämnden var synnerligen 
intresserad för saken och tillstyrkte ett 
anslag på 2.500 kr. 
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Kungsängen växer 
Under de sista åren på 40-talet tog 
byggnationen i Kungsängens samhälle fart. 
Många begärde egnahemslån och 
byggnadstillstånd. Särskilt Korsängen 
byggdes ut. 
       I juni 1948 hade en förfrågan 
inkommit från riksdagsman Ferdinand 
Nilsson på Ekhammars gård om det 
stadsplanerade området lämpligen kunde 
utvidgas med ca 30 ha mark från 
Ekhammars gård, uppdelad på ungefär 150 
tomter. Nämnden tillstyrkte.        
      Ett år senare, då ärendet diskuterats i 
Fullmäktige, menade man att kostnaderna 
för planeringsarbetet skulle Nilsson själv få 
vidkännas. I Fullmäktige ifrågasatte man 
dock hur ”Justering av Stadsplan” kunde 
kosta så mycket, varvid 
kommunalmnämndsordföranden upplyste 
att det var ett tillfälligt utlägg som sedan 
skulle utjämnas med Nilsson. Nämnden 
beslöt att godkänna dessa utgifter, då det 
även ingick vissa justeringar av området 
mellan det nuvarande stadsplanerade 
området och Ekhammarsområdet. 
Lantmätare Wasseur skulle senare utarbeta 
ett förslag hur kostnaderna skulle fördelas 
mellan kommunen och Nilsson. 
Nämnden anhåller att Fullmäktige 
godkänner detta särskilt som Nilsson vid 
sammanträde den 23 maj 1949 medgav att 
det var fullt i sin ordning och att han 
givetvis skulle betala sin del i det hela. 
       Ärendet var nog en smula infekterat, 
för den 14 december 1949 hade man 
inbjudit tre personer från 
Länsbostadsnämnden för att se på det 
ifrågasatta köpet av mark från Ekhammars 
gård. Samtliga uttryckte sin stora 
tillfredställelse över kommunens 
förutseende att i tid anskaffa mera mark att 
lägga till stadsplanen. Sagda område var av 
mycket god beskaffenhet för villatomter 
och även höghus. De inbjudna bjöds på 
lunch för 30 kronor. 
       Den 31 mars 1947 hade inkommit 
handling om byggnadstillstånd från 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund i 
Stockholm att få bygga hyreshus i 

Kungsängen. Det dröjde dock ett år innan 
tillståndet beviljades.  
 
Soptippen 
Soptippen invid Gamla Landsvägen inom 
stadsplanerat område måste anses vara 
olämpligt belägen. Nämnden, som också är 
Hälsovårdsnämnd, beslutade att ge 
ordförande i uppdrag att underhandla med 
godsägare Philip Åkerlind på Tibble gård 
om att få arrendera mark.  
Nämnden tillstyrkte anslag på 1.000 kronor 
för att inköpa mark från Tibble gård till en 
ny soptipp. 
       Ordförande fick i uppdrag att till nya 
soptippen försöka ordna en lämplig ugn för 
att bränna brännbara sopor. Antingen en 
färdig ugn eller en som byggdes på plats. 
 
Kommunsammanslagningen 
På sommaren 1945 hade man inbjudit 
Landskommunernas förbund att orientera 
om frågor rörande förvaltningen av 
kommunens angelägenheter vid en 
eventuell sammanslagning med andra 
kommuner till en storkommun. 
       Det framhölls att det möjligen redan 
nu kunde vara en fördel med centraliserad 
kassaförvaltning med andra kommuner. Då 
hade man den frågan ordnad och fått 
erfarenhet på det området. Man föreslog att 
hos Socialdepartementet höra sig för om 
vissa befogenheter för kommuner 
beträffande tillsättande av vissa tjänster 
och de valdas behörigheter. När man fått 
svar därifrån skulle ärendet tas upp på nytt 
till behandling och beslut. 
      19 maj 1947 kan man inte enas om 
något särskilt alternativ i 
kommunsammanslagningsfrågan. Det 
beslöts dock att vilket alternativ det än blir 
skall huvudorten vara Kungsängen. Man 
föreslår också att storkommunen skall heta 
Kungsängen. 
      26 januari 1949 beslöt man föreslå att 
en kommitté bildas, bestående av tre 
personer från Stockholms Näs och två från 
Västra Ryd för att samarbeta med 
Landskommunernas Förbund i 
kommunsammanslagningsfrågan. Man vill 

 15



göra en skrivelse eller eventuellt göra en 
uppvaktning för att Stockholms Näs och V 
Ryd ensamma skall få bilda en 
storkommun utan sammanslagning med 
Bro och Lossa.  
 
Idrottsplatsen 
Helge Johansson hade föreslagit att 
kommunen skulle köpa marken till 
idrottsplats, som tidigare var tänkt för ett 
”Folkets Hus” på Tibble ägor vid 
Korsängen. Nämnden föreslog att tillsätta 
en kommitté för att utreda frågan. 
       1946 inlämnade Kungsängens 
Idrottskommitté en begäran att få köpa ett 
visst område intill Kyrkbyn till ett pris av 
10.000 kronor. Nämnden fattade inget 
beslut, utan beslöt att tänka över ärendet 
och senare vid uppgörande av statförslaget 
ta ställning  
        I början av 1947 beslutar man föreslå 
Fullmäktige att inköpa området att 
användas till idrottsändamål, till ett pris av 
10.000 kronor. Detta sedan 
lantmäterihandlingar upprättats. Säljaren 
betalar lantmäteriförrättningen och köparen 
kostnad för lagfart o d. 
       1949 tillstyrks anslag på 3.000 kronor 
för att delvis iordningställa idrottsplatsen. 
 
Hembygdsgården 
Genom gåvobrev har disponent Herman 
Svenngård överlämnat fastigheten 
Ekhammar 1:14 till Stockholms Näs 
Hembygdsförening, som mottagit gåvan. I 
gåvobrevet stipuleras följande: 
” Skulle Stockholms Näs 
Hembygdsförening av en eller annan 
anledning upplösas får fastigheten inte 
säljas utan skall omedelbart efter 
föreningens upplösande som gåvotagare 
inträda Stockholms Näs kommun. 
Fastigheten med byggnader skall därefter 
förvaltas och disponeras av Stockholms 
Näs Kommunalnämnd i samma ideala och 
kulturella anda som Hembygdsföreningen 
och med samma förpliktelser och villkor 
som ovan angivits. Kommunalnämnden 

antar med tacksamhet den eventuella 
gåvan. 
       Hembygdsföreningen har inkommit 
med begäran om att Stockholms Näs 
kommun instiftar ett sockenvapen. Prov 
var bilagd ansökan. Nämnden tillstyrkte. 
 
Ny folkskolebyggnad vid Ekhammar 
20 augusti 1948 redogjorde ordföranden i 
skolbyggnadskommittén för arbetet under 
de gångna åren, vilket resulterat i att 
ritningar och kostnadsförslag  för 
skolbygget med inredningar samt 
inventarier förelagts Skolstyrelsen. De har 
tillstyrkt bygget för beräknade 630.000 
kronor.          
       Efter en stunds diskussion i denna 
viktiga fråga var Nämnden redo att fatta 
beslut. Detta blev enhälligt JA. 
     Frågans vidare utredning med 
statsbidragsansökan, byggnadstillstånd 
skulle handhas av Kommunalnämndens 
ordförande. 
 
Sista protokollet med Stockholms - Näs 
Kommunalnämnd den 30 december 
1951 § 4. 
Fullmäktige hade den 27 december 1951 
beslutat att i enlighet med erhållet anbud 
och till ett pris av 80 öre kvadratmetern av 
Doktor Ferdinand Nilsson inköpa 30 har 
mark på Ekhammar 1:4 och Kyrkbyn 1:2 
för att användas till i huvudsak 
bostadsbebyggelse. Nämnden beslöt att 
godkänna det upprättade köpekontraktet. 
Ordförande och vice ordförande skall på 
Nämndens vägnar underteckna kontraktet. 
       Nämnden beslöt under hänvisning till 
fullmäktiges protokoll av den 27 december 
1951 §§ 6 och 7 att meddela Upplands – 
Bro Storkommun beslutet och hemställa att 
Storkommunen gör framställning hos 
Kungl Maj:t om rätt att för köpets 
finansiering få uppta ett längfristigt 
amorteringslån på 240.000 kronor. 
Nämnden beslöt att den överenskomna 
handpenningen på 12.000 kronor tas av 
Nämndens disponibla medel. 
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Medlemsinformation 1 
    - nyhetsbrev jan 2016 

 

                 Årgång 30 
 

Musikalisk salong och konstutställning på Kvistaberg 
 

Johan Westre (piano) och Kristina Bennet Westre (sång) 
bjuder på Gershwinpärlor 

 

Söndagen den 7 Feb 14.00-15.00 (obs! tiden) 
 

Inträde till salongen 70 kr 
Under helgen den 6-7 feb pågår en konstutställning. Konditori Mazarin serverar fika. 
Helgens evenemang på Kvistaberg är ett samarbete mellan Upplands-Bro Kommun, 

Konstformer och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF). 
Se mer om evenemanget i på Bro-Bålsta Bladet och på kommunens hemsida. 

 
 

Almare Stäkets Gård  
 

Gårdens historia från år 1799 och till i dag berättas av gårdens nuvarande ägare  
Johan Seth  

Hembygdsgården Klint i Bro den 16 Feb 2016 kl 19.00   
 

 

”Gustavs-böckerna” 
 

Forskningen och skrivandet 
som resulterade i trilogin om Gustaf Hagström 1810-1889 

 
Författaren och hembygdsforskaren Göran Källgården berättar om bakgrunden, forskningen 

och vad som hände i samhället under den tid som handlingen i böckerna utspelade sig. 
Kungsängens Dagcentral/samlingssalen den 17 Mars 2016 kl 19.00   

 
Kommande evenemang under våren 2016 

 
UKF Årsmöte som traditionsenligt avslutas med föredrag i april 

Vandring i Norrboda i maj 
Kulturhistorisk vandring i juni 

 
Se kommande nyhetsbrev (Mars 2016) för mer information om dessa evenemang.   

 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 31 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 31 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se 
 
 

 



Meddelande angående projektet Fornsigtuna. 
 
Arbetet med att sammanställa det aktuella forskningsläget om Fornsigtuna har tydligt visat att 
den ”slutliga” historien om Fornsigtuna inte går att skriva utan tillgång till ytterligare arkeologisk 
kunskap om området. Den dokumentation och de undersökningsresultat som finns idag är 
otillräckliga som underlag för att dra något så när säkra slutsatser om Fornsigtuns historia. 
 UKF konstaterar därför att ytterligare undersökning krävs på plats.  
   Mot bakgrund av att tidigare undersökningar på plats av ekonomiska skäl har varit mycket 
begränsade kan det ju te sig något optimistiskt att i vårt trängda samhällsekonomiska läge ropa 
på nya undersökningar. Det är ju dyrt att gräva. Det är sant men det har länge funnits ett 
alternativ till grävning nämligen markradar. Ända sedan vi upptäckte att de fem somrarnas 
utgrävning endast uppvisade forntida anläggningar har UKF propagerat för att en 
markradarundersökning borde genomföras på Signhildsberg. 
    Som ni alla vet har den ännu inte kommit till stånd. Förmodligen främst för att UKF’s ide´ var 
för tidigt väckt. Det är ju så med ny teknik att den är förfärligt dyr i början. Tekniken var då 
mycket exklusiv. Men nu efter 25 års utveckling har markradar blivit tekniskt effektivare och 
väsentligt billigare. Det som idag inte har sjunkit i pris är de människor som skall sköta 
apparaturen. Detta kompenseras dock av det faktum att ex.vis insatsen på plats är betydligt 
billigare än en traditionell grävning. Den efterbehandling som krävs i markradarfallet är dock en 
kostnadskrävande specialistinsats.  
   Totalt tror UKF att en undersökning baserad på dagens markradarteknik blir mycket billigare 
än en traditionell grävningsundersökning. Vi har nu kontakt med forskare både på arkeologisidan 
och inom den akademiska medeltidsforskningen. Den arkeologkontakt vi har ser fram emot att 
den nödvändiga markradarundersökning genomförs. UKF känner sig uppmuntrad av detta och 
kommer i fortsättningen ”lobba” för att en markradarundersökningen genomförs av den del i 
Signhilsbergsparken som inte blivit utgrävd. Vi har fått förslag från en härtill kunnig arkeolog. 
Närmast ligger att utföra en kostnadsberäkning och leta efter tänkbara sponsorer. 
 
En markradarundersökning tillgår så att undersökningsområdet avsöks med hjälp av en 
gräsklipparlik maskin (se bild 1). På samma sätt som när du klipper din gräsmatta skjuter man 
maskinen framför sig (se bild 2 )i ordnade rader tills hela ytan är ”klippt”. När maskinen rör sig 
över ytan registrerar den med hjälp av radarn hur det ser under markytan. Det som registreras 
sparas i maskinens elektroniska minne. Innehållet i minnet förs över till en dator som behandlar 
minnesinnehållet och skapar en för människan läsvänlig 3-dimensionell bild av situationen 
under den markyta som undersökts. Inte ens en grästuva har lyfts för att kunna förstå vad som 
döljer sig under den undersökta markytan. Man kan se var stenar och föremål ligger. 
Byggnadsrester som väggar, golv, murar etc. syns tydligt. 
 
Börje Sandén 
 
 
 

                        

         Bild 1.  Markradarapparat                                 Bild 2.  Markregistrering 



Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro. Del 6 

Sträckan korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen - Höglunda   

Ulf Björkdahl fortsätter här artikelserien om allmänna landsvägens historia genom vår 
kommun. Nu har vi kommit fram till delsträckan korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen – 
Höglunda.  
 
 

1600-talets landsväg slingrade sig längs nuvarande Enköpingsvägen. En första delsträcka 
rätades när järnvägen anlades under 1870-talet och återstoden rätades under 1930-talet. På 
nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej 
bevarat) i anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (rödmarkerad).  
  

  
Efter att ha passerat Vallby bro och Kvista soldattorp slingrade sig 1600-talets landsväg 
över jordbruksmarken över Vallbys och Jurstas ägor där den passerade intill Jursta gård. 
Längre fram, precis där Stora Ullevi ägor mötte, står en runsten intill vägen. Runstenen 
indikerar att detta är en uråldrig vägsträcka, åtminstone sedan 1000-talet. Därefter rundade 
vägen åskrönet vid Tätorpet (där järnvägen nu går) och fortsatte in i Lossa socken där vägen
följde ägogränsen mellan Spånga och Stora Ullevi och därefter förbi dragontorpet Utterbo 
och rundade bergpartiet vid Höglunda och Sofielund. 
  

 3



 

 

 
Här har författaren ritat in det äldre vägsystemet 
vid den nuvarande korsningen 
Enköpingsvägen/Håtunavägen i syfte att visa 
läget för Vallby bro. 

 Här syns resterna av Vallby bro vilken var 
landsvägsbro fram till 1930-talet. Bron är ca 6 m lång 
och ca 6 m bred. Bron anmäldes som fornminne av 
undertecknad och har fått beteckningen RAÄ Bro 369. 
Foto författaren 2013. 

   

 

 

1600-talsvägen österifrån med Jursta gård i 
bakgrunden. Detta var stora landsvägen mellan 
Stockholm och Göteborg fram till mitten av 
1870-talet. Vägbredd 5-7 m, höjd 0,3-0,9 m, 
delvis nedsliten. Området avses bebyggas. Foto 
författaren 2012 

 1600-talsvägen passerar över Önsta (f d Jurstas mark), 
mellan Karlhäll och Tätorp. Vägbanken är ca 1 m hög, 
vägbredden är 5 m. En runsten vid vägkanten påminner 
om vägens uråldriga anor. Foto från 1980-talet av 
Börje Sandén, UKF. 

   
 

 
Samma väg idag som på föregående bild, sedd 
österifrån. Var landsväg till 1930-talet. Vägen är 
fornminne med beteckningen RAÄ Bro 142:1. 
Foto författaren 2013. 

 1600-talsvägen väster om Tätorp används numera som 
lokalväg. Var landsväg fram till 1930-talet. Vägbanken 
är hög, 1-1,5 m. Bredd drygt 5 m. Foto författaren 
2013. 

     
   . . 
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Utvecklingen av landsvägen under 1800-talet och framåt 

När järnvägen kom under 1870-talet fick landsvägen dras om. För att slippa två järnvägkorsningar 
omlades landsvägen så att den istället följde järnvägen parallellt längs dess norra sida från Vallby 
bro tills den anslöt till gamla vägen i höjd med Jursta gård och vidare mot Karlhäll. Under 1930-
talet, troligen 1930-31, drogs Enköpingsvägen förbi Tätorp med en ny och rakare sträckning med 
7 m bred körbana från Jursta till Toresta (Höglunda). Från att inledningsvis ha varit grusad försågs 
vägsträckan mellan Bro gärden och Toresta i slutet av 1930-talet med smågatsten. 

I samband med att motorvägen drogs fram genom kommunen under 1970-talet anlades en 
anslutningsväg (Håtuna-vägen) från motorvägen (Bro trafikplats vid Klövberga) till 
Enköpingsvägen i trakten av Vallby bro. Vid omläggning av järnvägen till norr om landsvägen 
runt år 2000 byggdes nuvarande bro över järnvägen. 
  

 
 
Enköpingsvägen i höjd med Jursta 1924, sedd från väster mot Bro. Till höger löper 
järnvägen parallellt och till vänster syns en transformatorstation. Vägsträckan anlades 
på 1870-talet (jfr kartan). Foto från vägförvaltningens arkiv. 
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Foto från 1970-talet över trafikplatsen vid Vallby bro (ligger inom triangeln nere till höger, och till 
vänster om transformatorstationen). Enköpingsvägen löper rakt fram på höger sida längs med 
järnvägen. Från höger ansluter Håtunavägen. Till vänster syns 1600-talsvägen som går rakt fram 
mot Kvista soldattorp invid det skogsklädda berget men svänger där till höger och drar vidare över 
fälten och förbi Jursta gård. 
  

 

Kerstin Hedin cyklar förbi Jursta 1948. 
Vägsträckan anlades under 1930-talet (jfr 
kartan) och var inledningsvis grusad. Då fotot
togs bestod vägbanan som synes av 
smågatsten. Enköpingsvägen benämndes då 
riksväg 12. Foto Olle Hedin, Bro. 

  

2015 skulle trafikverket byta en vägtrumma på 
Enköpingsvägen vid Höglunda. Under det tjocka 
asfaltslagret stötte man på en stenbelagd vägbana och 
avbröt arbetena då man befarade att det kunde vara en 
fornlämning. Länsstyrelse och arkeolog kontaktades och 
den senare kom vid googlande till min hemsida och kunde 
där snabbt konstatera att det inte var en fornlämning utan 
att vägen hade belagts med smågatsten under 1930-talet. 
Arbetena med vägtrumman kunde därmed återupptas. 
Foto Johan Lindström, Svevia.    
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Håtuna Krönikebok. 
 
Håtuna krönikebok är en handskriven kronologisk samling av protokoll från den kommunala och kyrkliga 
förvaltningen i Håtuna under tidsperioden slutet av 1600-talet till mitten av 1900-talet. Sammanställningen 
utfördes omkring 1950 av dåvarande häradshövdingen Edwin Hedin och ägare av Norränge gård i Håtuna 
socken. Edwin Hedin var dessutom kommunalpolitiker och ledamot av Håtuna kyrkoråd före och efter bildandet 
av storkommunen Upplands-Bro 1952. 
Den handskrivna krönikeboken ställdes till UKF:s förfogande för kopiering av sonen Johan Hedin på 1980-talet. 
UKF utförde 1997 en digitalisering av boken och publicerade den kompletta krönikan på hemsidan. UKF har 
dessutom tagit fram ett 40-sidigt tryckt häfte som finns att köpa genom UKF eller på biblioteket. 
Krönikeboken är ett för vår kommun viktigt tidsdokument och ett bra exempel på vad engagerade lokalhistoriska 
forskare kan åstadkomma. Eftersom det är 65 är sedan krönikan skapades och snart 20 år sedan den publicerades 
på vår hemsida tycker vi att det kan vara dags att påminna om krönikebokens existens. I det följande finner du 
några valda utdrag som vi tror skall väcka ditt intresse att läsa den kompletta boken.    
 
Gåvor till kyrkan 
1691 Lät Wälborne Herr Öfverstelöjtnant Rålamb upphugga fönsterhålet på norra sidan i kyrkan, murat och 
med galler förvarat, av egna medel och lät sätta in det fönster, som förut satt vid hans stol på södra sidan. Samma 
dag lät Öfverstelöjtnanten upphugga fönstret på västra gaveln, murat och med galler förvarat. Sedan lät han där 
insätta nya fönster. Allt på egen bekostnad.  
Tre sköna och väl målade fönster, förärade af Glasmästaren Mäster Petter Hermansson i Stockholm, år 1691. 
Som alla tre sitta uti det fönsterhålet som Öfverstelöjtnant Wälborne Herr Åke Rålamb lät göra vid sin stol på 
södra sidan i kyrkan, de fönster, där förr sutto, sitta på norra sidan vid predikstolen. 
1692 förärade Trädgårdsmästaren Erik Pedersson i Skällsta samt hans k. hustru en Tennskål till kyrkan, som 
skall brukas vid funten när barn döpas. 
År 1693 den 25 mars förärade Högvälborna Fru Ebba Berendes på Håtunaholm ett altarkläde af svart atlas här 
till Håtuna Kyrka, hvilket altarkläde är beprytt och instofferat med Högvälborna Frus, samt hennes saliga Sparres 
vapen. 
1692 förärade Högvälborna Fru Anna Flemming ett stycke svart Boij, vid pass 6 alnar dubbelt, som kan brukas 
till bårkläde eller att kläda predikstolen eller altaret med. 
År 1699 till Julhelgen förärade och beprydde Commissarien Herr Arvid Forssenwald med sin k. hustru Håtuna 
kyrka med en vacker ljuskrona med 24 pipor samt vaxljus därtill. 
 
 
Kyrkotuktsfråga               
 Det kunde gå livligt till i kyrkan, därför bestämdes 1732 att pojkar under 15 år inte skulle få sitta på läktaren 
eller i bänkarna, utan i koret. Den som bröt däremot skulle ”nästa söndag sättas av kyrkväktaren i stocken”. Det 
här beslutet gillades inte av föräldrarna, som trotsade förbudet. 1762 bestämde man därför att de föräldrar eller 
husbönder, som inte såg till att deras ynglingar satt i koret skulle böta 1 daler 16 öre till de fattiga. De som 
tredskades eller visade sidovördnad skulle sättas i stocken utomhus. 
Kyrkväktarna hade haft en grannlaga uppgift att med en stav eller som det kallades spödet väcka dem som 
somnat under gudstjänsten. I Stockholm och flera andra församlingar hade man tagit bort spödet, vilket även 
Håtuna församling beslöt den 3 september 1769. Dock skulle kyrkväktaren på ett anständigt sätt och med 
fullkomlig allvarsamhet i sin tjänst förrätta sin syssla och väcka dem som sov, tysta dem som skvallrade och 
hålla ett vakande öga på ungdomarna i koret. Han skall så mycket han förmår avvärja oljud och förargelse. Kan 
han inte förhindra det som i Guds hus är vanvördigt och missfirmligt skall han anmäla.   
Vid den här tiden måste alla som inte hade laga försvar infinna sig till gudstjänsterna. Vid kyrkstämman den 26 
juli 1789 beslöts att ”Sexmännen (förtroendemän i en socken) skall, vid ansvar av att själva pliktfällas, efter 
gudstjänsten i sakristian ange dem som försummat gudstjänsten”. 
  
Kyrklig ordning 
1763 beslöts att socknen delades in i 6 rotar som ansvarade för ringningen en sommar - och en vintermånad 
vardera. Men det var inte så lätt att förmå drängen stiga upp tidiga vintersöndagar för att ringa, så 1803 införs en 
bestämmelse att den som hädanefter inte infinner sig, när det är hans tur genast till kyrkan betalar 1 riksdaler. Ett 
problem var också att man var ovarsam vid ringningen och tog i så att klockorna hotade att spricka. Därför lade 
man in buteljer som skulle vara hela när ringningen var över annars uttogs böter, som kunde omvandlades till 
stockstraff om den skyldige inte kunde betala. Man försökte också komma till rätta med oseden att ringa för 
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länge vid begravningar. Den som hade råd kunde låta klockorna ljuda både en och två timmar. 1803 bestämdes 
att en kvart var tillräckligt, men man kunde om man betalade få ringa trekvart. De sista kvartarna kostade lika 
mycket som för den första, vilket var 10 skilling 8 runstycken för alla tre klockorna. 
Man fick inte sitta varsomhelst i kyrkan. 1871 gjordes en ny bänkindelning, där de större gårdarna fick de 
främsta bänkarna. Första bänkraden tillföll Håtunaholm. Sedan följde alla gårdarna till fjortonde bänkraden som 
tillföll Prästgården. Alla övriga bänkrum så väl på läktaren som i koret och nere i kyrkan var fria. 
 
 
Kyrkounderhåll 
Håtuna kyrka hade torn på 1600-talet med kyrkklockor. Ett blixtnedslag förstörde tornet och klockorna sattes 
upp i klockstapeln istället. 1795 diskuteras frågan om man skall bygga upp tornet igen eller nöja sig med 
klockstapel. Då storgodsägarna till allmogens lättnad bestämmer sig för att skänka 40000 tegel utser man en 
deputation som skall övervaka arbetet. Efter besiktning av tornresterna, där man fann stora sprickor och att 
grunden var allför bräcklig, beslöt man att istället reparera klockstapeln och därmed var frågan om tornbyggnad 
för alltid undanröjd. 
Det var kallt och mörkt i kyrkan under vintern. Enda uppvärmningen var en spis som ansågs osäker. 1800 beslöt 
man ersätta den med en glaserad kakelugn, men redan 1813 tog man bort den, då den inte uppfyllt ändamålet.  
Vid restaureringen 1919-1920 installerades elektrisk värme. Alla skulle lämna ljus till julottan, men 1844 
bestämde man att varje mantal skulle lämna 8 skilling till inköp av julljus.1872 köpte man stearinljus istället för 
vaxljus och de överblivna ljusen skulle delas mellan klockaren och kyrkvaktaren. 
1799 den 5 aug. fattades i sockenstämma beslut, "efter förut gjord undersökning, om att nästa sommar, 1800, 
nedtaga och uppbygga kyrkotaket samt riva ned tornet jämt med kyrkan och tak därpå i lika höjd med kyrkan 
uppföras samt med spån beklädas." 
1769 behövde man reparera koret i kyrkan. Kollekt från åtskilliga kyrkor i Stockholm hade samlats in för 
ändamålet. Men summan blev bara 297 riksdaler 21 öre vilket inte alls förslog. Därför bestämde man att använda 
pengarna att gjuta om kyrkklockan istället. Efter kornskörden skulle stora klockan tas ned och föras sjövägen till 
Stockholm och omgjutas. Klockare Häggberg med biträde av 20 karlar skulle ta ner henne. Inspektor Edholm på 
Håtunaholm skulle forsla ned henne till bryggan och en tillförlitlig styrman från Sigtuna forsla henne till 
Stockholm. När klockan kom tillbaka hade hon inskriften: 

 
 Gjuten av Gerhard Meyer i Stockholm. Anno 1769. 
När Adolph Friedrich landsens far 
Lovis´ Ulrica Moder var 
Och Prinsar tre, Prinsessor par  
Betydde Sverie sälla dar 
Ny skapnad då jag månd få 
Besörgde de här efter stå: 
Carl Wilh Leionstedt, herre till Aske 
Gerhard Störning Drufwa, herre till Nyborg 
-Johannes Scharin 
-Probet och Kyrkoherde. 
-Ära vare Gud i Höjden! 
-Pred. B(oken). 4:v.17 
     
Kom till att höra, Hvad som är mitt göra 
Lefande och döda. Deras tid och möda 
Till att påminna. Meniska besinna. 
Hvad du bör begynna. Räkna dina dagar 
Såsom Gud behagar. Och tänk på Ändan. 
Syr. 7:v. 40” 

 
       
Att ordna med sitt eftermäle 
Hade man råd köpte man sig en gravplats inne i kyrkan. Ibland står det på gravhällen hur mycket man betalt. 
Mitt i koret i Håtuna kyrka strax invid altarringen ligger en gravsten av täljsten med de Berendeska och 
Sparreska vapnen inhuggna. När stenen avlyfts leder en bekväm trappa ner till två trädörrar. Där innanför finns 
23 kistor, 19 stora och 4 barn. Endast på 6 av kistorna finns tydliga inskriptioner om vem som ligger där, men 
man har ändå lyckats räkna ut vilka de andra är.  
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Inspektor Gustaf Wettersten på Kvarnnibble begär i sockenstämman den 18 maj 1800 att på norra sidan av 
kyrkan ner i jorden med gråsten mura en grav för sig och sin hustru. Han förbinder sig att när den som först dör   
skänka 50 riksdaler till fattigkassan. Han har dock en fordran att räntan på pengarna läggs till huvudsumman och 
användas till eventuella reparationer på graven. Han önskar också plantera några träd runt gravplatsen. Stämman 
lämnar sitt vänliga bifall och förklarar sig villiga att uppfylla hans fordran. 
Inspektor Gustav Wettersten i Kvarnnibble anslår 1807 också Ett Tusen Ett Hundra Elva Riksdaler 5 skillingar 4 
runstycken Riksgäldsmynt till en orgel, om den förses med en inskription med hans namn och församlingen 
lovar anställa en skicklig organist. I händelse någon i hans släkt anses lämplig skall den personen ha förtur. 
 
En förskräcklig historia 
En person tilldrar sig särskilt intresse, nämligen Kammarherre Carl Gustaf Fredrik Horn född 1750. Han dog en 
onaturlig död på Håtunaholm den 3 januari 1782. Det berättas att han sköts till döds av sin betjänt, lejd därtill av 
sin hustru Florentina Ulrika Hildebrant. De hade varit gifta i endast 3 år. Florentina gifte om sig med Carl Gustaf 
Armfelt. När han fick vetskap om mordet drog han sig tillbaka från henne. Hon dör hastigt kort därefter och 
bisätts genast i en av Stockholms kyrkor. När kyrkväktaren på morgonen därefter kommer till kyrkan låg hon 
bredvid kistan omgiven av två döda barn. Hon hade varit skendöd, men dött under förlossningen. 
 Det här gravkoret har öppnats två gånger. Först 1874 då valvet sänktes för att få koret och altaret lägre och 
sedan 1905. 
 
Läkarvård 
1858 skulle stämman yttra sig om ett förslag att Håbo och Bro Härader skulle bilda ett nytt 
provinsialläkardistrikt med station i Håtuna och Tibble. Läkaren skulle förses med bostad med bidrag från båda 
häraderna. Den 18 april hålls ett sammanträde i Bålsta Gästgivargård, där distriktsläkare med bostad i Väst - 
Tibble antas och apotek inrättas för att tillhandahålla nödvändiga medikamenter. På så sätt  fick trakten både 
Läkarstation och Apotek. Eftersom den sista läkaren i regel var påverkad av sprit, vågade allmänheten inte anlita 
honom med resultat att verksamheten lades ned 1911. 
 
Fjärdingsman 
1851 väcktes förslag att tillsätta en särskild avlönad fjärdingsman med anledning av Kongl Kungörelse av den 
9/8 1851. Hittills hade fjärdingsmannatjänsten utgjorts omgångsvis mellan innehavare av frälse, kronoskatte och 
kronohemmanen. De flesta ville inte ha någon förändring, så först 8/12 1862 tillsattes en särskild person som 
fjärdingsman för Håtuna och Tibble med en årlig lön av 120 riksdaler Riksmynt. 
 
Runstensfynd 
År 1931 anträffades vid trädesbruk på högsta punkten på åkern på nordöstra sidan av bäcken mellan Norränge 
och Ängstorp den runsten, som står i vapenhuset. Stenen låg helt under jord, men plogen tog fast i översta delen. 
Vid grävning visade det sig att stenen var mycket stor, varför den behövde sprängas. När bitarna kom upp hade 
de runor på undersidan. Det mest anmärkningsvärda var att i de 24 runorna fanns spår av röd färg. Fyndet 
anmäldes genast och två personer från Kungl Witterhetsakademien undersökte färgen, som bestod av gnejs och 
djurfett. Efter 10 dagar i luften hade den röda färgen helt utplånats. Det hade länge rått tvist om runor 
överhuvudtaget varit målade, men detta fynd bevisade att de från början varit rödmålade. Stenen var i detta 
hänseende mycket märklig. 
   Jag ville att stenen skulle sättas upp på gården, medan Witterhetsakademien fordrade att stenen skulle föras till 
Stockholm eftersom den var så märklig. Jag skulle få behålla den om jag åtog mig att sätta upp den på 
fyndplatsen och för evärdlig tid ansvarade för att det fanns tak över stenen. Till sist kom vi överens om att stenen 
skulle sättas upp i kyrkans vapenhus. Efter några år kom någon och målade runorna svarta, trots att de 
ursprungligen varit röda. Ingen vet vem målaren var. 
Inskriften lyder: ”Andvätt och Aikir och Weghjälm och Kale reste stenen efter Gerfast, sin fader”. 
 
Beslut i sockenstämman 
Även sockenstämman hade mycket att bestyra. Den 30 oktober 1785 beslöts med anledning av att pigan Stina 
Andersdotter i Tjusta råkat kväva sitt barn under sömnen, att utställa ett vite på 1 riksdaler till fattigkassan och 
en kanna vin till kyrkan för dem som tar späda barn till sig i sängen, antingen en olycka sker eller inte. 
 
Nattlogi      
Sedan år 1872 hade Hammarlund i Råby gård åtagit sig att för 5 kronor per år lämna nattlogi eller härbärge åt 
vandrare. Ersättningen höjdes senare till 10 kronor. Hammarlund hade även skyldighet att mot poletter, som 
utlämnades av en i Råby bosatt ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ge vandrare ett mål mat för 25 öre. 1 maj 1893 
upphörde Hammarlunds skyldigheter. 
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Sunnerdahls Hemskolor på landet. Del 6 
 
Uppbyggnadstiden 1912. 
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen 
 
Elever och elevhem. 
Skolarbetet för Tunas och Bodas elever började den 22 jan 1912. De båda nybyggda 
elevhemmen Haga och Vika besiktigades i slutet av december 1911 och blev sedan klara för 
mottagning av nya elever.  
   Den 1 Mars 1912 antogs till elevhemmet Haga 6 pojkar och 8 flickor och till elevhemmet 
Vika 8 pojkar och 8 flickor. De nyantagna eleverna skulle inställa sig vid hemskolan den 15 
Mars 1912 med utrustning enligt en särskild utrustningslista. 
   Hemföreståndarinnorna på de nya elevhemmen fick i uppdrag av styrelsen att besöka de nya 
elevernas föräldrahem och undersöka i vad mån deras utrustning enligt utrustningslistan 
behövde kompletteras. De nya eleverna skulle ta med sig följande: 
 
För pojkar 
 

För Flickor 

4  tunnare skjortor 1 ylleklänning 
4  undertröjor 3 bomullsklänningar (ej tunna) 
3  nattskjortor eller pyjamas 1 kappa 
3  par långa kalsonger  1 yllekofta 
6 par strumpor (därav 2 par raggsockor) 1 mössa 
6 näsdukar eller flera 4 nattlinnen 
3 arbetsblusar och 3 par arbetsbyxor eller 
overaller 

6 daglinnen 

1 vardagskostym 1 livstycke 
1 helgdagskostym 1 kamkofta 
1 par pjäxor 4 par kulörta byxor 
1 par lågskor (arbetsskor) 2 par vita byxor 
1 par bättre skor 4 par yllestrumpor 
1 par träskor (jordbruks och trädgårdspojkar) 4 par bomullsstrumpor 
1 par gymnastikskor 3 vita förkläden 
1 par tofflor 3 mörka förkläden (köksförkläden) 
Kam, tandborste, skoborste, sysaker såsom nålar, 
svart och vit tråd, stoppgarn, lappar till kläderna 

1 par snygga kängor 
1 par grova kängor 

Idrottskläder, gymnastik och idrottsbyxor, 
gymnastiktröja 

1 par lågskor (obs ej lackskor eller ljusa 
skinnskor) 

1 par gummistövla för de som tillhörde 
jordbruks-och trädgårdsavdelningen 

1 par tofflor 
1 par gymnastikskor 

 6 par vita snibbar 
 Kam, tandborste, skoborste, sysaker såsom nålar, 

svart och vit tråd, stoppgarn 
 
De nya eleverna skulle före utresan till Säbyholm undersökas av tandläkare på stiftelsens 
bekostnad.  
   I likhet med de tidigare elevhemmen var Haga och Vika välbyggda och snyggt inredda men 
även dessa hem saknade både elektrisk belysning, centralvärme, varmvatten och 
vattenklosetter. Samliga nu färdiga elevhemmen var försedda med torrklosetter placerade i 
särskilda utrymmen i anslutning till elevhemmens entréer. Torrklosetterna tömdes med jämna 
mellanrum av pojkarna på en särskild gödselstad utomhus. Byggnadernas värmeanordning 
bestod av kakelugnar och kaminer.  
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   Varje elevhem hade ett badrum där eleverna kunde ta sig ett bad. Kallvatten fanns i 
badrummet men varmvattnet fick man hämta från varmvattenberedaren i köket. Beredaren 
värmdes av vedspisens rökgaser. För den dagliga hygienen fanns tvättfat att tillgå på 
elevrummen.   
    Vid elevhemmet Tuna fanns vid 1912-års början 6 pojkar och 6 flickor. Två nya flickor 
kom till Tuna den 15 Mars. Vid elevhemmet Boda var elevantalet oförändrat. 
På hemskolan fanns från den 15 Mars 1912 nu sammanlagt 60 elever varav 14 på Tuna, 16 på 
Boda, 14 på Haga och 16 på Vika. 
 
Två stycken allvarliga händelser med elever på Tuna och Vika. 
Tunaeleven Elvira Fors skulle den 6 Dec. 1912 ta sig ett varmbad i badrummet som låg i 
anslutning till köket. Elvira befann sig i köket (förmodligen för att hämta varmvatten) intill 
vedspisen när varmvattenberedaren ovanför spisen plötsligt exploderade. Det utströmmande 
varmvattnet träffade Elvira så svårt att hon skållades till döds.  
   Explosionen orsakades av att förrådsberedarens säkerhetsanordning för tryckavlastning ej 
fungerade. Någon dokumentation om vem som bar ansvaret för den uteblivna 
säkerhetsfunktionen har inte kunnat hittas. I ett styrelseprotokoll längre fram under året 1913 
finns ett beslut fattat om ombyggnad av varmberedarnas säkerhetsfunktion till öppet system 
på samtliga elevhem som tidigare hade installerats med slutna system.  
 
Den 29 Aug. avled eleven Gustav Svärd på elevhemmet Vika till följd av sjukdom. 
 
 
Nya anläggningar vid Säbyholms hemskola. 
Under hösten 1912 har såväl rektorsbostaden som skolbyggnaden blivit färdiga. Efter 
slutbesiktning av rektorsbostaden har en rabizvägg monterats i badrummet för en kostnad av 
108 kr, vinden kompletterats med inredning till förråd, samt ett uthus byggts i anslutning till 
rektorsbostaden för en kostnad 893 kr i dåtidens penningvärde. 

    
Rektorsbostaden 

 
   Skolbyggnadens högtidssal var inte färdigställd vid årets slut men färdigställdes i jan 1913. 
Skolbyggnadens östra flygel har försetts med ett tornur för en kostnad av 650 i dåtidens 
penningvärde.   
   Tvättstugan vi udden i Säbyholmsviken besiktigades i slutet av dec. 1911. I feb. 1912   
kompletterades tvättstugan med en torkria invid denna.  
   Elevhemmen Haga och Vika har kompletterats med vattenutkastare, hängrännor och 
stuprör, flaggstänger samt inredning av elevhemmens vindar till bostadsrum. Elevhemmet 
Vika har kompletterats med en Ankarsrumskamin av typ Viking, för eldning med kol och 
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koks, samt en rökgassug. Samtliga elevhem har försetts med nödvändig utrustning för 
brandbekämpning 
    På egendomen Säbyholms Gård har under året uppförts en ny ångbåtsbrygga för en kostnad 
av 1117,4 kr i dåtidens penningvärde. 
 

       
Skolbyggnaden 

 
  Sedan området för den enligt arbetsplanen för jordbruksundervisningen avsedda lantgården 
blivit bestämt, har under året uppförts en stallbyggnad med svinhus samt plats även för smärre 
husdjur. För hemskolans behov av skjutsar har två hästar och nödig vagnuppsättning inköpts. 
Två hästar har överförts från Säbyholms gård för hemskolans jordbruk.  

 
Stallet 

 
    Skoltomten samt rektorsbostadens tomt och trädgård har täckdikats och vägar anlagts. 
Elevhemmen Haga och Vika har fått ordentliga körvägar. Dessutom har planering och 
plantering kring elevhemmen utförts. Utefter vägen från Tuna till Haga har fruktträd 
planterats och gräsmattor anlagts. En ny väg har stakats ut till de nya elevhem som skall 
uppföras och anläggningen av dessa har delvis påbörjats. En del åkermark har införlivats med 
trädgården och ett  förevisningsfält för jordbruket har anlagts öster om elevhemmet Tuna. 
Norr om Tuna har marken tagits i anspråk för en idrottsplan.  
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Några av styrelsens övriga beslut under året  
• Att biträda en gemensam skrivelse från traktens jordägare i Säbyholm att hos Kungl. Maj:t 

anhålla om fridlysning av havsörnen i nämnda trakt.  
• Beslut om skrivelse till Stockholm-Västerås-Bergslagens nya Järnvägs AB anhålla att 

bolaget ville ansluta Bro station till rikstelefonnätet.  
• Styrelseledamoten herr Lagerholm har förhandlat med doktor Knut Söderling om att ta 

hand om läkarvården på Säbyholm. Han skall dessutom ansvara för hälsovården inom 
hemskolan för ett årsarvode av 600 kr och för folket på Säbyholms gård för ett årsarvode 
på 250 kr. Herr Lagerholm kom också överens med doktor Söderling om hans anställning 
som hemskolans läkare för 1913 för ett årsarvode på 500 kr och att redan innevarande år 
mot särskilt arvode undersöka flickorna och biträda vid förekommande sjukdomsfall 

• Styrelsen har låtit inreda en salubod i en äldre byggnad (mejeriet) på Säbyholms gård. 
Detta blev klart under hösten 1912.  

• På förslag av ledamoten herr Hansson beslöts att Säbyholms gård skulle i sina räkenskaper 
få påföra hemskolan kostnaden för väganläggningen ned till tvättstugan på udden, med 
1007kr.  

• Beslut om att den på Säbyholms gård befintliga droskan skulle få användas för 
direktionens ledamöterna och hemskolans rektor för transporter till och från hemskolan.  

• Styrelsen har antagit smeden Eriksson som vaktmästare vid hemskolan och ledamöterna 
hrr. Lidman och Hansson har ordnat kontrakt med Eriksson om detta. 

• Beslöts att eleverna på Haga och Vika skulle få skidor med tillhörande utrustning.  
• Flickorna på hemskolan skulle på stiftelsens bekostnad få tyg till de gymnastikdräkter som 

de själva skall sy.  
• Samtliga hemskoleelever fick gymnastikskor bekostat av stiftelsen.  
 
Personalen vid Säbyholms hemskola 
Under året var följande personer anställda vid hemskolan:  
• Carl Lohmander, hemskolans rektor och ämneslärare till den 1 december  
• Axel Öhrström, student, folkskollärare, ämneslärare från den 20 januari, gymnastik- och 

idrottsledare 
• Viktor Georgii, agronom, lärare i jordbruk, hemskolans tillförordnade rektor från l 

december till årets slut 
• Anna Påhlman, lärarinna i trädgårdsskötsel och kvinnlig slöjd från årets början till 16 

augusti då hon fick tjänstledighet på grund av sjukdom 
• Agnes Haglund, slöjdlärarinna från den 15 oktober.  
• August Jaerde, verkstadsföreståndare.  
• Julia Saxenberg, hemföreståndarinna på elevhemmet Tuna.  
• Tekla Davidsson, hemföreståndarinna på elevhemmet Boda till och med 31 sept.  
• Naemi Öberg, hemföreståndarinna på elevhemmet Boda från och med 1 oktober.  
• Signhild Sylven, hemföreståndarinna på elevhemmet Haga.  
• Siri hanström, hemföreståndarinna på elevhemmet Vika till och med 14 oktober.  
• Signe Kihlberg, hemföreståndarinna på elevhemmet Vika från och med 14 okt.  
 
Såsom vikarier under tjänstledigheter och semestrar tjänstgjorde dessutom följande personer: 
• Astrid Davidsson, vikarierande lärarinna i trädgårdsskötsel och kvinnlig slöjd.  
• Ragnhild Axelsson, vikarierande hemföreståndarinna.  
• Elin Petri, vikarierande hemföreståndarinna.  
• Ruth Stjemqvist, vikarierande hemföreståndarinna.  
• Valborg Ahlander, vikarierande hemföreståndarinna 
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Det praktiska arbetet  
Det praktiska arbetet har under året varit ordnat i huvudsaklig överensstämmelse med 
arbetsplanen. Flickorna har sysselsatts med hushållsgöromål, sömnad och trädgårdsarbete.  
Pojkarna har varit indelade i tre grupper, jordbruks-, trädgårds- och verkstadsgruppen. De 
praktiska arbetena har pågått under hela året, dock att i flickslöjden avbrott förekommit under 
fröken Påhlmans sjukdom.  
 
Den teoretiska undervisningen  
Från den 20 januari till den 15 mars, då endast Bodas och Tunas elever fanns på hemskolan, 
repeterades i huvudsak förut genomgångna kurser.  
I matematik och naturlära, sköttes undervisningen av rektor Lohmander och i övriga ämnen, 
modersmål, historia, geografi, teckning, naturlära samt gymnastik och idrott av herr 
Öhrström. Under återstående del av vårterminen och under höstterminen omfattar 
undervisningen följande varje lektionsvecka: 

• Religionsundervisning, 1 timme   
• Modersmålet, 5 timmar  
• Historia, 3 timmar  
• Biologi, 3 timmar  
• Matematik, 6 timmar  
• Fysik, 4 timmar  
• Tyska, 6 timmar  
• Teckning, 2 timmar  
• Gymnastik och idrott, 6  
• Musik, 2 timmar. Två elever har erhållit undervisning i fiolspelning och har genomgått 

första delen av Hennings violinskola samt några av Mazas enkla fiolduetter 
• Sång, i den mån tiden medgivit har det övats tvåstämmig sång med flickorna.  

 
Elevhemmet Hagas storstuga och vindsrum har använts till lektionssalar intill det att 
skolbyggnaden mot slutet av året togs i bruk. Då det har varit lämpligt så har lektioner även 
hållits utomhus. Flickornas teoretiska arbete har varit endast 15 timmar i veckan och omfattat 
delar av ovanstående kurser. 
Skolarbetet pågick vårterminen, 20 januari-29 juni och höstterminen, 19 augusti-21 december. 
Med två veckors ledighet vår och höst för deltagande i arbetet med sådd och skörd.  
För jordbruksgruppen bedrevs dessutom teoretisk undervisning i jordbrukslära, kartritning 
och fältmätning varvid skolans område har kartlagts.  
 
Konfirmation  
Konfirmationsundervisningen för 26 elever har under sommartid meddelats av Kyrkoherden 
Gösta Elg. Före konfirmationen döptes två elever.  
 
Övriga sysselsättningar  
Den 6 november högtidlighölls med ett kort föredrag av herr Öhrström samt med ett fackeltåg och 
gemensam sång. Därefter vidtog lek på elevhemmet Vika med efterföljande gemensam kvällsmat. 
  
Skoluppehåll  
Under jul- och nyårshelgen fick eleverna resa hem. Den 7 januari skulle eleverna vara tillbaka på 
hemskolan för att börja vårterminen. Även denna gång fick förvaltare Hullberg på Säbyholms 
Gård  uppdrag att öva tillsyn på skolans byggnader under den tid som dessa stod obebodda samt 
att under lärarnas bortovaro mottaga sändningar som anlänt till hemskola 
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Några effektiva huskurer, en förmaning och en beskrivning hämtade ur 
Hushållningsjournalen. 
 
1789, okt  
BOTEMEDEL EMOT SWÅR 
FÖRSTOPPNING.  
Människolivets plågor drabbar både den lärde världen 
och uslingen. Dock är för1usten av en lärd värre än av 
en usling, även om vårt folkfattiga land behöver sina 
innevånare.  

En sjukdom, som kan leda till döden är för-
stoppning. Ett botemedel, som hjälpte en dräng i 
Hälsingland, var att gräva ned honom i gödseln i 
fårhuset. Efter en liten stund begärde han att bli 
uppgrävd igen för naturens trängande behov. Han var 
sedan återställd. Även om denna metod på en frisk 
kan anses osnygg, är den sjuke som plågas inte så 
grannlaga.  
 

1780, juli  
OFÖRGRIPLIGA TANKAR, OM TOBAKS-
RÖKANDES AFSKAFF ANDE, TIL WIN-
NANDE AF BESPARING SÅ I DEN ALL-
MÄNNA SOM ENSKILDA HUS-
HÅLLNINGEN  
Tobak är den i vår tid varande nödvändighetsartikeln, 
som vi dels måste köpa dyrt från utlänningen eller ta 
vår bästa åkermark for att odla. Tobaksrökningen 
tilltar. Att på en gång dra in tobaken vore omöjligt och 
inte nyttigt for dem, som kommit så långt i sin last, att 
de anse den för nödvändig. Men på sikt borde man 
kunna förbjuda tobakens användande, om föräldrar 
och husbönder såg efter de sina. Böter för dem som 
tredskas 

 
1777, sept 
BOTEMEDEL  
Ett medel mot sår, blessyrer och kontusioner är 
att lägga ett plåster av honung. Är såret djupt  
bytes plåstret efter några timmar. Såret får inte 
tvättas. Något stillande medel t.ex. socker 
får inte läggas på. Kuren är fullkomlig inom 
24 timmar.  
 
 
1782, mars 
HUSKURER 
Mot stenvret, en olidligt plågsam verk och 
svullnad under foten, är kvicksilver blandat med 
ister ett säkert medel. 
Mot nackvrest hos hästar, som anses obotligt, 
är terpentin droppat i såret ett verksamt medel. 
 

 
1780, maj  
HUS-CUR EMOT FÖRKYLNING  
Frostskada botas med svingalla, som torkats i taket 
och sönderskärs och kokas i mjölk till en välling, som 
smörjes på skadan.  

Genom att tugga ärter varje kväll och lägga på 
frostskadade fingrar, botades de efter ett halvår.  

Genomfrusen hästträck lägges var halvtimma på det 
frostskadade stället och efter 8-9 timmar är skadan 
botad. Om det bildats sår, som börjat ruttna, läggs 
svin- eller oxgalla på. Denna metod förklaras av att 
hästgödseln är kallare än is och alltså därför starkast 
att utdraga kölden ur förfrusna lämmar.  

Jag har prövat på en ung man, vars stortå var 
förfrusen. Efter en tid svullnade och blånade benet och 
fältskär eftersändes att amputera det. Denna metod 
räddade honom och efter 8-9 timmar var benet som 
vanligt.  
 

 
1782, aug. 
OM CIDER 
Mogna äpplen, som plockas från trädet, ger bästa cidern. Ritning på en kvarn finns. Saften jäses två gånger och 
klaras med husblåst. Tillsätt gärna stött ingefära. Päronsaft tillreds på samma sätt. 
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Forskartips 

För den som skall börja med lokalhistorisk forskning uppstår ganska snart frågan var man skall söka 
information om det ämne/objekt man skall ge sig i kast med. Det naturliga är att börja på ”nätet” för 
att sedan fortsätta i något offentligt arkiv. Att söka på biblioteket är kanske inte det första man tänker 
på i detta läge.  
   I några artiklar ska jag presentera Sveriges biblioteksväsende. Jag har arbetat som forsknings-
bibliotekarie på en stor och en liten högskola i sammanlagt 40 år och tycker det nu är dags att göra lite 
reklam för vårt biblioteksväsende men framför allt informera om den fantastiska kunskapsbank som 
våra bibliotek utgör. Jag kommer även att berätta om vad du som kan få för hjälp och service om du  
vill forska på egen hand. 
   Våra bibliotek har i flera hundra år sparat och ordnat, inte bara böcker, utan mängder med intressant 
material. I varje by i Sverige finns ett folkbibliotek, och i varje stad ett stadsbibliotek men hur kända är 
våra forskningsbibliotek? 
    Svenska bibliotek har av tradition delats i två grupper, folk/kommunbibliotek och universitets-
/högskole/specialbibliotek som sammantaget kallas forskningsbibliotek. De förra får pengar av 
kommunen/staden och har ett folkbildningsuppdrag. Den största delen av samlingarna består av 
skönlitteratur, men man hittar ofta hembygdssamlingar och annat lokalt material där. Exempel är den 
Svenngårdska samlingen på Upplands-Bro bibliotek.  
     Forskningsbiblioteken får pengar av staten och skall stödja forskning och grundutbildning på våra 
universitet och högskolor. Specialbibliotek är också statliga och är specialiserade på ett ämne. 
Exempel är våra museibibliotek, Nobelbiblioteket, Mittag-Lefflerbiblioteket (matematik), Svenska 
Barnboksinstitutet osv. Alla dessa bibliotek är öppna för allmänheten och man får hjälp av 
ämneskunnig personal samt tillgång till ämnesspecifika uppslagsverk och databaser. 
    Folk- och forskningsbibliotek har olika sätt att arbeta internt och har historiskt haft mycket lite 
samarbete men 2010 beslöt Kungliga Biblioteket, Sveriges Nationalbibliotek och en statlig myndighet 
om samordning och utveckling inom det allmänna biblioteksväsendet.  
   Samordningen resulterade ex.vis i att allmänheten nu kan beställa hem material från vilket 
forskningsbibliotek som helst i Sverige och få det skickat till närmaste folkbibliotek. Man hämtar ut 
och lämnar tillbaka sitt lån på sitt lokala folkbibliotek. Detta kallas fjärrlån. Med fjärrlånsmöjligheten 
kan man på ett enkelt sätt få tag på svårfunnen litteratur. 
    Det finns ca 400 forskningsbibliotek i Sverige. Deras bestånd finns förtecknat i litteraturdatabasen 
Libris som du når på internetadressen www.libris.kb.se. Libris är vår nationella samkatalog, som det 
heter på fackspråk. Libris innehåller ca 7 miljoner titlar och allt (nästan) är tillgängligt. Libris 
innehåller inte bara böcker, utan man kan hitta artiklar och kapitel ur böcker. Den innehåller dessutom 
Svensk Mediedatabas med 8 miljoner timmar svensk film teve och musik. 
    Swepub är en söktjänst på Internet som innehåller rapporter och avhandlingar från Svenska 
universitet och högskolor. Man söker på sitt ämne i fritextraden till att börja med. Får man alltför 
många träffar och träffar som inte motsvarar frågan provar man att söka i ämnesraden. Hittar man en 
bok i träfflistan som man vill titta närmare på, klickar man på titeln och får då upp mer detaljerad 
information om boken, samt en förteckning med ämnesord som ringar in innehållet i boken. Sen 
”skrollar” man ner för att se vilka bibliotek som har boken. Där finns en regionindelad lista och man 
väljer i första hand att se om boken finns i den egna regionen då det är sannolikt att det går fortare att 
få hem boken via fjärrlån. 
 
I nästa nummer av nyhetsbrevet skall jag berätta om vårt nationalbibliotek, Kungliga Biblioteket som 
också betjänar allmänheten.  
 
 
 
Sophie Hedin 
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Medlemsinformation 2 
    - nyhetsbrev mars 2016 

 

                 Årgång 30 
 

UKF årsmöte 2016 och föredrag av Bengt Borkeby 
 

Onsdagen den 20 April kl 18.30 Hembygdsgården Klint i Bro 
 

Bengt Borkeby, hembygdsforskare, författare, mångårig UKF medlem och numera 
Siljansnäsare, gästar oss i Upplands-Bro och berättar under rubriken  

Kultur och historia, Tid att minnas – 14 år i UKF och sedan 
 

Föredraget börjar kl 19.00 dvs. direkt efter UKF’s årsmötesförhandlingar som startar 18.30 
 
 

”Klubba gäddor i oceanen” 
 

Kulturhistorisk exkursion på Norrboda i Bro  
med Börje Sandén  

söndagen den 22 maj kl 10.30 
 

Samling på centrumparkeringen i Bro kl 10.15 eller Kungsängens Centrum vid  
Coop-butiken   kl 10.00 för gemensam bilfärd till Norrboda. 

Om du kan erbjuda samåkningsplats i din bil eller saknar bil och önskar samåka anmäl dig till 
Hans Borgström på tfn 070 5716124 senast fredagen den 20 maj.  

 
Exkursionen beräknas ta ca 2 tim. Fri entre’. Oömma kläder. Ta med fika. 

 

Väghistorisk vandring längs Gamla Landsvägen 
 

 Söndagen den 12 Juni 2016 
 

Samling kl 10.00 vid Kalmarsand (utanför SATS).  
 

Vi följer Ulf Björkdahl, författaren av artikelserien ”Den gamla landsvägen genom Upplands-
Bro” i UKF nyhetsbrev, på en guidad vandring längs gamla vägar genom Ullevi skog och en 
bit in i Håbo häradsallmänning. Vandringen är ca 4 km lång och sker delvis i oländig terräng.  

 
Behöver du biltransport kan detta ordnas från Bro centrum med samling kl 09.30 vid 

parkeringen. Du måste i så fall anmäla transportbehovet senast 10 juni till  
Hans Borgström, tel 070-571 6124. 

 
 Ta med vatten, fika och oömma kläder. 

Deltagaravgift 20 kr. 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 31 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 31 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se 
 
 

 



Tänkvärd upplysning om hantering av mat och nyttiga odlingsråd hämtade ur 
Hushållningsjournalen från 1780.  

Lostbom, Johan  
1780, dec.  
OM NÖDVÄNDIGHETEN AF ÄTELlGA 
WARORS PRÖFWANDE, BEREDNING 
OCH FÖRWARANDE.  
 
Under vintertiden hämtar vi vår huvudsakliga 
föda ur djurriket. Vi har sett, att djur som fått 
bättre och hälsosam föda ger bättre produkter. 
Vi bör därför av fysiska, ekonomiska, politiska 
och moraliska grunder vara noga med att 
vetenskap, laggrannhet, försiktighet och 
ärlighet följs, så att vår föda har en god kvalitet.  

Både frivillig och laglig efterlevnad av de 
förordningar, som är utgivna, saknas ofta. 
Orsaken ligger i okunnighet, ovana och jag 
nödgas säga oredlighet hos dem som har att 
verkställa övervakningen.  

Det är icke så mycket fråga om de färska pro-
dukter, som merendels de förnäma och 
ståndspersoner äter, utan mer det saltade, 
torkade och rökta som allmogen bestås med.  

Om någon kunnig och erfaren person ville 
åtaga sig att granska varor som salt, torrt och 
rökt kött, fläsk, smör, ost, sill och fiskvaror 
skulle man finna att kvaliteten är ojämn och att 
mycket genom ovåligt, okunnigt och oredligt 
hanterande redan angripits av förruttnelse.  

Ingen medicus kan neka till att brännvin 
tillrett på skämd säd eller vidbränd har en 
våldsammare inverkan på hälsan. Hur ofta 
slaktas inte sjuka djur och säljs eller förtärs av 
bonden.  
Bara blodet runnit av tror man djuret går att äta. 
Liksom medicus skall ha uppsikt på apotekarna, 
att de inte sälja gamla och uppblandade medi-
ciner borde man ha uppsikt över de livsmedel 
som förtärs.  

Då en läkare frågar en patient om orsaken till 
sjukdomen, visar det sig ofta vara osund mat 
och dryck.  

Vi borde göra som i utlandet där man 
upprättat inrättningar med bageri, bryggeri, 
bränneri, malt och torkhus, salteri och rökeri 
mm. Dock kan man även från utlandet få 
produkter av dålig kvalitet.  

Under de 18 år, som jag haft hushåll, har jag 
nästan aldrig köpt en kött- eller silltunna, som 
varit av jämn och god kvalitet. Borde inte 
säljaren ha ansvar för det han säljer? Det är ett 
så besvärligt företag att få rättelse att köparen 
hellre låter allt vara. Säljarens namn borde 
finnas på de tunnor han säljer.  

 

 
 

Noreen, Axel  
1781, juni  
ORDSAKER TIL PLANTERINGARS 
RINGA FRAMGANG MED BOTEMEDEL 
DEREMOT OCH EN NY UPGIFT AT 
PLANTERA FRUCKT-TRÄN OM 
WINTERN, SÅSOM OM MYCKET 
SÄKRARE ÄN WANLIGA WÅR-
PLANTERINGAR  
 
För 1000 års sedan ansåg persernas lagstiftare 
Zoroaster, att trädplantering skulle belönas av 
gudarna. Även nu räknar vi det för nyttigt och 
hedrande. Tyvärr är beklagligt att man använder 
orätt sätt.  

Man har inte tålamod att vänta på resultatet.  
Dessutom köper man grisen i säcken, då man 
inte vet vad slags frukt träden frambringar. 
Vidare misslyckas ofta planteringen. 
Rotympning är förkastligt. Träden skall stå kvar 
i plantskolorna tills de visat sin första frukt. De 
säljes sedan sent på hösten, då frosten kommer. 
En stor grop, så att alla rötter kommer med 
grävs. När frosten frusit en klimp om roten, 
transporteras den till sin växtplats och jord fylls 
på. Den skall ha samma sida mot solen, som i 
plantskolan. Samma läge mot solen, samma 
jord och att alla rötter behålls är viktigt. Jag har 
i flera år på detta sätt transporterat träd från det 
grevliga Löwenhielmska godset Apertin.  
 
 
Anonym  
1781, febr  
ANMÄRKNING ANGÅENDE  
WÄDERLEKENS INFLYTANDE 
WID SÄDES ARTERNAS SÅNING  
 
Nutidens åkerbrukare har kanske gjort 
forntidens lantmän orätt, då de inte längre 
iakttar de tider, som olika arbeten utfördes vid, 
beroende på månens faser. En god skörd 
ankommer på den rätta födelsetimman. Om det 
är sant som sägs, att musten tas ur luften och 
väderlekens verkningar påverkas av ny och 
nedan, är rätt sånings tid viktig. Följaktligen har 
tiden olika verkan i varje nytändning och är mer 
eller mindre tjänlig.  

Jag har flera år envisats med att så ärter av 
olika slag i nordanväder och hela tiden fått 
hårdkokta ärter. Önskar att flera gör försök med 
dessa tankar som bakgrund och inte fattar dem 
med åtlöje.  



Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro. Del 7.          
Sträckan Höglunda-Kalmarsand   

 
Med denna uppsats avslutar Ulf Björkdahl artikelserien om allmänna landsvägens historia 
genom Upplands-Bro kommun. 
 
1600-talets landsväg passerade gränsen till Håbo härad vid Kalmarsand. För att slippa de besvärliga 
backarna över Hälledagshällarna omlades vägen i början av 1700-talet över Håbo häradsallmänning. 
Under 1800-talet omlades vägen återigen över Kalmarsand men då på den vägbank utefter sjösidan där 
vägen går än idag. Vintertid användes den särskilt markerade vintervägen som från Brofjärdens is gick 
upp på land förbi Toresta och fortsatte över Kalmarviken mot Gran.  
På nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarat) i 
anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (orange).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det övre röda strecket markerar 
den tidigare gränsen mellan Bro 
och Håbo härader. Omkring 
1970 ändrades kommungränsen 
till det nedre röda strecket. Som 
synes går kommungränsen idag 
ytterligare en bit söderut. 

 
Äldsta vägarna. Trakten har gamla väganor eftersom området kring Draget var den enda land-
förbindelsen söder om Uppsala mellan Stockholm och Bergslagen sedan det under järnåldern bildades 
ett näs mellan Kalmarviken och Lilla Ullfjärden. Man förflyttade sig ännu under medeltiden längs 
upptrampade stigar. Vid Lillsjön och vid Draget finns ännu kvar flera system med hålvägar. Här kan 
man säga att det var en "vägkorsning" eftersom sjötrafik mellan sjöarna förekom ända in på 1500-talet
genom att man drog båtarna över näset.   
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Från Höglunda fortsatte 1600-talsvägen längs nuvarande Enköpingsvägen eller egentligen 
den dåtida gränsen mellan åker- och utmarken på Stora Ullevis ägor, viken samtidigt var 
gräns mellan Bro och Lossa socknar. Vägen var inte lika spikrak som idag. Vid dagens S-
kurva på Enköpingsvägen (gamla järnvägsövergången) fortsatte 1600-talsvägen norrut och 
svagt uppför genom Spånga skog (Lossa socken) mot Kalmarsand. Skogen lär i äldre tider ha 
hyst både rövare och fredlösa.  

För att följa vägen ner mot Kalmarsands ängsmarker vid sjön måste man ta sig utför en lång 
och tvärbrant backe med sammanhängande släta berghällar, äventyrlig för resande. Här 
halkade hästarna lätt och säkert hände det att ett och annat ekipage välte. Backen kallades för 
Hälledagshällarna eller Hällebacken och var känd att vara krävande uppför och livsfarlig 
nedför, därtill kostsam att underhålla. De besvärliga Hälledagshällarna beskrivs något i 
kronofogden Träboms brev till landshövdingen 1716 där han vill "påminna om den långa och 
alltför svåra stora steniga backen, som nog bekant är, ligger rätt vid häradsskillnaderna, dock 
inom Bro Härads Rågång, strax vid Callmare Sandh, Hälledagshällarna kallad, vilken man nu 
med största livsfara måste fara utför, och uppför må den resande köra dragarna fördärvade". 
Vägen fortsatte förbi Kalmarsand och passerade häradsgränsen, vilken var markerad med 
rågata och ett femstenarör (ännu kvar, strax bortom dagens silon).  

Vid fornminnesinventeringen 1979 antecknades att vägen fortfarande kunde följas svagt från 
1700-talsvägen fram till den dåvarande uppställningsplatsen för campingvagnar som då fanns 
innan husen byggdes ovanför badplatsen. Vägen var ca 600 m lång, tämligen otydlig men 
tydligast nedanför järnvägsbanvallen, 4-6 m bred, 0,1-0,3 m hög, delvis 0,1-0,2 m djup och 
lätt skålad. Vägen korsas av en hålväg. 

1988 hade länsstyrelsen beslutat att vägen skulle ”ges fortsatt hävd” men 15 år senare gav 
länsstyrelsen tillstånd för bebyggelse nedanför järnvägen om landsvägsbacken först 
undersöktes arkeologiskt. Undersökningen gjordes samma år på tre ställen av backens nedre 
del som var en sandsluttning, 95 m lång och 3-4 m bred. På den nedersta delen var vägen 
svagt skålad men längre upp försedd med vägbank upp till 0,5 m. Några anmärkningsvärda 
fynd gjordes inte men efterkommande generationer förmenades genom byggtillståndet 
möjligheten att få betrakta denna märkliga och namnkunniga backe. Den ännu kvarstående 
vägen ovanför banvallen är mycket svår att upptäcka även om den till stor del följer befintlig 
stig.  

 

1600-talsvägen 
med Hällebacken 
(grön) enligt en 
karta från 1844. 
Längst upp till 
höger ansluter den 
till 1700-talsvägen 
(orange). 
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Övre delen av Hällebacken är idag en 
stig, här sedd mot väster. Vägbanken 
är mycket svår att urskilja i terrängen. 
Anslutningen mot 1700-talsvägen 
utplånades dessutom i samband med 
en skogsföryngring i modern tid.  
Foto författaren 2015. 

   
 
 
 
 
Övre delen av Hällebacken under 
1980-talet, sedd mot öster. 
Järnvägsbanken går tvärs över vägen. 
Foto från Börje Sandén, UKF 

   
 
 
 
 
På nedansidan av banken syns de hala 
berghällarna på detta foto från 1980-
talet. Denna del av backen är 
bortsprängd och bebyggd. Foto från 
Börje Sandén, UKF. 

 

Någon gång i början av 1700-talet omlades landsvägen över Håbo häradsallmänning för att man 
skulle slippa backen över hällarna. En ny väg bröts ut från 1600-talsvägen och drogs genom den 
"ansenliga och täta timmerskogen" i svagt uppförslut till skogvaktartorpet vid häradsgränsen, 
varefter vägen fortsatte utför och vidare mot Draget i Håbo härad. Exakt när vägomläggningen 
gjordes är svårt att fastställa men av tillgängligt kartmaterial att döma bör det ha skett någon 
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gång mellan 1716 och 1743. På en karta över Bista 1743 är både gamla och nya landsvägen 
utritade. Den nya landsvägen blev 1/4 mil längre än den gamla men var bekvämare att resa på 
och lättare att underhålla. Den gamla vägen fortsatte emellertid att användas långt in på 1800-
talet. 
Ur Elers vägmaterial från 1792 kan vi läsa följande iakttagelse från Ullevi skog: "Såsom något 
märkeligt torde även böra nämnas att på tvenne frånskilda ställen å nyssnämnda skog synas 
stora rishögar på sidan om vägen uppkastade, till ett tecken därav, som berättelserna förmäla, att 
för längre tid tillbaka, en månglerska samt en annan person på dessa ställen skola av rövare 
blivit ihjälslagna, och att sedan till åminnelsens bibehållande, av denna händelse, resande som 
gångande personer pläga på dessa högar kasta en riskvist eller gren, har av rishögarna således 
underhålles". 
50 år senare ger Carl Jonas Love Almqvist i boken Herrarne på Ekolsund följande beskrivning 
av vägen: "Gärdena tog slut och man kom in på Allmänningen bortom Stora Ullevi. Det började 
nu blifva som mörkast; de höga furuträden på den vidsträckta, graftysta Allmänningen reste sina 
mäktiga toppar mot natthimmelen, likt jättar: och de åkande, som vågade sig inom deras krets, 
förekommo sig sjelfva likt oförsynta barn. Denna del af vägen är hemsk.. den har alltid förefallit 
mig ryslig!"  
 
 

 

Den bevarade delen av 1700-talsvägen är ca 2 km lång och slingrar sig förbi höjdpartierna. Vägen är 4-
5 m bred medan vägbankens höjd varierar kraftigt. De första 700 m, räknat från f d järnvägs-
övergången på Enköpingsvägen, sammanfaller med 1600-talsvägens sträckning. Vägbanken på denna 
sträcka höjdes i samband med järnvägsbygget kring år 2000. Även andra sträckor av vägbanken har 
höjts sannolikt för att bära skogsbrukets fordon. Foto författaren 2013. 
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På denna vägdelningskarta från 1844 är landsvägens tre sträckningar utritade. Uppifrån räknat på 
kartan är 1700-talsvägen (röd), 1600-tals-vägen (grön) och 1800-talsvägen (svart ) och tillika dagens 
Enköpingsvägen .Kalmarsandsvikens strandlinje är den blå kurvlinjen längst ner på kartan.. 

 

Utvecklingen under 1800-talet och framåt 

Under åren 1845-47 omlades allmänna landsvägen mellan Ullevi skog och Grans gästgivaregård 
i Yttergran. Då gjordes bankutfyllningen utefter berget i Mälaren vid Kalmarsand. Bl.a. fick ett 
berg som stack ut i sjön sprängas bort. Hösten 1846 var vägen så pass klar att kung Oskar I 
kunde använda den vid sin hemresa från Norge, på ditresan hösten 1845 gällde således den 
gamla 1700-talsvägen.  
Karta och kostnadsförslag för omläggning av landsvägen från Stora Ullevi skog till Gran 
upprättades 1845 av förste lantmätare Carl Falk. Inom Bro härad berördes vägsträckan från 
hörnet av Stora Ullevis åkergärde till häradsgränsen vid Kalmarsand. Backen längs sjön fick inte 
ha större lutning än 1 fot (30 cm) i höjd på 20 fot (6 m) i längd. Tyvärr har inga profilritningar 
återfunnits i arkiven men däremot en beskrivning av vägarbetet: 
Vägen drogs från Stora Ullevis gärde genom gamla grustäkten på höjden samt dälden 
(fördjupningen) utför åt sjön vilket i stort sett var ett ganska lätt arbete i den jämna och glest 
bevuxna sand- och grusmarken, därefter längs sjösidan mot det utskjutande berget där mur och 
stenbröstningar fick anläggas, en kostsam sprängning av berget utfördes, därefter anlades den 
nya vägen genom åkervreten fram till gamla vägen vid Kalmarsands gamla krog varefter 
Kalmarsandsbacken genomskars. För vägen över åkervreten vid Kalmarsand erfordrades 
lerfyllning för att stadga vägbotten i den lösa sandmarken. Hela sträckan från Ullevi gärde till 
Kalmarsands grind vid häradsgränsen var 3.090 alnar (1.854 m). Planen fastställdes av Kungl 
Maj:t som avdelade statsbidrag om 13.000 Rd Banco. Kontrakt skrevs i juni 1845. Arbetet, som 
påbörjades samma år, skulle vara klart i juli året därpå. Under 1845 skedde utstakning av vägen 
och 1846 utfördes sprängning av berget utmed Mälaren. Brist på arbetsfolk gjorde att 
färdigtidpunkten fick uppskjutas till 1 juni 1847. Arbetet avsynades och godkändes "med 
ovillkorligt gillande" 26 okt 1847.  
När järnvägen kom under 1870-talet rätades vägen mellan Höglunda fram till 
järnvägskorsningen vid Toresta. Från början korsade vägen nära nog vinkelrätt järnvägen i en 
mycket stark S-kurva, men denna rätades senare något även om karaktären av S-kurva ännu 
består. Under 1930-talet breddades vägen till 7 m samtidigt som vägbanken höjdes. 
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1800-talsvägen (dagens Enköpingsvägen) passerar det bergparti som fick sprängas bort för att man 
skulle kunna dra vägbanken längs sjön. Foto Börje Sandén, UKF. 

 

 

Meddelande angående projekt Fornsigtuna 

Arbetet med att sammanställa det aktuella forskningsläget om Fornsigtuna har tydligt visat att 
den ”slutliga” historien om Fornsigtuna inte går att skriva utan tillgång till ytterligare 
arkeologisk kunskap om Signhildsberg. Den dokumentation och de undersökningsresultat som 
finns idag är otillräckliga som underlag för att dra något så när säkra slutsatser om Fornsigtunas 
historia. En kompletterande undersökning på Signhildsberg är nödvändig. Fokus för denna 
undersökning är det medeltida Signhildsberg. Med markradar som tekniskt hjälpmedel (se 
nyhetsbrev 2016-1) skall en undersökning göras i de områden på Signhildsberg där man tidigare 
funnit medeltida lämningar. Detta innebär att undersökningen skall göras i ett område i närheten 
av herrgården och omkring en flygelbyggnad. Undersökningen skall göra det möjligt att 
verifiera om det funnits medeltida bebyggelse på Signhildsberg.  

UKF har tagit upp frågan med expertis på Arkeologiska Institutionen på Stockholms 
Universitet. När detta skrivs väntar vi på svar på våra inviter om möte och tekniskt samarbete.  

UKF arbetar samtidigt med en projektbeskrivning som är nödvändig i det läge vi på egen hand 
behöver söka sponsorer för vårt projekt    
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En ”skeppsbro” vid Svitjods södra kust och namnet Bro. 
Av Börje Sandén 

 
Bakgrund 
Det finns några välkända texter från början av 1000-talet som lämnat vissa hittills obeaktade 
upplysningar om vikingatiden i vår bygd. Det är dels runstenen vid Bro kyrka som berättar 
om ett annat slags brobygge än det vi vanligen tänker på, dels några isländska texter som 
utförligt beskriver såväl geografiska som hydrografiska  förhållanden av större betydelse för 
vår bygd än jag tidigare insett. Eftersom den geologiskt betydelsefulla landhöjningen inte var 
känd, när de äldsta berättelserna skrevs på pergament, så har det, vilket torde vara bekant för 
läsarna av UKF:s nyhetsbrev, uppstått problem vid tolkningen av innehållet i texterna.  
     Avsikten med den här artikeln är att jämföra den text som har de ursprungliga 
väderstrecken med en av de många tolkningarna med varierande förslag på väderstreck. 
Problematiken exemplifieras med Kunglig Bibliotekets fullstädiga text och med texten i 2-
bandsverket om Stockholms historia från år 1951. 
     Bägge texterna beskriver samma mycket välkända händelse, nämligen den norske 
vikingakungen Olavs plundringståg i Svitjod  år 1007-08. Han hade blivit instängd i ett 
vattendrag som hette Skarven, alternativt Lagen, vilket ännu idag bär det första av namnen. 
Det ligger mellan Almarestäket och Sigtuna. Här tvingades han av svenska kungen att 
övervintra med sina tre skepp. Stäketsundet hade nämligen blockerats av den svenska kungen.  
Så här står det i den källskrift (fig 1 nedan) som jag använder: 
 

 
 
Fig 1 Originaltext enligt Kungliga Bibliotekets pergamenthandskrift vid transkribering tillbokstäver ord för ord. 
        Enligt Oscar Albert Johnsen - Jon Helgasson Oslo 1941 
 
På västra sidan om sundet, på platsen för den nuvarande borgruinen, fanns då en mindre 
fästning, i sagan benämnd kastal, och på den östra sidan stod den svenska kungens 
”mannahär”. 
     När våren kom lyckades Olav med hjälp av ovanligt kraftig vårflod ta sig ut på havet över 
ett lågt liggande näs vid nuvarande platsen för Ryssgraven.  
     Eftersom den norska kungen vid flykten kom ut på havet, så har svenska historieskrivare 
ansett att händelsen måste ha ägt rum i Stockholm och inte vid Stäket. Man ändrade på 
väderstrecken så att de bättre skulle stämma med situationen i Stockholm, för det var där, som 
havet började på 1600-talet när berättelserna blev kända.  
 
En skriven regel för ändring av väderstreck i texter om norden hade skapats 1928  
Det är den nyss nämnda ändring som ligger till grund för en friare tolkning av texter för flera 
generationer forskare, som arbetat med den aktuella tidsperioden. Den gällde vid den fortsatta 
tolkningen av ovan nämnda pergamentskrift och den gällde vid tolkningen av en samtida 
latinsk skrift. Den nu presenterade artikeln avser att visa hur annorlunda bilden av bygden 
kommer att gestalta sig om vi inte följer den tillåtna metoden att ändra på väderstrecken.  
     Källskriften för mig är ett isländskt pergamentblad. De handskrivna bokstäverna har 
överförts av norska forskare till tryckbokstäver (se ovan och nedan). Jag kan inte tänka mig 
att dessa herrar skulle ha haft något motiv för att ändra på bokstäverna. Det är raden av 
svenska forskare, som vid sina tolkningar av någon tidigare tolkning, har valt att ändra på det  
som står i det pergament jag stöder mig på. Innebörden i ordet forskning är att lösa problem 
av detta slag. Finns det andra texter?  En arbetsuppgift för den professionella forskningen? 
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    Det generella ändrandet av väderstreck har fått allvarligare konsekvenser än det där med 
öster och väster. Berättelsen är, efter vad jag kan föreställa mig, en av de äldsta som på 
nordiskt språk diskuterar platsen och storleken av det område som i texten kallades Svitjod. 
Om vi tillämpar tesen att vrida på väderstrecken får vi en helt annan beskrivning av 
landskapsbilden. Saken kompliceras av det faktum att uttolkarna inte kände till landhöjningen 
och därför trodde att det vatten som svämmade över var Mälaren. Under vikingatiden fanns 
inte Mälaren. Platsen för dagens Mälaren var då en havsvik. Det är lätt att inse att havet inte 
kan svämma över hur mycket det än skulle regna i Uppsalatrakten. Det som svämmade över 
var det vattendrag som kung Olav kom in i, när han lämnade havet och där han tvingades 
övervintra. I en av de två texterna hette vattendraget Lagen, i en annan var namnet Skarven. 
Det sista namnet är ännu idag benämningen på samma Mälarfjärd. 
 
Efter detta väntar sig säkert läsaren att få saken praktiskt demonstrerad.  
Texten enligt källdokumentet lyder: 

      
I den tolkning som presenterades 1981 i ett 2-bandsverk om Stockholms historia har 
författaren / tolkaren formulerat berättelsens början enligt följande:  
      Kung Olav styrde då vidare längs Svitjods östkust och lade in i Lagen och härjade på 
båda stränderna. Han stävade ända upp till Sigtuna, där han lade sig vid Fornsigtuna. 
 
I originalet står det att ”Olav seglat österut framför (fire) Svitjod”.  Tolkaren har ändrat 
betydelsen så att Olav seglat längs Svitjods östra kust, dvs mot norr. Observera att den del av 
Sverige som vikingen seglar öster om benämns Svitjod. Det finns en förklaring till ändringen 
av väderstrecket. Både den aktuella författaren och andra som tolkat texten tycks inte ha tänkt 
på att den urgamla färdvägen till Svitjod gick via sundet vid Södertälje. Det har den romerska 
historieskrivaren Tacitus berättat för världen redan tusen år innan kung Olav var här. Folket 
som bodde på öarna i den norra oceanen kallades svioner enligt Tacitus.  

 
Kartan – med skärgården - är ritad ca 500 år efter 
Olavs besök. Kartritaren på den tiden har lyssnat på 
europeiska handelsmäns berättelser och tecknat en 
bild av landskapet där Uppsala ligger vid havet. 
Mälaren var i århundraden en vik av havet som 
sträckte sig ända till nuvarande trakten av Arboga, 
men där fanns ingen större bebyggelse att plundra. 
Viken blev inte insjö förrän 250 år efter Olavs b
 

esök.  

laus Magnus karta visar direkt i kartbilden att 

ala 

m man 

.  
t 

 

O
huvudinfarten är Södertälje, öarna mitt i sundet 
markerar att här var ett dragställe. Det mycket sm
sundet vid Stockholm visar att det inte var 
huvudled. Den ledde till ryska riket. Efterso
inte kände till landhöjningen trodde Adam av 
Bremen i sin skrift från samma tidsperiod att 
Birkaborna hade blockerat infarten med stenar
     Den äldsta segelleden från Södertälje gick rak
mot norr förbi det som varit Birka. Vid Draget hade

man på Olavs tid varit tvungen att dra båtarna över en landbrygga. Men han skulle till 
Fornsigtuna och Sigtuna. Därför vek han av mot öster, när kom till sundet mellan Dävensö 
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och Svartsjölandet. Han seglade sedan längs Upplands-Bros södra strand tills han kom till 
Stäket så som det sägs i sagan. ”Olav seglade österut framför Svitjod”. 
 
Svitjod – vad är det egentligen? 
Författaren/tolkaren använder troligen Svitjod som en slags poetisk beteckning på vårt land 
när han låter såväl södra Sverige som landområdena kring Mälaren ingå i begreppet Svitjod.  
Det är så den officiella forskningen har tolkat begreppet Svitjod. Det stämmer inte med 
texten. Det kanske finns någon annan pergamentskrift som är äldre? 
     Själva ordet Svitjod har funnits sedan de antika författarnas tid, inte bara som beteckning 
på ett folk i ett fjärran beläget land. Det har också ansetts vara detsamma som Skytien och 
Stora Svitjod inom det ryska väldet långt före vikingatiden. Det talas ibland också om Lilla 
Svitjod som ett ej preciserat område uppe i ”den höga nord”. 
 
Om vi strikt begränsar Svitjods utbredning till det område som berättelsen beskriver för oss, 
så får vi med hjälp av de ursprungliga väderstrecken en sannare historia. Men det är inte 
historien kring Olavs äventyr jag då tänker på. Det är de geografiska och framför allt de 
hydrografiska förhållandena i vår bygd som vi måste lyfta in i historien för att förstå det 
sammanhang som jag vill påvisa. 
     Den ”sannare” historien hjälper oss att tillsammans med Upplands-Bro-naturens 
topografiska egenskaper ge oss ett nytt perspektiv på området runt Bro kyrka. 
     Det jag särskilt har uppmärksammat i den kortare berättelsen om kung Olavs äventyr i 
våra farvatten är att en oproportionerligt stor procentandel av texten ägnas åt översvämningar 
och stort forsfall, särskilt vid vårfloden, samt påpekandet att här fanns det enda utloppet till 
havet för allt regn som föll över ”hela Svitjod”, dvs en viss del av Uppland. Till yttermera 
visso poängterar vårt pergamentblad att ”utloppet är smalare än mången å”.  
     Hela avsnittet om Olavs äventyr omfattar 23 tryckta bokrader, 7 av dem berättar om 
vattenföring och terrängförhållanden. Att en tredjedel av texten om denna välkända händelse 
ägnas åt naturförhållandena i ett avlägset och av islänningar sällan besökt land måste betyda 
något särskilt.   
     Här har vi dessutom ett typiskt exempel på det som framhålls om arbetsmetod inom 
modern källkritik. Den säger att historikernas uppgift ofta består i att lösa problem. Det räcker 
inte med att bara tolka innebörden i de enskilda orden i en text, man måste också ta hänsyn 
till den situation i vilket formuleringen av texten har tillkommit.  
     Jag ser textens ordval som att det var allmänt känt att det var svårt att ta sig in i Svitjod 
under vårfloden. Följande citat skall jämföras med mina beskrivningar av vattenföringen vid 
Stäket under kommande århundraden. 
 
Så här lyder de 7 raderna i isländska texten:   ”Det föll den tiden mycket regn. I hela 
Svitjod faller vart rinnande vatten ut i Lagen / Skarven och från denna går ut till havet 
allenast en mynning, som är så smal, att mången å är bredare. Då det regnar mycket och 
töar, faller vattnet så häftigt, att det är fors i Stocksund  (Stäketsundet) och vattnet stiger så 
mycket upp på landen, att det är stor översvämning”. 
 
Exempel på översvämningar i senare tid 
En fackmannamässig uppmätning av vatten-nivåer ovanför och nedanför Stäket gjordes år 
1839 av den blivande chefen för det som blev föregångaren till "Väg och Vatten". Han fann 
en nivåskillnad på 1,2 meter 
     Den första ångbåten med propeller orkade inte forcera strömmen vid Stäket förrän den 
efter 4 dygn avtagit något. I mars 1780 var det så starkt strömdrag och isgång att färjan slets 
loss och drev ända bort till "Carlhäll" enligt en notis i Inrikes Tidningar.   
     En forskare vid SGU - Sveriges Geologiska Undersökning - har vid föredrag i Bro 
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förklarat att starkt strömdrag uppstår varje vår vid Stäket eftersom sundet är enda utloppet vid 
regn och vårflod från en stor del av Uppland. 
     År 2014 var strömdraget så starkt att en mindre segelbåt, som förankrats vid ett träd intill 
gamla landsvägsbron, vräkts omkull och låg med masten under vattnet. Vattenståndets nivå 
låg någon decimeter under marinans bryggor norr om gamla landsvägbron och det var stark 
ström i sundet. Efter 4-5 dagar var det betydligt lugnare strömdrag. 
     De geologiska omständigheterna har inte ändrats på grund av landhöjning. Både land och 
vatten höjs lika mycket, för närvarande med ca 4 mm varje år. Detta skapar i fortsättningen 
allt högre forsfall i Norrström. Dagens Mälaren ligger nu 0,7 m ovanför havsnivån enligt 
aktuella kartor. På min barndoms kartor var det 0,3 m. 
 
Namnet Bro - i förnyad belysning - Inte bara ett lokalt vägbygge  
De läsare som följt UKF:s forskningsverksamhet vet att ordet ’bro’ betydde ’anlagd väg’ när 
runstenen restes. Runverket beskriver stenen som ”ett av Mälardalens två ståtligaste 
runmonument”. Texten har historia att berätta. Det finns bara en runsten till i landet som 
använder ordet ”vikingar”. Vi får också veta att Assur var ledare för försvaret av bygden. 
Tolkningen av händelsen med kung Olav berättar för oss att sydligaste delen av Svitjod också 
är den sydliga delen av Upplands-Bro.  
     När den isländska texten vältaligt har berättat om svåra seglationsbesvär vid den ständigt 
återkommande vårfloden och när naturen genom århundradena bekräftat detta förhållande, 
måste vi inse att någonstans längs Svitjods sydkust måste det ha funnits möjlighet att lägga 
till vid någon brygga varifrån man landvägen kunde ta sig till Svitjods huvudbygder vid 
Fornsigtuna, Sigtuna, gamla och nya Uppsala. 
     Handelsmännen med sin last av varor kunde invänta bättre framkomstmöjligheter i forsen, 
men enskilda personer och utländska dignitärer av olika slag behövde en landförbindelse till 
de bebyggda trakterna längre in i Svitjod. Det fanns verkligen ett behov av en anlagd väg. 
Ingenstans i litteraturen har jag funnit att dessa tankar har framförts.  
     Strömförhållandena var så besvärliga vid Stäket att det måste ha varit svårt att ens finna en 
brygga att lägga till vid. En plats utan strömdrag är stranden nedanför Brogård - nu Bro Hof. 
Mitt resonemang leder fram till slutsatsen att den forntida bryggan hade blivit så viktig att 
hela bygden inklusive kyrkan fått namn efter ett vägbygge. Detta första Bro var ett stort 
område. Det omfattade ca hälften av nuvarande Upplands-Bro jämte de stora öarna i havet 
från Dävensö i norr ner till och med Lovö i söder. Det hade fått namnet Bro Hundare. 
 
Nu tillbaka till betydelsen av själva ordet "bro". Det finns bl.a. i begreppet 'förstugu-bro' 
(farstubro), dvs. yttertrappan till en byggnad. Ordlistor över gamla ord säger att 'brygga' är en 
variant av ordet 'bro'. Begreppet "överbrygga" innebär att man bildlikt slår en bro mellan 
olika uppfattningar. Använder vi den betydelsen i ordet får vårt Bro ytterligare en intressant 
betydelse.  
     Det vanligaste är emellertid att vi använder ordet brygga, när det handlar om tilläggsplats 
för båtar. I Stockholm är ordet Skeppsbron (skeppsbryggan) ett synnerligen levande exempel 
på detta. Eftersom Svitjod låg vid havsstranden så har vår ”Skeppsbro” varit en föregångare 
till det välkända begreppet Skeppsbron i Gamla Stan, som ännu idag är ankringsplats för 
havsgående fartyg, inklusive många kryssningsfartyg. 
     Förhoppningsvis kan den här studien bana väg för uppfattningen att havet på vikingatiden 
sträckte sig fram till kommunens södra strand och att Almare-Stäket har fått sitt namn 
”al mare” av det faktum att Stäket var beläget ”vid havet”.  
 
Det är inte hembygdsforskaren utan den isländska texten som berättar om ett Svitjod norr om 
Mälaren. 
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Verksamhetsberättelse för 2015 

 
Styrelsen för 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) 
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2015 (vid årsmöte 2016-04-20) 
 
Styrelsen under året 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
 
Ordf/kassör Hans Borgström  resterande mandattid 1 år 
v. Ordf  Ulla Zetterberg  resterande mandattid 3 år 
Forsk.ansv. Börje Sandén   resterande mandattid 1 år 
Sekr Sophie Hedin   resterande mandattid 1 år 
Ledamot  Bo Palmehorn                          resterande mandattid 1 år 
Ledamot Ulf  Björkdahl   resterande mandattid 1 år 
Suppleanter  Håkan Norelius  och Uno Stedman                resterande mandattid 0 år 
Revisorer Lennart Danielsson och Lennart Stigle resterande mandattid 0 år 
Revis.suppl Yvonne Frödin  resterande mandattid 0 år 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.   
 
Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2015.  
 
UKF´s 30:e verksamhetsår är nu avslutat. Verksamheten har, trots att vi har flyttat datorer och kontor, 
förflutit enligt plan med forskningsarbete, produktion av nyhetsbrev och rutinmässiga styrelsemöten. 
UKF’s nya kontor är nu etablerat i Börjes och Gudrun lägenhet på Blomstervägen i Bro Centrum. Flytten 
till Blomstervägen i juni gick mycket smidigt. Efter några besök till återvinningen kunde UKF´s kontor 
med datorer, pärmar och böcker klämmas in den nya lägenheten.  

I korthet kan årets verksamhet sammanfattas på följande sätt: 
• Beslutade evenemang med föredrag, vandringar, studiebesök och musik genomfördes som planerat. Vi 

kan notera att musikaliska salonger är populära. Våra guidade vandringar lockar en trogen publik.   
• Fyra nyhetsbrev har producerats. Artikelserierna om ”Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro” och 

”Sunnerdahls Hemskolor på Landet” har varit huvudstoffet i årets nyhetsbrev. 
• Arbetet med att modernisera UKF´s datorsystem och minska UKF´s beroende av egen programvara har 

tagit ett litet steg framåt genom att Börjes omfattande och värdefulla dagbok har flyttats till nätet. 
• Arbete med en bilddatabas påbörjades under året. Tanken är allt bildmaterial som UKF samlat på sig 

under de gångna 30 åren skall vara åtkomliga från en dator, allt för att förenkla framtida 
forskningsverksamhet. 

• Den beslutade broschyren var inför årsmöte 2015 klar för produktion, trodde vi. Under året dök dock 
nya synpunkter upp som innebar att den redan klara broschyren fick revideras. Under året har vi 
äntligen kunnat sätta ner foten. Det kommande året skall broschyren delas ut till boende i kommunen.  

• Styrelsen har under året ägnat mycket tid och disk hur föreningen skall kunna rekrytera fler forskare. 
Försök med forskarcirkel och forskarinriktat studiebesök (landsarkivet i Uppsala) har gjorts utan större 
framgång. Flera initiativ planeras för det kommande året. 

• UKF har som vanligt konsulterats i diverse frågor från kommunen, privatpersoner och olika 
organisationer. Ett mer omfattande projekt har varit Håbo häradsallmännings historik. Börje har här 
rådfrågats av författaren och kontrollerat att texten överensstämmer med det sagda. Vid årets slut 
förelåg materialet i korrektur och beräknas tryckas under 2016. 
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Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning 
Årets ekonomiska resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2015. 
Sammanfattningsvis är ekonomin mycket god och visar på ett överskott om kr 46000 kr. Överskottet beror 
dels på det viktiga föreningsbidraget från kommunen och dels på det månatliga bidrag vi får från AMS för 
den sysselsättning UKF anordnat för en person som ingår AMS verksamhet fas 3. AMS-bidraget är 
tidsbegränsat och kommer att upphöra under 2016. 
Årets överskott återförs i ny räkning för att kunna utnyttjas för en ev. egen satsning på en undersökning på 
Signhildsberg. (se mer om detta nedan). 
 
Forskningsverksamhet under året 
Hushållningsjournalen 1776-1813 
Under verksamhetsåret 2014 avslutades digitaliseringen av UKF´s bok Hushållningsjournalen 1776-1813. 
Det digitala materialet lades ut på hemsidan under 2014 och testning påbörjades. Testningsarbetet under 
året har resulterat i slutsatsen att de problem vi identifierat vi användandet av Hushållningsjournalen på vår 
hemsida är orsakade av att olika webbläsare hanterar PDF-filer på olika sätt. Eftersom vi inte har kontroll 
över detta måste vi tills vidare acceptera denna tekniska realitet. Orsaken är sannolikt en patentkonflikt. 
 
 Gamla landsvägen genom Upplands-Bro 
UKF´s styrelseledamot, Ulf Björkdahl, har under året fortsatt sin forskning kring historien om den Gamla 
Landsvägens sträckning genom kommunen. I UKF nyhetsbrev har Ulf under året presenterat sina resultat i 
serie artiklar i detta ämne. Hittills har fem uppsatser publicerats. För att konkretisera resultatet av denna 
forskning har UKF med Ulf som guide anordnat två vandringar längs olika avsnitt av den Gamla 
Landsvägen.  
 
Fornsigtuna  
Efter utgrävningarna på Signhildsberg under 80-talet har den officiella forskningen kring Fornsigtuna inte 
varit särskilt aktiv. Börje har dock under flera år fortsatt med sin forskning och successivt funnit nya 
argument vilka presenterats på hemsidan. Det som idag saknas är en slutlig historieskrivning. Under året 
beslutade styrelsen därför att UKF skall verka för att en sådan kan komma till stånd. Som första steg 
beslutades att bjuda in den officiella forskningen till ett seminarium. Svaren på UKF´s inbjudan innebar att 
seminariet måste skjutas till kommande verksamhetsår.  
      UKF´s fortsatta analys har dessutom lett fram till att en kompletterande undersökning på Signhildsberg 
bör göras för att klarlägga frågan om det medeltida Fornsigtuna. Planeringen av denna undersökning 
påbörjades under året. Undersökningen tänkes vara baserad på markradar och förfrågning är sänd till 
Arkelogiska Institutionen på Stockholm Universitet. Vid detta verksamhetsårs slut väntar UKF på svar på 
de kontakter som tagits. Blir det ett avvisande svar planerar vi för att UKF får bekosta en egen 
undersökning.  
 
Medlemsutveckling 
UKF’s medlemsantal har efter några års nedgång stabiliserats omkring 150 betalande medlemmar. Det som 
sker nu är att antalet nya medlemmar kompenserar det antal som lämnar föreningen. Under året har fem 
lämnat samtidigt som fem har tillkommit. Eftersom UKF inte tillämpar hårda regler när det gäller betalning 
av medlemsavgiften vet vi inte om medlemmen lämnat oss definitivt eller återkommer senare. Vad vi vet 
är att de medlemmar som lämnar oss inte gör det i ”vrede” utan orsaken är naturlig.  
    I det samhälle vi lever idag, med ett i det närmaste oändligt utbud av aktiviteter, kan vi istället konstatera 
att vårt medlemsantal är en anmärkningsvärt hög siffra för en förening av vår typ. En tydlig konsekvens av 
det nya samhället är att vi har svårt att locka ungdomar till vår förening. Vi kanske är ”mossiga”. Dagens 
medlemsavgifter balanserar de kostnader vi har för nyhetsbrev, datorer etc. Med lägre medlemsantal måste 
vi begränsa vår verksamhet. En höjning av medlemsavgiften skulle kompensera ett lägre medlemsantal. 
Det är dock inget alternativ idag. Utmaning för oss blir istället att bibehålla medlemsantalet på dagens 
nivå. Vi får hoppas på att den äldre medelåldern kommer att upptäcka oss. 
 
Arkiveringsarbete 
Under året har det arkiveringsarbete som påbörjades under föregående verksamhetsår fortsatt. En 
påtvingad utrensning av UKF´s samlade tidskrifter, böcker etc. skedde i samband med Börjes och Gudruns 
flytt till Blomstervägen. Återstående dokument väntar av praktiska skäl på Börjes hyllor innan de skall 
flyttas till Föreningsarkivet i Råby.   
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   Mycket tid har lagts ned på dokumentation av UKF bildmaterial. Med hjälp av vår AMS-resurs har 
samtliga dia- och pappersbilder registrerats i en databas som skall göra det möjligt att med hjälpa av en 
dator titta på de bilder som skall sparas i Föreningsarkivet. Mer registreringsarbete återstår dock. När 
registreringen är klar kan vårt fysiska bildmaterial flyttas till Föreningsarkivet i Råby.  
 
UKF datorsystem  
De ändringar och förbättringar av datorsystemet som gjordes i början av året har inneburit att vårt 
datorsystem under resten av året fungerat problemfritt. Flytten till Blomstervägen innebar dessutom att det 
var nödvändigt att minska antalet bildskärmar samt att avveckla en dator (finns numer som reserv) och en 
skrivare. Allt för att få plats i UKF´s nya kontor. Skrivaren har fått ett nytt hem på Gammeldansvägen i 
Kungsängen. Genom dessa ändringar kan vi fortsätta som vanligt med rutinutskrifter och egen produktion 
av nyhetsbrevet. En del görs på Blomstervägen och resten på Gammeldansvägen. Det tekniska hotet som 
ligger över vårt datorsystem är att vi använder oss av föråldrad programvara. För det kommande året ser vi 
inte att hotet är något problem. 
 
Publika arrangemang 
UKF´s publika arrangemang är viktiga för vår medlemskontakt. Listan nedan visar genomförda 
arrangemang under verksamhetsåret. Generellt har våra ”öppna” arrangemang varit relativt välbesökta med 
undantag för våra musikaliska salonger som varit mycket välbesökta. Men precis som vi konstaterade 
föregående verksamhetsår så lyser den yngre publiken med sin frånvaro vid våra traditionella evenemang 
som föredrag och vandringar. 
  
Genomförda egna arrangemang och då UKF medverkat på uppdrag  
 
2015-02-18 Föredrag på Klint. Börje gjorde en historisk bildvandring i kommunen. 
2015-03-26 Föredrag på Klint. Gudrun presenterade delar ur Hushållningsjournalen från 1770-talet och 

berättade om intressanta människoöden som de beskrivs i Stockholms Näs 
kommunalnämndsprotokoll.  

2015-04-15     Servicehuset i Kungsängen. Gudrun håller ett föredrag för PRO 
2015-04-18 UKF årsmöte på Klint. Det traditionella föredraget hölls i år av  Jan Owe som berättade om 

runstenar i allmänhet och speciellt om runstenar i kommunen. Vi fick dessutom en lektion 
hur runskriften kunde låta. 

2015-05-07 Håtuna kyrka. Börje håller föredrag vid konferens för ”Soldathemmens vänner” 
2015-05-15 Gudrun och Börje håller föredrag hos familjen Jonér i Kungsängen.  
2015-05-24 Söndagssalong på Kvistaberg. Violonisten Danial Shariati med vänner spelade.. 
2015-05-31 Väghistorisk vandring längs Gamla Landsvägen med Ulf Björkdahl som guide.     

Vandringen startade från Bergasskolan och gick längs gamla vägar till Stäketholmen och 
tillbaka. Bra väder och mycket uppskattat. 

2015-09-13 Kulturarvsdagen 2015 under temat Människors Värv och Verk – en resa i industri och 
teknikhistoria. UKF deltog med ett föredrag av Börje Sandén i Kungsängens Kulturhus. 

 Många åhörare och uppskattat. 
2015-10-11 Väghistorisk vandring längs Gamla Landsvägen med Ulf Björkdahl som guide.     

Vandringen gick denna gång längs Gamla Landsvägens sträckning från Kungsängens 
centrum via kyrkan, Sylta, Aspvik och fram till Prästtorp. Fantastiskt höstväder och mycket 
uppskattat. 

2015-11-22     Musikalisk salong på Kvistaberg. Johan Westre spelade Mozart och Chopin. Fullsatt och 
stor succé. 

2015-11-24 Studiebesök på Landsarkivet i Uppsala. Guidad vandring bakom arkivets kulisser. Intressant 
och lärorikt. Bra information för blivande forskare. 

 
Bro i April 2016 
 
 
Hans Borgström    Börje Sandén 
Ordf                                                 Forskningsansvarig              
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Forskartips. 
Av Sophie Hedin 
 

I förra medlemsbladet redogjorde jag 
översiktligt om det allmänna 
biblioteksväsendet i Sverige och berättade 
om vad man kan få för hjälp och service. 
Idag ska jag berätta om Sveriges  
nationalbibliotek Kungliga Biblioteket, 
allmänt kallat KB. Det är en statlig 
myndighet under utbildningsdepartementet. 
     KB´s uppdrag är att samla, beskriva, 
bevara och tillgängliggöra allt som trycks, 
all TV, radio, film och musik som ges ut i 
Sverige. Allt sparas. Inget får kastas.  
KB ska även ”främja utveckling och 
samverkan inom det allmänna 
biblioteksväsendet”. Det betyder bl.a. att 
man upphandlar databaser för forsknings-  
biblioteken, främjar samarbete mellan 
forsknings- och folkbibliotek genom att 
tillhandahålla kurser och utbildningar.  
KB gör även utredningar om 
forskningsbibliotekens olika verksamheter 
och behov. 
    Kärnan i KB´s bokbestånd fanns i 
begynnelsen på slottet Tre Kronor som 
brann 1697 och 90 % av böckerna blev 
lågornas rov. Resterna av boksamlingen 
flyttades runt i Stockholm tills den 1878  
fick sin slutgiltiga placering i huset i 
Humlegården. Under 1990-talet fick KB ett 
nytt magasin, insprängt i berget under 
byggnaden. Det stod färdigt 1997. Det är 
stort som två höghus och härbärgerar idag 
160 hyllkm med tryckt material som samlats 
enligt pliktleveranslagen som tillkom på 
1600 talet.   
     All svensk bokutgivning, dagstidningar, 
tidskrifter och mängder av tryckt material 
som vykort, affischer, kartor, noter, 
reklamtryck finns arkiverade på KB. 
Samlingen omfattar idag ca 18 miljoner 
objekt. På KB finner man dessutom brev, 
porträtt, fotografier och material som 
skänkts eller köpts. Personarkiv efter kända 
svenska författare och kulturpersonligheter, 
bl.a. Strindberg, Selma Lagerlöf och Dag 
Hammarskjöld finns arkiverade på KB. 
Nobelpristagarinnan Nelly Sachs har fått 

hela sin bostad överflyttad till KB. Det är 
den berömda ”kajutan” där hennes dikter 
kom till.  
    Vid sidan om pliktarkiverade objekt finns 
även en stor samling inkunabler (böcker 
tryckt före 1501). Den äldsta boken är från 
år 750. Man hittar även västgötalagen från 
år 1280 och Magnus Erikssons allmänna 
landslag.  
    Handskrifter är inte underkastade 
pliktleveranslagen men en stor samling har 
skapats genom att särskilt kunniga 
bibliotekarier gjort viktiga inköp. 
    Kartor och glober är underkastade 
pliktleverans. Det äldsta objektet är från 
1400-talet. Kartor beställs fram via 
katalogen Regina. Allt är dock inte 
katalogiserat utan får beställas fram via 
epostadressen: hkb@kb.se som går till 
handskriftsavdelningen. Bakom denna 
adress finns många duktiga specialister som 
bara väntar på att få svara på dina frågor. 
    Alla över 18 år är välkomna att låna på 
KB. Man ska ha giltig ID med sig när man 
skriver in sig. 
    Det mesta materialet på KB är 
magasinerat och måste beställas fram i 
förväg. Framtagning görs två gånger om 
dagen och materialet lämnas ut i 
expeditionen för information och lån. 
Det finns flera läsesalar som man kan 
använda beroende på vem man är eller vad 
man vill studera. Stora läsesalen är en tyst 
läsesal med trådlöst nätverk, läsesal för 
forskare med egna bokskåp, specialläsesalen 
för dem som vill läsa väldigt gammalt och 
dyrbart material. Den är övervakad. 
Det finns en mikrofilmsläsesal, en 
audivisuell sal och en tidskriftsläsesal. 
    Det bästa sättet att förbereda sitt besök på 
KB är att navigera runt på hemsidan och 
söka i katalogen Regina. 
    KB administrerar även samkatalogen 
Libris, som är en gemensam katalog för 
Sveriges alla forsknings/universitets och 
specialbibliotek. 
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Medlemsinformation 3 
    - nyhetsbrev sept 2016 

 

                 Årgång 30 
 

Kulturarvsdagen 2016 - Tidens rörelser 
 
 

Söndagen den 11 Sept. kl 13.00 Kulturhuset, Kungsängens centrum 
 

Folkrörelser och enskildas engagemang är i fokus på Kulturarvsdagen i Sverige denna dag. 
Under temat Tidens rörelser får vi höra om enskilda personers och föreningars initiativ för att 

bevara kommunens kulturarv. Medlemmar från Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut, Stockholms-Näs Hembygdsförening, Upplands-Bro Arkivförening och 

Upplands-Bro Fotoklubb föreläser denna eftermiddag under ca 2 tim på årets tema.  
 

UKF bidrar med två föredrag av Börje Sandén. 
 

Evenemanget annonseras på kommunens hemsida. 
Ansvarig för arrangemanget är Upplands-Bro Bibliotek. 

 

                    
      Ortsnamn i vikingatidens Svitjod berättar om Upplands-Bro. 

 
Föredrag av Börje Sandén 

Kulturhuset (trappan), Kungsängens centrum den 13 november kl 13.00 

Börje Sandén förklarar den roll som Fornsigtuna, Skarven, Stocksund och Bro spelade för 
tusen år sedan. Var fanns Mälaren under samma tid? 

De äldsta ortnamnen i vårt land - och vår bygd - är tolkningar från dels några isländska texter 
och dels en latinsk text som ungefär samtidigt berättar mer ingående om vårt lands geografi.  

     Under större delen av 1900-talet gällde en säregen uppfattning om hur orterna låg i 
förhållande till varandra. Före 1900-talet tolkades dessa texter på ett riktigare sätt. 

     Inte förrän ett stycke in på 1980-talet har man börjat återgå till den äldre generationens 
synsätt. Men ännu 2016 har man i Vetenskapsradion fått höra den bokstavligen snedvridna 

versionen av hur Olav den Helige färdades i våra farvatten. 
     

Ansvarig för arrangemanget är UKF i samarbete med Biblioteket. 
 

 
Söndagssalong på Kvistaberg i slutet av November 

 
Se mer om arrangemanget i nästa nyhetsbrev som planeras komma i början av November. 

 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
 
 

http://www.ukforsk.se/


Notiser om något som hände under våren 2016 
 

 

 

Föreläsningar om gamla landsvägen 
Vid två tillfällen under februari-mars föreläste 
Ulf Björkdahl om gamla landsvägens 
sträckning genom Kungsängen för seniorer i 
bostadsrättsföreningarna Ekhammar och 
Tibble. Sammanlagt 70 åhörare. 

 
          Ulf berättar om gamla landsvägen 
 
Kulturhistorisk exkursion vid Norrboda 
sågkvarn den 22 maj. 
 
Vandringen startade vid Högbytorp varifrån 
man fick en bra översikt över Norrboda äng 
och dess vattenflöden. Nästa anhalt blev den i 
dag knappt synliga damm i skogen ovanför 
Norrboda. Syftet med dammen var att reglera 
vattentillflödet till dammen vid Norrboda 
sågkvarn. Exkursionen fortsatte sedan vid 
Norrboda gård med att titta på de rester som 
ännu idag finns kvar av den dammanläggning 
som försörjde Norrboda sågkvarn med vatten.  
  

 

        
           Börje berättar under rasten vid Norrboda  

 
     

      
            Vandring längs 1700-talsvägen 
 

      
                    Rövargrottan 
 

Väghistorisk vandring den 12 juni vid 
Kalmarsand 
Söndagen den 12 juni samlades en skara 
väghistoriskt intresserade personer för att följa 
Ulf Björkdahl på den sista etappen av den 
Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro 
kommun. Tidigare etapper har gått från Stäket 
till Kungsängen och Kungsängen till Prästtorp 
via Gamla Tibble och Aspviksbacken. 
 
Vandringen idag startade vid Kalmarsand och 
följde 1600-talsvägen via resterna av den för 
forna vägfarare förskräckliga Hälldagsbacken 
för att därefter nå 1700-talsvägen och följa 
den genom Ullevi skog och Håbo 
häradsallmänning. På vägen passade vi på att 
tittade in i den mytiska rövargrottan där 
muntlig tradition säger att här bodde rövare 
och här förvarade man sitt stöldgods. Idag var 
det dock tomt. På vår fortsatta vandring såg vi 
lämningarna efter skogvaktartorpet Lilla 
Draget. Återvägen till Kalmarsand gick via 
hålvägssystemet.  

                    
 



 

Ryssgraven i Kungsängen 
 

av Ulf Björkdahl 

 

1 Inledning  
 
2014-2015 forskade jag om Ryssgraven. Mitt syfte var att sammanställa tillgänglig information och 
om möjligt finna ytterligare material i arkiven än det som gängse återges i den allmänna 
litteraturen. Jag letade bl.a. i riksarkivet, stadsarkivet, landsarkivet, riksantikvarieämbetets arkiv, 
lantmäteriet, krigsarkivet, sjöhistoriska muséets och tekniska muséets arkiv. Och visst fanns det 
mer material - i arkiven för Vägverkets föregångare fann jag bl a en karta från 1839 över 
Ryssgraven, vilken mej veterligen inte publicerats tidigare. Detta innebär att Ryssgravens historia 
nu kan presenteras något tydligare än tidigare. 
 
Stäksön är på sin västra sida förbunden med fastlandet via ett näs som skiljer fjärdarna Skarven norr om 
näset och Görväln söder om näset. Området kring näset heter idag Ryssgraven men kallades förr Lill-
Stäket som pendang till Stäkets sund på öns östra sida.  
 
Även vid Ryssgraven var förr ett sund som användes som farled mellan fjärdarna. När sundet försvunnit 
pga. landhöjningen och övergått till näs anlades så småningom en kanal här, vilket bör ha varit ett av 
landets första kanalbyggen. Kanalen, som var grund, smal och stensatt, var avsedd för att transportera 
överskottsvatten från Skarven till Görväln för att i översvämningstider minska vattentrycket i Stäkets 
sund. Kanalen lades igen i slutet av 1700-talet och idag syns inga tydliga spår. 
 

 

 

 
Stäksön med Ryssgraven i väster och 
Stäkets sund i öster.    

Området kring Ryssgraven. Här gick kommunikationerna först sjöledes i 
riktning norr-söder genom sundet och senare till lands väster-öster över 
näset. Platsen för kanalen har markerats av författaren. 
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2      Det var en gång ett sund 
  
En gång i tiden kunde man segla genom sundet. Norrifrån strömmade vatten från Skarven på båda sidor 
om en hög bergholme som låg mitt i sundet och vidare ut i Görväln. Holmen finns kvar men ska vi känna 
igen den i dagens terräng får vi först tänka bort såväl motorvägens som Enköpingsvägens enorma 
vägbankar. Holmens högsta punkt kan ännu bestigas. Namnet Holmen på denna terrängdel lever kvar på 
en skifteskarta från 1700-talet. Den västra vattenpassagen om holmen kan idag bara anas. Den östra 
passagen är till stor del täckt av vägbankarna men en liten del av den forna sjöbotten kan ännu ses i 
triangeln motorvägen-f d järnvägsbanvallen-berget samt även nedanför stenmuren och 1600-talets 
vägbank på södra sidan om Enköpingsvägen. Det har funnits en hällristning vid Ryssgraven (kanske på 
holmen?) vilken tros ha skapats kring mitten av 1000-talet, men som försvann vid landsvägens höjning på 
1600-talet. 
 

 

Kanske såg strandlinjerna (rött) vid sundet ut ungefär så här runt år 0, dvs för 
2000 år sedan. Vattnet i Mälaren bör då ha stått 6-8 m högre än idag. Som 
hållpunkter är nuvarande strandlinjer liksom motorvägen och Enköpingsvägen 
utritade (svart). Tydligt framträder en dominerande holme mitt i sundet. År 1000 
låg vattennivån här ca 2 m högre än idag och näset bör då ha brutit vattenytan. 

 
 
3     Det bildades en gång ett näs 
  
Så småningom gjorde landhöjningen att den naturliga vattenpassagen blev allt smalare och grundare och 
till slut försvann sundet. Med holmen som bas bildades ett näs i form av en landremsa mellan Stäksön och 
fastlandet. Näset anses vara ursprunget till sockennamnet Näs (Stockholms-Näs) som är känt sedan slutet 
av 1100-talet. 

Möjligen är detta näs platsen (om detta tvistar dock de lärde) där den norska vikingen Olof Haraldsson 
enligt den isländska sagan, sedan han i början av 1000-talet skövlat Fornsigtuna och genom Olof 
Skötkonungs avspärrning av Stäkets sund blivit instängd i Skarven, tog sig ut till fria havet genom att dra 
sina skepp över det översvämmade näset. Bedriften upprepades 1187 av inkräktare österifrån som, efter 
att ha härjat det nya Sigtuna och likaledes blivit instängda i Skarven av Stäkets försvarare, även de ska ha 
dragit skeppen över näset. Sant eller osant, men kanske inte omöjligt eftersom ett begynnande näs vid 
nämnda tidpunkter kan ha medgett passage vid särskilt höga vattenstånd.  

 

 
Området kring Ryssgraven sett norrifrån under 
1960-talet.   Området kring Ryssgraven sett söderifrån år 2004.  

© Bosse Arnholm, http://kanaler.arnholm.nu. 
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4    När anlades kanalen och varför? 
  
Kanalen låter sig inte säkert åldersbestämmas. Åtskilliga antaganden om dess tillkomsttid florerar 
och spänner från 1100-talet till 1700-talet. Att kanalen fanns i början av 1600-talet bekräftas av 
riksantikvarien Aschaneus (1575-1641). Marinforskaren Yngve Rollof stöttar historikern Carl 
Kjellbergs uppfattning att kanalen skulle kunna härstamma från Johan III:s tid, dvs slutet av 1500-
talet, en tidpunkt då ryska krigsfångar användes för olika byggen i Sverige. 

Lämningar visar att det har funnits en grund och 3 meter bred kanal med stensatta kanter genom 
näset. Kanalens ringa bredd och djup visar att den i första hand var avsedd för överskottsvatten från 
Skarven till Görväln. Vattentrycket norrifrån mot den ordinarie segelleden genom Stäkets sund 
kunde periodvis bli enormt varför det har varit angeläget att vid kraftiga vårfloder och regnperioder 
kunna avlasta trycket där. Det innebär att vatten rann i kanalen endast vid höga vattenstånd.  

På äldre kartor (från 1600-talet) förekommer inte namnet Ryssgraven över huvudtaget. Platsen 
kallades då för Lilla Stäket (Lill-Stäket) och ibland för Bak-Stäket eller Hinder-Stäket. Namnen 
innehåller information om platsens tidigare användning. Även om det inte finns något säkert 
ursprung till ordet Stäk förknippas det ofta med smalt sund, strömmande vatten och sjöfartshinder i 
form av försvarsanordningar eller fiskfällor. Enligt Aschaneus ska bron vid lilla Hinder-Stäk tidigare 
ha varit försedd med en vindbro och ännu fanns det kvar rester av en mindre befästning. 

 
  
5      Hur det såg ut kring sekelskiftet 1600/1700 
    
På kartor från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet är utritat en kanal över näset som förbinder 
vikarna vid Lilla Stäket. 
  

 

 

En av de äldsta kartorna över Stäksön (1682, utsnitt) visar 
tydligt en kanal med en landsvägsbro vid Lilla Stäket.   

Utsnitt från en geometrisk karta över Stäkets kungsgård 
1690. Som synes var kanalen något krökt. En 
skifteshandling från 1762 upplyser att området då ännu 
såg likadant ut som vid sekelskiftet varför någon ny 
karta inte behövde upprättas. 
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holmen. 
     
7   Otto Modig undersöker Ryssgraven 1839 
 
1839 gjordes undersökningar av Stäkets sund och andra sund i syfte att komma tillrätta med de 
återkommande översvämningarna under vår och höst i farleden till Uppsala. Man passade även på att 
undersöka passet vid Ryssgraven. Undersökningarna leddes av kaptenen Otto Modig vid föregångaren till 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen (VoV). Resultatet blev bl a att Stäkets sund och bräddavloppet vid 
Biskopsholmen uppmuddrades och en avloppskanal anlades vid brofästet, men inga åtgärder vidtogs vid 
Ryssgraven. 
 

 

Otto Modig (1803-77) är väg- och vattenbyggnadsingenjören som givet oss en beskrivning 
av kanalen. Vid undersökningen av Ryssgraven var han chef för norra kanaldistriktet samt 
adjutant vid Storamiralsämbetets tredje avdelning som hade överinseendet över rikets 
väg- och vattenbyggnader. Han blev senare chef för Kungliga Styrelsen för allmänna väg- 
och vattenbyggnader. 

 
   

 

 
 
 
"Belägenheten vid 
Ryssviken", avmätt i 
augusti anno 1839 av 
Otto Modig. Kartan 
har så vitt känt inte 
publicerats tidigare.  
 
Den vertikala linjen 
mellan vikarna visar 
kanalbottens 
sträckning över 
näset. Strandlinjen 
låg knappt en 
halvmeter lägre än 
idag.  
 
På kartan finns även 
tre tvärsnitt av 
kanalen vilka visas 
nedan. 
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6    Kanalen läggs igen och namnet Ryssgraven etableras 
  
Någon gång under slutet av 1700-talet lades kanalen igen. När vet vi inte då vi saknar detaljerade kartor 
från slutet av 1700-talet över området. Bron över kanalen ersattes med en hög fast vägbank, försedd 
med broräcken. Därefter återstod endast sänkan i terrängen norr om vägen.  

Enligt Elers vägbeskrivning från 1792 fanns det då vid Ryssgraven norr om landsvägen ännu ansenliga 
djupa gravar "formerande en kanal" mellan från sjöarna grävda vikar genom den skogbeväxta sandåsen. 
Sockenbeskrivningen från 1820 berättar att Ryssgraven då var ”igenfylld” medan Tunelds Geograft 
1827 uppger att det "synas vid landsvägen lemningar efter en graf...(ryssgrafven)". Carl Jonas Love 
Almqvist beskriver i Herrarne på Ekolsund (utgiven 1847) passagen vid Ryssgraven: "...en ansenlig 
backe, stupande rätt utföre till ett smalt sund, Ryssgrafven, hvilket likväl på det ställe, der vägen 
framgår, blifvit igenfyldt...".  
  
Det förefaller som att namnet Ryssgraven började användas först i slutet av 1700-talet. Ännu i mitten av 
1700-talet kallades platsen för Lill-Stäket, Bak-Stäket eller någon gång Ryss-Stäket. Det verkar således 
som att namnet Ryssgraven inte använts under själva kanaltiden utan etablerats först sedan kanalen lagts 
igen och en sänka (grav) återstått. 
  
Varifrån namnet med säkerhet härstammar lär förbli okänt. Någon koppling till ryssar kan inte beläggas 
trots teorier om att ”ryssar” tog sig ut genom näset på 1100-talet eller att ryska krigsfångar ska ha grävt 
kanalen under Karl XII:s eller Johan III:s tid eller att här skulle finnas en gravplats för ryssar. Om 
Ryssgraven skulle referera till sådana händelser borde detta namn på platsen rimligen ha hållits levande 
under 1600- och 1700-talen istället för namnet Lilla Stäket. En annan tolkning som framförts är att 
Ryssgraven anspelar på fiskeredskapet ryssja, som bl a används i fiskfällor i strömt vatten med 
pålstängsel som leder fisken in i ryssjor (jfr namnet Ryss-Stäket). 

Under 1900-talet har namnet Ryssgraven överförts på viken norr om näset och ersatt äldre namn som 
Lilla Stäkes-viken, Ekhammarsjön och Granfjärden. 
  

 

 

Utsnitt ur ägomätningskarta över Almare-Stäket 1802. 
Utritat är gränsen mellan egendomarna Ekhammar och 
Almare-Stäket. Mälarvattnet stod då obetydligt högre än 
idag (ca en halvmeter). Området vid Ryssgraven användes 
som betesmark. Det mörkgröna området är en torpäng på 
den tidigare botten av sundets östliga passage förbi 

 

Ryssgraven 1869 enligt en topografisk karta i 
Krigsarkivet. Kartan visar tydligt en sänka där 
kanalen funnits och även konturerna av den tidigare 
holmen i sundet. (Kartan tillkom för att rekognocera 
platser för att försvara övergångarna vid Stäkets 
sund och Ryssgraven). 
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Tvärsnitt a-b, vilket är den djupaste 
skärningen.  
Platsen bör vara mellan 
motorvägen och dammen. Kanalen 
syns tydligt med sina stensatta 
kanter. Kanalbotten låg här 2,1 fot 
(ca 65 cm) ovanför vattennivån. 
Landskapet är kraftigt förändrat 
idag. Slänterna är borta och platsen 
är närmast flack. 

  

 

Tvärsnitt c-d.  
Platsen bör vara mellan dammen 
och f d järnvägsvallen. Kanalbotten 
låg här 2,2 fot (ca 65 cm) ovanför 
vattennivån. 

  

 

Tvärsnitt  e-f.  
Platsen bör vara under 
järnvägsvallen. Kanalbotten låg här 
1,1 fot (ca 35 cm) ovanför 
vattennivån. 

  

 

Tvärsnitt g-h.  
Visar landsvägsbanken över 
kanalen. Marknivån på båda sidor 
om banken är obetydligt över 
vattennivån.  

 

Modig nämner i sitt betänkande att han undersökt Ryssgraven eftersom den då och då förts på tal som en 
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möjlig farled för att undvika Stäkets sunds besvärligheter. Modig konstaterade dock att passet hade branta 
höjder och hade berg som endast låg dryga halvmetern ovanför vattnet och på flera ställen var dalgången 
endast 3-3,5 meter bred. Modig fann Ryssgraven vara så oländig att han befarade så många svårigheter 
och betydande kostnader att det inte fanns anledning till några ytterligare undersökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Någon ny farled genom Ryssgraven blev det således inte, men vi fick en synnerligen informativ 
beskrivning över den stensatta kanalen för överskottsvatten, vilken uppenbart ännu var fullt synlig. Av 
beskrivningen framgår att sänkan var ungefär 140 m lång. I sänkan fanns en murad grav som var 3 meter 
bred och upp till drygt 1 meter djup med stensatta kanter, åtminstone i kanalens norra del där den var 
djupast. (Nerman uppger djupet till 1,8 m. Detta djupmått återfinns inte på kartan utan kanske är en 
felskrivning av 1,2 m). Kanalbottens läge i förhållande till Mälarens dåvarande vattennivå mättes på sju 
punkter (jfr kartan). I norr låg kanalbotten 3.8 fot (ca 1,15 m) ovanför vattennivån, därefter 2.0, 2.1 och 
2.2 fot (0,6-0,65 m) och strax före landsvägen 1.1, 1.3 och 0.9 fot (0,3-0,4 m). Kanalen sluttade något åt 
söder med en höjdskillnad om ca 85 cm mellan ändpunkterna. 

1853 övervägde man att anlägga en bro vid Ryssgraven i samband med att Dalkarlsbacken lades om i en 
ny vägsträckning. Bakgrunden var att strandägarna vid Mälaren oroade sig för markskador vid 
översvämningar. Länsstyrelsen skrev därför till kungs och begärde statsbidrag för byggande av en 20-30 
fot (6-9 m) lång valvbro för att avbörda flodvattnet. Någon bro blev det inte då myndigheterna ansåg att 
det var lämpligare att reglera vattnet vid Stäkets sund. 

  

Utsnitt ur Modigs betänkande vad gäller Ryssgraven: 

"Slutligen får jag äran anföra: att, då jag många gånger hört omtalas den för åvägabringandet af 
en ny ändamålsenlig farled (derigenom Stäksundet med dess besvärligheter kunde undvikas) vid 
så kallade Ryssgrafven, circa 1/4 dels mil väster om Stäket, befintliga ypperliga belägenhet, så 
ansåg jag nödigt att äfven planmäta och afväga detta pass, för att alternativt kunna framställa 
project om kanals öppnande denna väg, i händelse verkligen så fördelaktig local derstädes 
anträffades som densamma utgifvits vara utaf personer, hvilka endast lösligen från landsvägen 
betraktat läget. Specialkartan No 3 redogör öfver ifrågavarande local, hvilken jag, - i anseende 
till de branta höjder och berg hvaraf den öfver lägsta vattnet väl endast 2 á 3 fot högt belägna, 
men också på åtskilliga ställen blott 10 á 12 fot breda, dalgången mellan Vikarna är innesluten - 
funnit vara så oländig och gifva anledning till att befara så många svårigheter och betydliga 
kostnader vid dess bearbetande, att jag icke ansett det löna mödan deröfver nu uprätta någon 
kalkyl, helst en kanal-anläggning här skulle kosta minst 3 á 4 gånger mera än en kanal från 
Stäksundet till fattigViken. Som detta förhållande utröntes på stället vid planmätningen, syntes 
mig i följd deraf ej eller vara skäl att förspilla någon tid med en noggrann mätnings och pejlings 
verkställande uti Vikarna å ömse sidor om passet vid Ryssviken." 

  
   

8   Ryssgraven idag 
  
Inte mycket av den historiska kanalanläggningen vid Ryssgraven har sparats till vår tid. Anledningen är 
de omfattande och återkommande arbeten som utförts i syfte att minska landsvägens besvärliga backar på 
båda sidor om näset. Flera gånger har det gjorts bankhöjningar för landsvägen över näset och 1875 
byggdes även en hög järnvägsbank tvärs över Ryssgraven.  
  
En sockenbeskrivning från 1928 anger att Ryssgraven nu var en "3 m bred remna och att stensättningen 
av den nu inte syns till". Under 1930-talet drogs den nya och breda Enköpingsvägen fram över näset och 
då byggdes den höga betongbanken. I samband med detta besiktigades lämningarna efter kanalen. De 
syntes då som en ca 100 m lång sänka från den norra viken fram till järnvägsbanken. Sänkan hade delvis 
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steniga sluttningar och botten och på vissa ställen fanns markerade raka ”strand”kanter. Tyvärr hade de 
bäst bevarade kanterna förstörts då man tagit stenar till vägarbetena.  

I den äldre fornminnesförteckningen för Kungsängen, som upprättades 1951, gavs kanalplatsen 
beteckningen fornlämning nr 3 (idag Kungsängen 3:1). Då syntes en ca 100 m lång lövskogsbevuxen 
sänka fram till järnvägsbanken och i vars mittparti man kunde skönja den gamla kanalbotten med delvis 
stensatta kanter. 1972 gjordes kompletterande anteckningar i förteckningen där sänkan beskrevs vara ca 
90 m lång, ca 15 m bred vid randen och 3-4 m djup. Det fanns en tydligt urgrävd bottenfåra som var ca 4 
m bred och ca 1 m djup.  

1968, strax före motorvägsbygget, gjorde riksantikvarieämbetet en uppmätning av platsen. Enligt den var 
den övermossade sträckningen drygt 80 m lång och 5 m bred med tydliga sidovallar med delvis nedrasade 
stenar i storleken 0,2-0,7 m. Kanalen hade haft ett djup om 0,4 m med raka sidor. Vid den uppdatering 
som gjordes 1979 av fornminnesregistret anges sänkan vara oregelbunden, 40 m lång, 3-15 m bred och 1-
2 m djup, i södra delen avsmalnande. 
  
Som framgår av ovanstående har de synliga tecknen efter hand blivit allt färre. Terrängen i sänkan har 
genom markarbeten förändrats så kraftigt att markens lutning idag t o m blivit den rakt motsatta mot 
kanalens lutning. En liten damm har anlagts långt ovanför den ursprungliga marknivån.  

För att vara en unik fornlämning av riksintresse är inte mycket bevarat. En informationsskylt om 
Ryssgravens historia vore nog på sin plats. 

 

 

Ryssgraven idag, sedd från norra viken vid 
badplatsen. Ett dike längst in i viken markerar den 
ungefärliga platsen för kanalen. Foto författaren 
2015. 

 
  
Källförteckning 
Riksantikvarieämbetets nya och gamla fornminnesregister 
Riksantikvarieämbetets rapporter 1931-12-01 och 1971 B15 
Lantmäterikartor över Kyrkbyn, Ekhammar och Almare-Stäket 
Storamiralämbetets tredje avdelning, objekt 1537 (riksarkivet) samt diverse skrivelser 
Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader, skrivelser 1853 
VoV-karta över Ryssgraven 1903 (riksarkivet) 
Statens vägverk projekteringskontoret 1987 F4BB:10 (stadsarkivet) 
Lars-Erik Åses skrifter om strandförskjutningen, GFF 1969-70 
Upplands kommunikationer av Carl M. Kjellberg, 1905. 
Hvarest gräfte sig Olaf Haraldsson ut ur Mälaren av Gustaf Nerman, 1893 
Om kanaler och slussar av Gustaf Nerman, 1894 
Inre vattenvägar i Uppland av Yngve Rollof 
Namn- och ordgeografiska studier av Ivar Modéer 
UKF:s hemsida 
Besök på plats. 
 
 

  10



Sunnerdahls hemskolor på landet. Del 7 
 
Uppbyggnadstiden 1913.  
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen.  
 
 
Styrelse  
Under år 1913 utgjordes styrelsen av 
följande personer:  
 
• Rektor Carl Svedelius, ordförande 
• Fabriksidkaren Wilhelm Lagerholm vice 

ordförande, att tillsammans med ark. 
Sigge Cronstedt kontrollera 
förvaltningen av stiftelsens fastigheter 

• Ark. Sigge Cronstedt, ledamot.  
• Överlärare Carl Lidman ledamot, att 

tillsammans med frk. Maria Aspman 
övervaka barnens fostran och 
undervisningen vid hemskolan samt de 
särskilda elevhemmens skötsel och 
ledning.  

• Lärarinnan frk.Maria Aspman, ledamot 
• Kanslirådet AJ. Lindhagen, ledamot 
• Professor Nils Hansson ledamot, med 

ansvar för vård och tillsyn över skötseln 
av Säbyholms gård samt tillsammans 
med hemskolans rektor göra upp förslag 
till anordnande av elevernas jordbruks- 
och trädgårdsarbeten.  

• Gertrud af Klintberg, suppleant 
• Barnavårdskonsulent Lars Barkman, 

suppleant 
• Direktör John Swartling suppleant, samt 

kassadirektör 
 
Under året har styrelsen hållit 38 (!) 
sammanträden. Auditören C. Juhlin-Dannfelt 
har tjänstgjort som sekreterare. Genom 
upprepade personliga besök på Säbyholm 
har styrelsens medlemmar utövat tillsyn över 
hemskolans verksamhet och egendomens 
förvaltning 
 
Lärare och hemföreståndarinnor 
Vid hemskolan på Säbyholm har under året 
åtskilliga personalförändringar ägt rum.         
Rektor Carl Lohmander erhöll på egen 
begäran avsked och till ny rektor för 

hemskolan anställdes rektorn vid 
landstingsseminariet i Östersund 
regementspastorn Carl Johan Sehlin den 15 
juni 1913. Vid sidan om göromålen som 
rektor har han undervisat i kristendom, 
historia och samhällslära samt meddelat 
konfirmationsundervisning åt 11 av skolans 
elever. 
Agronomen Victor Georgii har tjänstgjort 
som t.f. föreståndare från 1 januari till 15 
juni och som e.o. jordbrukslärare till  
1 november. 
 Slöjdläraren August Jaerde har under året 
undervisat i teoretiskt och praktiskt  
verkstadsarbete samt tjänstgjort som 
lekledare 
 Folkskolläraren Axel Öhrström har 
undervisat i modersmål, biologi, tyska, 
matematik (vårterminen ), sång och musik 
samt gymnastik och idrott 
Fil. Magistern Victor Lenander har under 
vårterminen undervisat i matematik, fysik, 
och hembygdslära 
Fil. kandidaten och folkskolläraren Emanuel 
Graner anställdes från höstterminens början 
som e.o. ämneslärare i matematik, fysik, 
kemi och geografi. Dessutom har han 
undervisat en avdelning i tyska 
Agronomen Axel von Am har tjänstgjort som 
vikarierande jordbrukslärare under tiden 24 
nov. till årets slut. 
 
I fråga om hemföreståndarinnorna har ingen 
förändring skett under året. 
Frk. Ida Eriksson, som antagits till 
föreståndarinna for småbarnshemmet 
Lillstugan, har under november och 
december lett slöjdflickornas arbeten för 
detta hems utrustning 
 
Förvaltare Axel Hullberg på Säbyholm har 
undervisat i husdjurslära under november 
månad.  
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Pastor Bengt Aurelius har hållit en serie 
kyrkohistoriska föreläsningar under 
vårterminen.  
Skomakare P.E. Lind har under året lett 
pojkarnas skomakeriarbete 
 
Elever 
Omsättningen av elever har varit stor under 
året. I enlighet med grundstadgarna har 
styrelsen lagt skolans arbetsplan så att den 
kan erbjuda en utbildningstid av högst  
fyra år, utan att lägga hinder i vägen for att 
elev även efter kortare tid kan lämna skolan, 
om så prövas lämpligt. De elever som under 
året lämnat skolan, har inte använt sig av den 
längsta utbildningstid skolan kan erbjuda. 
Sedan de under 2 å 2,5 år deltagit i skolans 
teoretiska undervisning och förberedande 
yrkesutbildning och uppnått en ålder av 17 å  
18 år, har de ansett sig lämpligen kunna 
övergå till det praktiska yrkesarbetet i 
jordbruk eller verkstad eller också söka 
inträde vid någon speciell yrkesskola eller på 
kontor.  
Vid årets början fanns vid Hemskolan 25 
pojkar och 31 flickor. På Tuna har den 
största omsättningen av elever skett, alla sex 
pojkarna som där intogs i januari 1911, har 
under 1913 sökt sig platser och lämnat 
hemmet. En av flickorna på Tuna har också 
erhållit plats och avgått från skolan. 
Eleverna på Boda, som också intogs i början 
av 1911, har däremot bättre hållit samman. 
Endast en pojke och två flickor har lämnat 
hemmet.  
På Haga har 4 pojkar och 1 flicka och på 
Vika 3 pojkar och 2 flickor slutat. Av dessa  
har en pojke från vardera av de sistnämnda 
hemmen skilts från skolan på grund av 
mindre gott uppförande. Under året har alltså 
20 elever gått ut från skolan. Av dessa har de 
allra flesta erhållit plats, redan innan de 
lämnat skolan och endast några få har 
återgått till sina hem. I de avgångna 
elevernas ställe har nya intagits och vid årets 
slut var alla 56 platserna vid hemskolan 
besatta. Ehuru de lediga platserna aldrig 
utannonserats har ingen brist på sökande 
visat sig, utan tvärtom har skolan inte kunnat 
ta emot alla som önskat inträde. I likhet med 

föregående år har eleverna kostnadsfritt 
erhållit mat, husrum med lyse och värme, 
tvätt och 10 kr. i månaden till kläder samt 
extra beklädnadsbidrag vid konfirmation. 
Dessutom har de erhållit fri undervisning, fri 
läkar- och tandvård, fria forbrukningsartiklar 
för skolarbetet och fria läroböcker. 
Hälsotillståndet bland eleverna har varit 
mycket gott. Inga smittosamma sjukdomar 
eller svårare sjukdomsfall har förekommit. 
Skolans friska läge, dess omväxlande arbete 
och sunda levnadssätt i förening med 
tillräcklig näring har visat sig mycket 
gynnsamt for elevernas fysiska utveckling 
och ökningen i vikt och växt har hos dem 
varit påfallande stor 
 
Hemskolans verksamhet 
Skolans mål är att bereda sina elever tillfälle 
att inhämta kunskaper och färdigheter i 
praktiska arbeten och vid sidan därav ge dem 
sådan undervisning av teoretisk art som kan 
främja medborgerlig bildning. I sin strävan 
mot detta mål har styrelsen redan från början 
av skolans verksamhet sökt finna en naturlig 
koppling mellan teoretisk undervisning 
och praktiskt arbete och åstadkomma 
lämplig omväxling dem emellan. För detta 
ändamål har skolans elever uppdelats i två 
grupper som växelvis deltagit i skolarbetet 
och det praktiska arbetet. I fråga om de 
teoretiska undervisningsämnena har eleverna 
haft frihet att välja företrädesvis sådana som 
bäst lämpat sig för deras begåvning och val 
av yrke.  
 
Skolarbetet 
Den teoretiska undervisningen har pågått 
under tiden 12/1-21/6 och 18/8-6/12 med 14 
dagars avbrott under vårarbetet och en 
veckas påsklov. Skolarbetet har alltså 
omfattat 36 veckor och varje elev har beretts 
tillfälle att deltaga däri 18 veckor, under det 
att de övriga  veckorna ägnats åt praktiskt 
arbete. 
 
Det praktiska arbetet 
Pojkar 
Alla pojkar har deltagit i hemsysslorna 
såsom att städa sina rum och utföra  
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yttre och inre renhållning på hemmen. I tur 
och ordning har de sågat och huggit ved, 
hämtat mjölk och för övrigt i egenskap av 
"gårdskarlar" utfört de göromål, som 
hemföreståndarinnorna ålagt dem för 
hemmets skötsel och vård. Alla pojkarna har 
också inom hemmen själva fått laga sina 
kläder under bestämda lagningsstunder .  
Med avseende på det praktiska arbete, som 
avser förberedande yrkesutbildning, har 
pojkarna delat sig i tre grupper, nämligen de 
som deltagit i jordbruksarbete, i metallslöjd 
och i träslöjd.  
 
Verkstadsarbete. 
I den mekaniska verkstaden har pojkarna 
tillverkat järnsängar, takkronor, lyktor, 
eldskärmar, eldgafflar, ljusstakar, hyllor, 
nyckelskåp, hinkar av olika slag, stuprör och 
rännor. Dessutom har de utfört en del 
reparationer till jordbruket och hemmen.  
Inom snickeriavdelningen har tillverkats 
träsängar, skåp, stolar, pallar, bord, hyllor 
mm. Dessutom har även denna avdelning 
utfört ganska omfattande reparationsarbeten, 
fernissat golven i hemmen och i 
gymnastiksalen målat och laserat diverse 
möbler och uppfört en del mindre byggnader 
såsom magasin vid ångbåtsbryggan och skjul 
för fotogen.  
 
Jordbruksarbete.  
Under det första året av skolans verksamhet 
fick de pojkar som ville ägna sig åt 
jordbruksarbete, delta i arbetet på Säbyholms 
gård. Av flera orsaker visade sig detta 
mindre lämpligt och styrelsen började snart 
nog vidta åtgärder för att få till stånd ett från 
den stora gården skilt lantbruk som skulle 
skötas uteslutande av pojkarna under en 
agronoms ledning. Denna plan har under 
1913 fullt genomförts, i det att stall och 
ladugård färdigbyggts och försetts med 
kreatur och inventarier samt att lämplig areal 
jord avdelats från Säbyholms gård. 
Därigenom har skolan erhållit möjlighet att 
bereda jordbrukspojkarna ordnat och 
sammanhängande jordbruksarbete. De har 
fått sköta stall och ladugård, hönshus och 
svinhus, utföra vårarbetet, bärga in skörden 

och höstplöja, tröska och utföra därtill 
hörande log- och magasinsarbeten. Utom 
arbetet vid lantgården har de ombesörjt de 
för skolan nödiga skjutsarna, anlagt och 
grusat vägar samt utfört en del 
röjningsarbeten.  
Vid sidan av det praktiska arbetet har 
teoretisk undervisning meddelats i 
jordbrukslära, husdjurslära, fältmätning och 
avvägning. Som läroböcker har använts 
Jordbruksbok för pojkar av Pär Bolin,  
Jordbrukslära av V. Ekerot och En lönande 
ladugårdsskötsel av Nils Hansson.  
 
Trädgårdsarbete. 
Då skolan inte har någon egen trädgård av 
den omfattning, att den kan erbjuda 
sysselsättning året om, har trädgårdsarbetet 
vid skolan utförts i de vid hemmen anlagda 
trädgårdslanden. Någon särskild utbildning  
i trädgårdsarbete har inte kunnat ges under 
året, men alla eleverna har fått deltaga i 
skötandet av hemmens trädgårdar.  
 
Skomakeri. 
I tur och ordning har alla pojkarna under 
tiden jan.- maj och okt.- dec. några dagar i 
veckan sysselsatts med skomakeriarbete. De 
har då utfört reparationer av egna och 
flickornas skor såsom halvsulning, klackning 
och lappning. 
 
Hushållsarbete. 
Enligt skolans arbetsplan omfattar 
hushållsarbetet matlagning, bakning, 
konservering, styckning av slaktdjur, skötsel 
av kök, skafferi och källare, dukning, 
servering, tvätt och strykning. I dessa ämnen 
har också flickorna under året erhållit 
teoretisk undervisning. De åtta flickor som 
bor på varje hem, har lika fördelats mellan 
hushållsgruppen och skolgruppen.  
 
Flickslöjd.  
Alla flickor har under året undervisats i 
linne- och klädsömnad, mönsterritning och  
enklare vävnad. Dessutom har de lagat och 
stoppat hemmens linneförråd, egna kläder 
samt till stor del förfärdigat småbarnslinne- 
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och sängkläder till hemmet Lillstugan för 
barnavård.  
Alla flickor har dessutom beretts möjlighet 
att något deltaga i trädgårds- och lant-
bruksarbetet. Två flickor har särskilt ägnat 
sig åt husdjursskötsel.  
 
Fester  
Som ett led i skolans strävan att ge eleverna 
allmän medborgerlig bildning har under året 
ingått en del fester och utflykter. Under  
under höstterminen påbörjades dessutom 
regelbundet återkommande föreläsningar 
och föredrag. Till fester och föredrag har 
allmänheten haft fritt tillträde och man har i 
ganska stor utsträckning begagnat sig av 
denna möjlighet. Vid festerna har elevernas 
självverksamhet i största möjliga mån tagits i 
anspråk.  
Den 7 januari invigdes den nya högtidssalen 
i skolbyggnaden med en fest under 
medverkan av styrelseordförande rektor C. 
Svedelius.  

 
Skolans högtidssal 

 
Till invigningen hade frk. Sunnerdahl skänkt 
en väggbonad benämd "Jungfru Maria". 
Motivet till väggbonaden är hämtat från Erik 
Axel Karlfeldts dikt Jungfru Maria. Bonaden 
är framtagen av industridesignern Alf 
Wallander och vävd hos Svensk konstslöjds 
utställning Selma Göbel i Stockholm i början 
på år 1912 och blev färdig under hösten 
samma år. Midsommardagen anordnades en 
större sommarfest. Flera direktions-
medlemmar, många anhöriga till eleverna 
och andra intresserade deltog. Sång och 
musik utfördes av eleverna. Rektorn C. 
Svedelius höll tal och rektorn C. Sehlin 
föreläste om "Fosterländska minnen och 
maningar från midsommartid". Blomstertåg 

och lekar i det fria var ett av inslagen i 
festen.  
Den 6 nov. firades med en fosterländsk fest 
med föredrag av rektorn C. Sehlin, uppläs-
ning av elever, sång och musik, tablåer och 
fackeltåg.  
Luciadagen firades också med en enkel 
festlighet.  
Under höstterminen har följande 
föreläsningar och föredrag hållits i 
skolbyggnadens högtidssal: Rektorn C. 
Svedelius: Arbetsstugorna i Norrbotten, 
professorn Nils Hansson: Nils Joh. Fjord,  
överläraren Carl Lidman: En resa genom 
Amerikas Förenta Stater, Amanuensen frk. 
Elin Cederblom : En resa i Österrike, fil. 
kandidaten E. Graner: Telegrafering utan 
tråd samt Våra viktigaste naturlagar, läraren 
A. Öhrström: Ordlekar i svenska språket 
samt Våra namn, slöjdläraren Aug. Jaerde: 
En resa till Sydamerika och rektorn C. 
Sehlin: Svenska flaggan samt Arbetets etik. 
Vid dessa föreläsningar har i regel eleverna 
utfört sång och musik.  
I allmänhet har elever och lärare besökt 
gudstjänsten i Lossa kyrka, och någon gång 
har särskild skolgudstjänst anordnats i 
skolbyggnaden med predikan av rektorn.  
Till elevernas förströelse har i regel 
gemensam lek förekommit en stund varje 
söndagskväll i det fria eller i skolbyggnadens 
gymnastiksal.  

 
Gymnastiksalen 

 
Förutom de många mindre utflykter, som i 
samband med hembygdsundervisningen 
företagits, har skolan under året fått tillfälle 
att göra några intressanta och lärorika resor. 
Den 6 juli besöktes Stäket, Sigtuna och 
Skokloster, och den 10 augusti företogs en 
utflykt med förhyrd ångbåt till Gräsholmen 
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Några effektiva huskurer, en förmaning och en beskrivning hämtade ur 
Hushållningsjournalen. 
 
1789, okt  
BOTEMEDEL EMOT SWÅR 
FÖRSTOPPNING.  
Människolivets plågor drabbar både den lärde världen 
och uslingen. Dock är för1usten av en lärd värre än av 
en usling, även om vårt folkfattiga land behöver sina 
innevånare.  

En sjukdom, som kan leda till döden är för-
stoppning. Ett botemedel, som hjälpte en dräng i 
Hälsingland, var att gräva ned honom i gödseln i 
fårhuset. Efter en liten stund begärde han att bli 
uppgrävd igen för naturens trängande behov. Han var 
sedan återställd. Även om denna metod på en frisk 
kan anses osnygg, är den sjuke som plågas inte så 
grannlaga.  
 

1780, juli  
OFÖRGRIPLIGA TANKAR, OM TOBAKS-
RÖKANDES AFSKAFF ANDE, TIL WIN-
NANDE AF BESPARING SÅ I DEN ALL-
MÄNNA SOM ENSKILDA HUS-
HÅLLNINGEN  
Tobak är den i vår tid varande nödvändighetsartikeln, 
som vi dels måste köpa dyrt från utlänningen eller ta 
vår bästa åkermark for att odla. Tobaksrökningen 
tilltar. Att på en gång dra in tobaken vore omöjligt och 
inte nyttigt for dem, som kommit så långt i sin last, att 
de anse den för nödvändig. Men på sikt borde man 
kunna förbjuda tobakens användande, om föräldrar 
och husbönder såg efter de sina. Böter för dem som 
tredskas 

 
1777, sept 
BOTEMEDEL  
Ett medel mot sår, blessyrer och kontusioner är 
att lägga ett plåster av honung. Är såret djupt  
bytes plåstret efter några timmar. Såret får inte 
tvättas. Något stillande medel t.ex. socker 
får inte läggas på. Kuren är fullkomlig inom 
24 timmar.  
 
 
1782, mars 
HUSKURER 
Mot stenvret, en olidligt plågsam verk och 
svullnad under foten, är kvicksilver blandat med 
ister ett säkert medel. 
Mot nackvrest hos hästar, som anses obotligt, 
är terpentin droppat i såret ett verksamt medel. 
 

 
1780, maj  
HUS-CUR EMOT FÖRKYLNING  
Frostskada botas med svingalla, som torkats i taket 
och sönderskärs och kokas i mjölk till en välling, som 
smörjes på skadan.  

Genom att tugga ärter varje kväll och lägga på 
frostskadade fingrar, botades de efter ett halvår.  

Genomfrusen hästträck lägges var halvtimma på det 
frostskadade stället och efter 8-9 timmar är skadan 
botad. Om det bildats sår, som börjat ruttna, läggs 
svin- eller oxgalla på. Denna metod förklaras av att 
hästgödseln är kallare än is och alltså därför starkast 
att utdraga kölden ur förfrusna lämmar.  

Jag har prövat på en ung man, vars stortå var 
förfrusen. Efter en tid svullnade och blånade benet och 
fältskär eftersändes att amputera det. Denna metod 
räddade honom och efter 8-9 timmar var benet som 
vanligt.  
 

 
1782, aug. 
OM CIDER 
Mogna äpplen, som plockas från trädet, ger bästa cidern. Ritning på en kvarn finns. Saften jäses två gånger och 
klaras med husblåst. Tillsätt gärna stött ingefära. Päronsaft tillreds på samma sätt. 
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Forskartips 

För den som skall börja med lokalhistorisk forskning uppstår ganska snart frågan var man skall söka 
information om det ämne/objekt man skall ge sig i kast med. Det naturliga är att börja på ”nätet” för 
att sedan fortsätta i något offentligt arkiv. Att söka på biblioteket är kanske inte det första man tänker 
på i detta läge.  
   I några artiklar ska jag presentera Sveriges biblioteksväsende. Jag har arbetat som forsknings-
bibliotekarie på en stor och en liten högskola i sammanlagt 40 år och tycker det nu är dags att göra lite 
reklam för vårt biblioteksväsende men framför allt informera om den fantastiska kunskapsbank som 
våra bibliotek utgör. Jag kommer även att berätta om vad du som kan få för hjälp och service om du  
vill forska på egen hand. 
   Våra bibliotek har i flera hundra år sparat och ordnat, inte bara böcker, utan mängder med intressant 
material. I varje by i Sverige finns ett folkbibliotek, och i varje stad ett stadsbibliotek men hur kända är 
våra forskningsbibliotek? 
    Svenska bibliotek har av tradition delats i två grupper, folk/kommunbibliotek och universitets-
/högskole/specialbibliotek som sammantaget kallas forskningsbibliotek. De förra får pengar av 
kommunen/staden och har ett folkbildningsuppdrag. Den största delen av samlingarna består av 
skönlitteratur, men man hittar ofta hembygdssamlingar och annat lokalt material där. Exempel är den 
Svenngårdska samlingen på Upplands-Bro bibliotek.  
     Forskningsbiblioteken får pengar av staten och skall stödja forskning och grundutbildning på våra 
universitet och högskolor. Specialbibliotek är också statliga och är specialiserade på ett ämne. 
Exempel är våra museibibliotek, Nobelbiblioteket, Mittag-Lefflerbiblioteket (matematik), Svenska 
Barnboksinstitutet osv. Alla dessa bibliotek är öppna för allmänheten och man får hjälp av 
ämneskunnig personal samt tillgång till ämnesspecifika uppslagsverk och databaser. 
    Folk- och forskningsbibliotek har olika sätt att arbeta internt och har historiskt haft mycket lite 
samarbete men 2010 beslöt Kungliga Biblioteket, Sveriges Nationalbibliotek och en statlig myndighet 
om samordning och utveckling inom det allmänna biblioteksväsendet.  
   Samordningen resulterade ex.vis i att allmänheten nu kan beställa hem material från vilket 
forskningsbibliotek som helst i Sverige och få det skickat till närmaste folkbibliotek. Man hämtar ut 
och lämnar tillbaka sitt lån på sitt lokala folkbibliotek. Detta kallas fjärrlån. Med fjärrlånsmöjligheten 
kan man på ett enkelt sätt få tag på svårfunnen litteratur. 
    Det finns ca 400 forskningsbibliotek i Sverige. Deras bestånd finns förtecknat i litteraturdatabasen 
Libris som du når på internetadressen www.libris.kb.se. Libris är vår nationella samkatalog, som det 
heter på fackspråk. Libris innehåller ca 7 miljoner titlar och allt (nästan) är tillgängligt. Libris 
innehåller inte bara böcker, utan man kan hitta artiklar och kapitel ur böcker. Den innehåller dessutom 
Svensk Mediedatabas med 8 miljoner timmar svensk film teve och musik. 
    Swepub är en söktjänst på Internet som innehåller rapporter och avhandlingar från Svenska 
universitet och högskolor. Man söker på sitt ämne i fritextraden till att börja med. Får man alltför 
många träffar och träffar som inte motsvarar frågan provar man att söka i ämnesraden. Hittar man en 
bok i träfflistan som man vill titta närmare på, klickar man på titeln och får då upp mer detaljerad 
information om boken, samt en förteckning med ämnesord som ringar in innehållet i boken. Sen 
”skrollar” man ner för att se vilka bibliotek som har boken. Där finns en regionindelad lista och man 
väljer i första hand att se om boken finns i den egna regionen då det är sannolikt att det går fortare att 
få hem boken via fjärrlån. 
 
I nästa nummer av nyhetsbrevet skall jag berätta om vårt nationalbibliotek, Kungliga Biblioteket som 
också betjänar allmänheten.  
 
 
 
Sophie Hedin 
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Medlemsinformation 4 
    - nyhetsbrev nov 2016 

 

                 Årgång 30 
                    
      Ortsnamn i vikingatidens Svitjod berättar om Upplands-Bro. 

 
Föredrag av Börje Sandén 

 
Kulturhuset (trappan) 

Kungsängens centrum den 13 november kl 13.00 

Börje Sandén förklarar och demonstrerar med hjälp av kartor den roll som namnen 
Fornsigtuna, Skarven, Stocksund och Bro spelade för tusen år sedan. 

 Gammal kunskap har åter blivit aktuell! 

Var fanns Mälaren under samma tid? Varför blir det starkt strömdrag vid Stäket varje vår? 

De äldsta ortnamnen i vårt land - och vår bygd - är tolkningar från dels några isländska texter 
och dels en latinsk text som ungefär samtidigt berättar mer ingående om vårt lands 

geografi. Under större delen av 1900-talet gällde en säregen uppfattning om hur orterna låg i 
förhållande till varandra. Före 1900-talet tolkades dessa texter på ett riktigare sätt. 

Inte förrän ett stycke in på 1980-talet har man börjat återgå till den äldre generationens 
synsätt. Men ännu 2016 har man i Vetenskapsradion fått höra den bokstavligen snedvridna 

versionen av hur Olav den Helige färdades i våra farvatten. 
     

Ansvarig för arrangemanget är UKF i samarbete med Biblioteket. 
Fri entré. 

 
Evenemangstips 

 
Konst och Hantverksutställning på hembygdsgården Klint, 

 Prästvägen 8 i Bro 
Söndagen den 20 nov. kl 11-15 

Lokala konstnärer och hantverkare visar målningar foton, keramik och spinning av 
 

Evenemangstips 
 

Bro-Lossa Hembygdsföreningens traditionella Julmarknad på Klint 
Lördagen 3 dec. kl 12 – 15 

Hembygdsföreningen önskar alla välkomna 
 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
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Arkeologidagen 2016 
 
I år medverkade UKF vid Riksantikvarieämbetets arrangemang Arkeologidagen den 28 aug. Vi 
valde  Fornsigtuna, beläget på Signhildsbergs ägor som utflyktsmål och som ett led i vår plan att 
aktualisera markradarundersökningar för att lokalisera de ruinrester efter slottsliknande 
byggnader som utförligt beskrivits år 1612 av den första riksantikvarien Aschaneus, uppvuxen i 
grannbyn Aske.  
     Det var vår lokalhistoriska forskning som på 1970-talet hittade Fornsigtuna, efter att det 50 år 
tidigare lagts på ”kuriositetens hylla”.  När fem somrars utgrävningar äntligen kom till stånd på 
1980-alet var det lokalhistoriker i Västergötland som varit en pådrivande kraft. 
    För att göra det möjligt för så många som möjligt att besöka Signhildsberg erbjöd UKF gratis 
busstransport tur och retur Kungsängen/Bro. Många utnyttjade den möjligheten. 
  
Totalt 35 personer deltog i en två 
timmars vandring i området med fyra 
hållplatser där Börje gav deltagarna 
initierad information om Fornsigtuna 
och de utgrävningar som gjordes under 
80-talet.  
 
På UKF´s hemsida under rubriken 
Exkursioner finner du texten till 
Börje`s presentation. 
  

 

 

 
Börje i samspråk med 
Tom Slettengren ägare 
av Signhildsberg och 
som tillsammans med 
hustru Charlotte är ett 
viktigt stöd för att UKF 
skall kunna fortsätta sin 
planering för att 
genomföra en 
markradarundersökning 
på området. 

 

      
Varje deltagare fick ett vikblad med bilder från 
utgrävningarna . Här studeras bladet flitigt. 
 

 
Kulturarvsdagen 2016 
 
UKF deltog som brukligt vid årets kulturarvsdag. I år var temat Tidens rörelser med fokus på 
folkrörelser och enskildas engagemang. Biblioteket var ansvarigt  för arrangemanget som hölls  
den 11 sept i Kulturhusets Café-avdelning. Ca 20 besökare hade bänkat sig för att lyssna på en 
serie korta presentationer framförda av UKF, Stockholms-Näs Hembygdsförening, Upplands-
Bro Arkivförening och Bro Låssa Hembygdsförening. Upplands-Bro Fotoklubb visade ett 
fotocollage.  
Börje Sandén berättade om viktiga händelser och personliga initiativ ur UKF´s historia och 
speciellt om det enskilda initiativ som låg bakom ”räddandet” av Granhammars slott. 
 
På UKF´s hemsida under rubriken Exkursioner finner du texten till Börje`s presentation. 
 
 



 
                                                            . 
                                                                           Foto ur Wikipedia 
 

Vad hände egentligen när Olav Haraldson besökte vår kommun 
för tusen år sedan? 
 
Här berättar Olav”själv” vad som hände, när han år 2010 besökte Medeltidsdagen 
vid Kungsängens kyrka.      En rapport förmedlad av Börje Sandén 
 
Att jag befinner mig här beror på att er lokala hembygdsforskare blivit ombedd att berätta något om 
kyrkans och socknens äldre historia här på Medeltidsdagen vid Kungsängen kyrka, som från början hette 
Näs kyrka. Han ville då berätta historien ända från början – just när namnet Näs uppkom som benämning 
på såväl socken som kyrka. Intressanta upplysningar om det hade han funnit i två gamla isländska sagor. 
Men de var inte helt samstämmiga.  
   
Eftersom sagorna handlar om mig, den norska kungen Olav Haraldson, så ville er forskare att jag själv 
skulle komma och berätta om vad som egentligen hände. För jag var ju med i det händelseförlopp som 
berättar om det näs, som blev min stora räddning när kung Olov Skötkonung blockerat utfarten till havet 
med hela sin flotta. 
   
Han som bad mig komma, bär det gamla fornnordiska namnet Birger, fast nu använder ni visst 
namnformen Börje. Jag har förstått genom mina kommunikationskanaler med eftervärlden att det har 
uppstått problem med tolkning av vad som hände här - i det som ni nu kallar Kungsängen. 
Kommunikationskanaler? Ja, jag blev ju helgon på ”nolltid” efter min död och man kallade mig ”Olav den 
Helige” för snart 1000 år sedan. När det gäller kontaktmöjligheter har helgon förvisso andliga gåvor, som 
inte vanliga dödliga har. Vi helgon får ”uppenbarelser”. Ett meddelande kommer någonstans ifrån - och så 
plötsligt vet vi saker och ting.  
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Men - under senare år har vi fått konkurrens. Det är inte längre bara helgonen som kan ge varandra 
uppenbarelser, för nu finns det många jordelevande varelser, som också är med oss där uppe i 
cyberrymden. Det måste ha varit med ett sådant meddelande som er Birger inbjöd mig att komma hit idag. 
Budskapet bara ”uppenbarades” för mig precis som i den gamla goda tiden.  
   
Eftersom jag gärna vill rätta till en del felaktigheter som sagts om mig, tog jag honom på orden.    
Och här är jag nu. Jag måste ärligen säga att jag blev väldigt förvånad, när jag så snabbt efter min död fick 
veta att jag blivit helgon. Jag var inte alls någon from munk. Jag var ju en av de allra mest krigiska och 
brutala vikingakungarna på min tid. Med våld tvingade jag norrmännen att bli kristna.  
Men till slut insåg jag att våld inte är någon bra metod att använda i politik. Norrmännen drev mig 
nämligen ut ur landet. Och när jag kom med en krigshär för att ta tillbaka makten så stupade jag vid 
Stiklastad 1030 - på en ö i Trondheimsfjorden  
   
Inom ett år började rykten gå att jag inte var död. Min själ levde vidare, sades det. Sjuka blev botade, 
blinda och döva fick syn och hörsel tillbaka. Bara genom att besöka min grav i Nidaros och bedja böner 
fick man goda skördar och framgång i sina företag. Det som komplicerat historien om mig är att min gode 
levnadstecknare Snorre Sturlason skrev två berättelser om mina äventyr. Den första var betydligt längre än 
den senare. Det finns alltså fler detaljer i den första.  
   
I sak är bägge förvånansvärt riktiga efter att gått från mun till mun i 200 år innan de blev satta på pränt.  
Sagorna har emellertid fått olika namn på det vattendrag som jag seglade in i, när jag lämnade havet för att 
ta mig in i Svitjod och hämnas de oförrätter, som min familj utsatts för av den svenske Olov Skottkonungs 
familj. Hans mor (Sigrid Storråda) hade ju bränt inne min fader, när han varit i Svitjod för att fria till 
henne. Det var skäl nog för mig att komma hit för att hämnas.  
  
Nu till det, som verkligen hände här i Näs. Jag hoppas att min berättelse skall bidra till att era 
vetenskapsmän kan enas om hur det gick till, när jag, efter att grundligt plundrat Svitjod, tog mig ut på 
havet och for hem.    
     Kung Olov Svenske, den där Skottkonung eller Skötkonung som ni kallar honom, lade sig med hela sin 
flotta och täppte till det större av de två Stocksunden, det som ni nu kallar Stäksundet. Det mindre sundet, 
Lilla Stäket eller Bak-Stäket, var inte segelbart hela året, bara vid vårfloden. 
   
Jag hade alltså blivit instängd med mina 3 skepp i Skarven över vintern. Det är samma vattendrag som i en 
annan av sagorna kallas Lagen. Viken här bakom mig heter Skarven fortfarande - har jag just fått veta. Det 
blev en gruvligt kall och snörik vinter. För att inte mina skepp skulle skruvas sönder av isen lät jag hugga 
ner så mycket skog, att vi kunde hålla eldar brinnande runt fartygen, och på så sätt göra isen mjukare.  
   
När våren kom hade Olov Svenske på nytt samlat sitt krigsfolk på stränderna längs det större av sunden 
och blockerat vattendraget med sin flotta. Vi skulle aldrig kunna ta os ut på havet den vägen. Ja, vi var 
verkligen illa utsatta. Men jag hade en plan som borde kunna rädda oss.    
     Det var som sagt mycket kallt och mycket snö i Svitjod denna vinter. Och det är allmänt bekant att alla 
rinnande vatten i Svitjod rinner ut i havet genom Skarven, också kallad Lagen.   
Jag hade fått veta att det kunde bli väldiga översvämningar i Lagen, när allt vatten skulle ut till havet 
genom det smala sundet. Det var ”så smalt att många åar är bredare” säger den skrift som ni har läst.  
   
Med en så snörik och kall vinter som 1007- 08, förstod jag att vattnet kanske skulle stiga så högt upp på 
stränderna så att vi lätt skulle kunna dra båtarna den korta sträckan över näset vid Lilla Stäket. Men vattnet 
steg inte så högt som jag hoppats. Och nu var goda råd dyra.  Mina spejare hade emellertid märkt att näset 
inte var särskilt starkt bevakat av svenskarna. De väntade sig tydligen att vi skulle försöka slå oss ut förbi 
fartygen i det större sundet. Där hade man också slagit ner pålar för att försvåra framkomsten och där 
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fanns en mannahär på stranden och en kastal – fästning - som skyddade inloppet till sjön Skarven, där vi 
befann oss.  
   
Jag bidade tiden och inväntade förlig vind och den kom från rätt väderstreck - från norr.  
Mina fartygskaptener kände inte till min plan. Jag befallde dem att bara göra så, som jag skulle visa dem.  
Först föll jag på knä och åkallade gudarna, sedan befallde jag att seglen skulle hissas, och med stark 
medvind seglade vi rakt mot näset. Och det är nu, som sagan inte säger hur det var på riktigt. Den påstår 
att ett mirakel skedde, att näset sprack sönder, att svearna på stranden drunknade, och att jag seglade till 
havs ”på en mycket frejdad färd”, som det blev skrivet i sagan.  
   
Så var det inte. Men - min list hade lyckats. Svenskarna hade inte samlat någon stor mannahär vid näset, 
och trots den stora översvämningen var det inte öppet vatten hela vägen ut till havet. Men vattnet hade 
stigit så mycket att näset inte var bredare än så där 10 skeppslängder. Du vet troligen att det tillhör 
vardagen för oss vikingar att dra våra båtar över landhinder, ibland flera mil vid långa dragställen. Här var 
det mycket snabbt gjort att dra båtarna över näset. Det var så vi undkom Olof Svenske.  
   
Men - varför står det i sagan att näset brast sönder? Min gode levnadsskildrare Snorre Sturlason hade 
skrivit sina två berättelser om mig 200 år efter att jag varit här. Och jag vet, att innan Snorre skrev den 
kortare berättelsen hade han rest till Sverige för att höra vad svearna kände till om mitt besök här.  
Men Snorre kom aldrig ända fram till Svitjod. I Västergötland träffade han lagmannen där, som berättade 
vad han visste. Svearna hade sagt att det var ett under att Olav hade undkommit!  
   
Så här tror jag det var:    
Svearna måste ha tyckt det vara väldigt försmädligt, att jag så lätt kommit undan. Olov Svenske hade ju 
sagt att jag absolut inte skulle kunna komma undan, att det bara var att ta mig om jag försökte. Detta 
katastrofala misslyckande ville svearna aldrig erkänna. Därför hittade man på, att något övernaturligt 
skett. Som ni ser: redan på den tiden ville de, som bestämde historiens gång, inte skriva sådant som var 
ofördelaktigt. Ja, så kom det sig, att det som hände här vid Näs blev mitt första mirakel, för den här resan 
var mitt första härnadståg. Och jag var ju nyss bliven tonåring  
   
Jag hoppas ni har lagt märke till, att jag talat om ert Näs flera gånger. Det är således jag – eller rättare sagt, 
sagan om mig - som gett er namnet på den kyrka som uppfördes på närmast möjliga plats, där det gick att 
bygga en kyrka. Näset ligger ju precis på andra sidan berget bakom mig.  
     Men historien om Näs är inte slut på länge än. Sagan om mig blev känd i Sverige, först 600 år efter min 
död. Och då började nya sagor att florera, nu på svenska, och nu på så kallad vetenskaplig grund. Er stora 
historiker Olof Rudbeck var en av de första som hade tillgång till äkta isländska handskrifter. Hur det gick 
till, när ni kom över dem, är en annan förvisso intressant historia   
      Rudbeck konstaterade snabbt att platsen för händelsen låg där HAVET började. Inför er vill jag 
verkligen ursäkta Rudbecks feltolkning av sagan. På 1600-talet började nämligen havet just vid 
Stockholm. Han kände ju inte till att ert land här i Kungsängen höjer sig med nästan en halvmeter för varje 
århundrade Det ni kallar Mälaren var på min tid en havsvik - och skulle så förbli i 300 år efter att jag var 
här.  
   
Vad jag inte förstår är, att era vetenskapsmän, som sysslar med att översätta de isländska sagorna inte 
tycks ha tänkt på att landhöjning ändrat på de geografiska förhållandena. Det gör dock de vetenskapsmän 
som nu sysslar med geologi och arkeologi. De säger att Stocksunden låg i havet på min tid.  
Era vetenskapliga skrifter skrevs på den tiden på latin och då blev det "Stocksund al mare" eller  
Almare-stäket. 
   
Men - sådant som en gång blivit kallat ”sanning” är det mycket svårt att ändra på. Och många, som forskat 
och skrivit om er huvudstads historia, har bestämt sig för att det var i Stockholm, som jag skulle ha grävt 
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mig ut, så att ett nytt sund -  Söderström -  uppkommit efter mitt besök. Jag misstänker att det kan av varit 
sagoförfattaren  Snorre, som – 200 år senare – själv hittat på att jag skulle ha grävt mig ut.  
 
För resten: era arkeologer vet nu med bestämdhet, att både Söderström och Norrström var breda 
vattendrag för 1000 år sedan. Stockholm var bara en liten ö långt ut i skärgården! - bebodd av fiskare.   
    Det har dock funnits forskare som redan i 1800-talets mitt räknat ut att Olav den Heliges färd i Svitjod 
verkligen slutade vid Almarestäket och att det var där, som han kom ut på havet. Men det har många 
historieskrivare inte velat tro på. 
   
Jag har velat tala om för er, att det var här vid näset, som jag tog mig ut, genom att bekämpa den svaga 
bevakningen och hastigt dra båtarna över näset. Vi var dock tre fulla skeppslaster med folk. 
     Vill ni veta mer om, hur era vetenskapsmän resonerar hit och dit i saken, kan sådan kunskap numera 
”uppenbaras” även för er. Ni behöver bara trycka på några tangenter så kan ni läsa om det hemma i era 
tittskåp.  
  
Och – det där med ”Olav den Helige”  – hur var det egentligen med min helighet?  
Jag har redan antytt att jag själv aldrig upplevde mig som helig – tvärtom. Men jag var allvarligt 
intresserad av att föra in den kristna kulturen i mitt land. Jag hade nämligen blivit övertygad om - sedan 
jag i många år vistats i Frankrike, England, Spanien, och där sett vilka stora stads- och statsbildningar som 
den kristna kulturen åstadkommit. Därför har jag med våld velat föra mitt land in i kretsen av kristna 
stater.  
 
Jag är glad att jag fått vara med här på er Medeltidsdag och fått möjlighet rätta till felaktiga uppfattningar 
om mitt besök i Kungsängen åren 1007- 08 - enligt er tidräkning.  
Jag önskar er lycka till i er strävan att göra ert samhälle ännu bättre att leva i.  
….  
Börje avslutar  
Ja, vi tackar dig Olav Haraldsson för besöket här på Medeltidsdagen vid Kungsängen kyrka. Innan du 
återgår till din himmel vill jag att du lyssnar på något som du kommer att känna igen. Vi vill erinra dig om 
sådant som du hört vid dina besök i Kristna kyrkor. Något som framförts där – och fortfarande framförs - 
både i de ca 200 S:t Olovs-kyrkorna som finns runt om i världen, och i andra kyrkor.  
   
Vi gör det med en sång, som var gammal, redan på Olav den Heliges tid. I den katolska världen är den ett 
stående inslag i en synnerligen vanlig gudstjänstform, som kallas Vesper. I den Lutherska kyrkan 
användes den också ibland i Aftonsången under namnet Magnificat  Det är verkligen en magnifik sång 
som levt vidare ända sedan den allra första kristna tiden. Den kallas också  Jungfru Marias lovsång. I den 
sjunger hon om sina känslor, när hon fick veta att hon skulle föda Världens Frälsare.  
 
Sången finns med i en bevarad St Olavs-mässa skapad av ärkebiskopen i Nidaros (Trondheim) på 1170-
talet. Men det är inte den första Olavs-mässan. Den allra äldsta kända mässan till St Olavs ära är från 
mitten av 1000-talet. Den finns bevarad i England. Olav den Helige dog 1030 och var faktiskt redan efter 
ca 25 år så ”legendarisk” att man gjort åminnelsegudstjänster till hans ära.  
 
När jag nu i min pipa blåser en ”gammalkyrklig ton” så kommer något oväntat att hända.  
Dock inte något mirakel. Den version av Magnificat vi får höra är i grunden densamma som på Olov den 
Heliges tid. Varannan vers sjungs enstämmigt som på Olov den Heliges tid och varannan i en flerstämmig 
version från medeltiden. Den sjungs av en manskvartett från Bro. 
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Ny forskning ändrar platsen för Aspviks gamla backe 
av Ulf Björkdahl 

 

 

 

På Enköpingsvägen, mellan Sylta och Prästtorp, finns en lång backe som kallas Aspviksbacken. Den 
passerar betongstationen och platsen för Aspviks kvarn. Denna del av Enköpingsvägen anlades i slutet 
av 1930-talet och togs i trafik 1940. Innan dess var Enköpingsvägen den grusväg som går parallellt 
bredvid backen (jfr kartan ovan).  

Grusvägen har i hembygdslitteraturen ansetts ha funnits sedan 1600-talet. Från det århundradet finns 
endast ett fåtal kartor över trakten och studerar man dem kan man nog instämma i hembygdsböckernas 
uppfattning. Så har jag själv gjort och även informerat mina medvandrare om denna ”gamla 1600-
talsväg” när jag genomförde en väghistorisk vandring oktober 2015. 

Bara några veckor efter vandringen hittade jag överraskande några ritningar i en ”undanskymd” del i  
vägmyndigheternas arkiv. Ritningen visar att vägen byggdes i slutet av 1840-talet och ingalunda har 
sina rötter i tidigare århundraden! 

Men var gick då den gamla vägen, 1600-talsvägen? Även det framgår av ritningarna. Under 1600- och 
1700-talen gick landsvägen exakt där Aspviksbacken går idag på Enköpingsvägen! Att detta inte 
iakttagits tidigare är nog inte så konstigt, eftersom den gamla vägen på denna sträcka helt har 
överbyggts av Enköpingsvägen. Av ritningarna kan man dessutom se lutningen på 1600-talsbacken 
vilken i kombination med att studera terrängen på plats tydligt visar hur brant ursprungsbacken var.
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Planritningar 

1600-talets landsväg över Aspviksåsen var uppenbarligen mycket brant för enligt en vägbeskrivning 
( från  1792 )  reste  man   österifrån "uppför en lång och tvär kallad Aspviks Backe, nedan och förbi 
Aspviks vattenkvarnar". Vid den vägöversyn som gjordes under 1840-talet påtalades "de besvärliga 
Aspviksbackarna" och man tog fram planer för att de och några andra besvärliga backar skulle 
åtgärdas så att de blev mindre branta. Fastställda ritningar skickades med en skrivelse från Styrelsen 
för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader 28 juli 1846 till Kungl Majt:s Befallningshavare i Uppsala 
Län (alltså länsstyrelsen). I skrivelsen meddelades att statsbidrag om 2.322 riksdaler och 24 skilling 
Banco beviljats arbetsdirektionen i Bro härad för omläggning av backen (en mindre del av beloppet 
avsåg en annan backe i närheten). 

 

Ritningen ovan, som bör ha upprättats 1845, visar nederst den dåvarande landsvägen dvs 1600-talets 
Aspviksbacke. Från höger kommer vägen från Sylta och ”Kungsängen” (Kungsängen fanns inte då) 
och fortsätter förbi Aspviks kvarnar och vidare mot Bro. I högra delen ses landsvägen passera mellan 
två bergknallar. Det är den bergklack som ännu syns på Enköpingsvägen (se foto 1).  

Överst på ritningen syns den nya vägsträckningen, 1850-talets Aspviksbacke, dvs den grusväg som 
finns kvar idag. Enligt kontraktet 12 dec 1846 skulle arbetet slutföras före 1847 års utgång. Arbetet 
påbörjades 1847 men bergsprängning genomfördes först 1848. Färdigtidpunkten fick förlängas inte 
mindre än tre gånger pga oförutsedda sprängningsarbeten men även för att det stundtals saknades 
arbetskraft. I augusti 1850 kunde den nya vägen avsynas. Den användes som landsväg till 1940 då den 
ersattes av nuvarande Enköpingsvägen. Idag utgör 1850-talsvägen en 400 m lång sträcka, vilken 
trafikeras lokalt under namnet Kvarnåbacken. 

 

 

Foto 1. Aspviksbackens krön idag, sett från öster. 
Till höger 1850-talets sträckning. 

 Foto 2. Aspviksbacken sedd från väster.  
Till vänster 1850-talets sträckning. 
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Profilritningar 

 

Hur besvärlig var då 1600-talsbacken? Det framgår med önskvärd tydlighet av profilritningen ovan. 
Överst på bilden syns profilen för 1600-talets Aspviksbacke. Den var mycket brant och gick delvis 
över berghällar. I högra delen av backens profil syns det synnerligen kraftiga backkrönet. Ur 
lantmätaren Carl Falks beskrivning från 1846 kan utläsas att ”Aspviksbackarna har på deras nuvarande 
gamla sträckning stupningar till 1 fot (ca 30 cm) på endast 10-12 fot (3-3,5 m) i längden med berg i 
dagen på högsta höjden och även längre ner”. Med dagens sätt att uttrycka väglutning hade backens 
lutning angetts vara ca 9 %, en alldeles förskräcklig brant. Nederst på bilden är profilen för 1850-talets 
Aspviksbacke, vilken avsevärt underlättade hästskjutsarnas mödor. 

Var gick då landsvägen före 1600-talet, dvs innan den drogs över Aspviksåsen? Jo, då gick den söder 
om Aspviksåsen, precis där järnvägen går, i sank och sandig mark men det får vara en annan historia.  
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Forskartips. 
Av Sophie Hedin 

Jag har i tidigare avsnitt av Forskartips 
beskrivit det allmänna biblioteksväsendet i 
Sverige och vårt nationalbibliotek Kungliga 
Biblioteket. Nu skall jag berätta om en väldigt 
användbar resurs, nämligen biblioteksportalen 
LIBRIS. www.http://libris.kb.se/

LIBRIS är en gemensam, nationell 
bibliotekskatalog där samtliga Sveriges 
högskolor, universitet och specialbibliotek 
publicerar sina bestånd av böcker och 
tidskrifter. Sammanlagt ca 400 bibliotek. 

Det stora antalet beror på att varje lärosäte ofta 
har ett stort gemensamt bibliotek men även 
flera mindre bibliotek specialiserade på ett 
ämne. De biblioteken ligger ofta ute på campus 
i egna byggnader och kan vara oumbärliga för 
den som söker böcker inom ett smalt område. 

När man söker i Libris föreslår jag att man 
använder det utökade sökformuläret, där man 
har tillfälle att specificera sin sökning. Man ska 
inte få alltför många träffar och de ska vara 
exakt det man sökte efter. 

När man hittat något intressant i träfflistan, 
klickar man på titeln och får då ytterligare 
information om boken/artikeln eller 
bokkapitlet. Under den utvidgade 
informationen hittar man en regionindelad 
träfflista. Välj Stockholmsregionen och klicka 
på den länken. Då faller en ny lista upp på 
bibliotek som har boken i fråga. Säg att vi 
väljer Stockholms Universitetsbibliotek. Då 
kan man klicka sig vidare och se om boken är 
utlånad men även adress och telefonnummer 
samt mejladress. Det är alltså lätt att komma i 
kontakt med biblioteken för att få material 
undanlagt. 

När man sedan befinner sig i biblioteket 
skaffar man lånekort, vilket man oftast får 
direkt. Glöm inte ha legitimation med. 
Lånekort på ett stort universitetsbibliotek 
gäller även på de ämnesbibliotek som sorterar 
under huvudbiblioteket.  

Med specialbibliotek menar man bibliotek som 
specialiserat sig på ett ämne. Det finns privata 
ett-ämnesbibliotek som Mittag-Lefflers 
specialbibliotek för matematik i Djursholm, 

Nobelbiblioteket i gamla börshuset och inte 
minst alla museibibliotek. Nordiska museet, 
Etnografiska och Sjöfartsmuseet har egna små 
specialbibliotek. Moderna museet och 
Nationalmuseum har ett stort fint bibliotek på 
Skeppsholmen, kallat Konstbiblioteket. På 
museernas hemsida hittar man länkar till deras 
bibliotek 

Alla dessa små statliga bibliotek är öppna för 
allmänheten och en rik källa att ösa ur. 

Biblioteken prenumererar på facktidskrifter 
som ofta är dyra och svåra att få tag på. Bara 
en sådan sak gör att det kan vara värt ett besök. 

De har även databaser i sina ämnen där man 
kan söka på tidskriftsartiklar ut diverse 
facktidskrifter. En databas kan innehålla 500 
tidskrifters artiklar och det som gör dem 
värdefulla som informationsresurser, är att 
tidskrifterna som ingår är utvalda av 
ämnesexperter. Man söker precis som i en 
bokkatalog på nätet och svaren uppträder i 
träfflistor som man får gå genom. 

Databaserna finns ofta listade på bibliotekens 
hemsidor och åtkomsten för utomstående fås 
genom att man i informationsdisken ber om ett 
s.k. ”walk-in-use”-konto eller gästinloggning. 
Det kan variera från bibliotek till bibliotek. 
Bäst att fråga i lånedisken. 

Specialbiblioteken är en rätt okänd 
informationsresurs. De gör inte reklam för sin 
existens och det är synd. Bibliotekarierna är 
oftast väl insatta i ämnet. Och framför allt visar 
de gärna hur man söker i databaserna. 

Välkomna att använda Sveriges 
specialbibliotek. Du hittar dem i LIBRIS. 
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Medlemsinformation 1 
    - nyhetsbrev jan 2017 

 

                 Årgång 31 
                    

Strandförskjutningen i Mälardalen 
 

Landhöjningen har förändrat kartan och skapat långvariga problem för 
historikerna. En uppföljning av höstens föredrag. 

 
Professorerna Jan Risberg och Göran Alm 

från  Geologiska Institutionen vid Stockholms universitet 
 berättar och demonstrerar med en serie kartor hur Mälarlandskapet förändrats av den 

ständigt pågående landförhöjningsprocessen de senaste 6000 åren. 
 

Bro biblioteks föreläsningssal 
    Söndagen den 12 febr. kl 13.00 

 
UKF i samarbete med Biblioteket. 

Fri entré. 
 

Massakern på Norrmalmstorg  
Bönders kamp för frihet och inflytande 1741-43. 

 
Författaren Claes-Göran Bergstrand  

berättar från sin bok om det sista stora bondeupproret, som skakade Sverige i 
dess grundvalar.  

Vid bataljen på Norrmalmstorg dödades 144 bönder och 3000 fängslades på order av 
riksrådet. Senare avrättades de sex bondeledarna. Tre linjer löper genom berättelsen - en 

historisk som tydliggör ståndssamhällets orättvisor - en politisk som beskriver varför bönderna 
protesterade mot överheten, och en religiös som förmedlar kyrkans roll och människornas tro 

och otro i deras engagemang i upproret. 
 

Dagcentralen, Kungsängens Centrum, Torget 2, ( OBS! ingång från Kyrkvägen) 
 

Onsdagen den 15 Mars 2017 kl 19.00 
Fri entré 

 

Vårens övriga arrangemang meddelas i nästa nyhetsbrev som utkommer 
omkring den 25 mars 

 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstiut  
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
 
 

http://www.ukforsk.se/


Några nyttiga tips hämtade ur Hushållningsjournalen 1776 - 1813 
 
Ekologisk ättika.. 
1805, jan-febr  
Beprövat sätt att erhålla god ättika 
till lindrigt pris  
.  
Källvatten eller strömvatten kokas och svalnar. 
Blandas med honung, brännvin och vinsten som 
hängs i en tygpåse mitt i blandningen. Förvaras i ett 
ankare som ställs vid en kakelugn, som eldas varje 
dag. Ankaret vändes morgon och kväll. Slås på 
buteljer som aktas endast för frost.  
Protokoll från Kungl. Collegii medici att detta sättet 
att tillreda ättika är så gott att allmänheten måtte få 
del därav.  
 
Ett nyttigt sätt att laga mat.. 
1804, sept-okt  
Om mats kokning i vattenånga  
Människans första steg ur sitt råaste 
naturtillstånd var, när hon började steka köttet. 
Senare användes kokning som metod att göra 
maten tjänligare för kroppen. Vid kokningen 

tränger vattnet in i köttets fibrer och upplöser 
dess glutinösa del till gele, som ersätter de av 
arbete, hunger och sjukdom förtärda 
livskrafterna. Grönsaker, rötter och frukters 
kokning fortsätter den vegetabiliska mognaden, 
varvid både sockerämnet och stärkelsemjölet ut-
vecklas.  
Ett bättre sätt än kokning är att koka i vattenånga. 
Man har ett kärl med en insats av ett durkslag, där 
man lägger det som skall kokas. Fördelarna är 
många. Maten blir saftigare, smakligare  och mera 
lättsmält. Även hårt vatten duger. Man kan också 
koka två olika grönsakssorter bredvid varandra. 
Dessutom är metoden bränslebesparande.  
 Redan i äldre tider tillredde araberna och  
marockanerna sin favoriträtt koskos på detta sätt.  
 I Amerika används en amerikansk gryta, som är 
en djup kastrull med durkslag av järnbleck.  
Vid tillredningen av de Rumfordska fattigsopporna 
ställs potatisen som skall användas till nästa dags 
soppa i en korg eller låda över den kokande 
soppkitteln.  
I England kokas potatisen till boskapsfoder ge-
nom ångkokning.  

 
 
 
I stället för en fjärrstyrd grind kanske följande tips skulle vara något att ta efter? 
 
1802, jan-febr  
Inrättning av en grind, som den resande med bekvämlighet kan öppna utan att stiga av  
De stora bekymmer lanthushållaren har av att grindar lämnas öppna och resande har av att färdas genom en mängd 
grindar har givit mig iden till denna inrättning. Nu kan den resande utan att stiga ur öppna och stänga grinden. I vårt 
folkfattiga land kunde den person som ofta medföljer resande bara för att öppna och stänga grindar utnyttjas för 
nyttigare ändamål. Ritning och beskrivning av inrättningen. Den har en bom som lyfter grinden. 
 
 

                   
 

 



Nytt i det långlivade diskussionsämnet om 
Olav den heliges besök i Svitjod 

 
Det var vid föredraget i Kulturhuset 13 nov 2016 som en ny sida presenterades i ämnet  
”Olav den heliges besök i Svitjod”. De som inte var med kan läsa texten och se alla bilder 
och kartor som visades genom att gå in på UKF hemsida www.ukforsk.se och på Startsidan 
och klicka i rutan Missade du Föredraget / Exkursionen? 
 
Den här artikeln är en kortare uppföljning till Börje Sandéns föreläsning och en introduktion 
till nästa föreläsning sönd.12 febr (se annons på första sidan av detta Nyhetsbrev eller UKF 
hemsida) då två forskare vid Stockholms universitet visar hur den ständigt pågående 
landhöjningen ändrar på havets strandlinjer.  
 
Börje själv fortsätter: 
Läsare av våra Nyhetsbrev och artiklarna på Hemsidan torde ha förstått, att det funnits 
problem inom forskningen när det gäller isländska texter. Våra historiker på 17-1800-talen 
hade inga problem med tolkningen av texternas väderstrecksanvisningar. Problemen uppstod 
omkring 1920. Då hade några forskare med mycket stor pondus konstaterat att texternas 
väderstreck inte stämde med verkligheten! De måste vridas avsevärt, upp till 90 gr. 
      De som var först ut på plan var den berömda arkeologen Birger Nerman, snart följd av 
historikern Lauritz Weibull. Det var bl.a. väderstrecken i berättelsen om Olav den heliges 

besök som inte stämde menade Weibull. I grundtexten står 
det att när Olav kom farande på havet vek han av ”österut 
och seglade sedan framför Svitjod” tills han kom till 
vattendraget Skarven. Han var på väg till Svitjods huvudort 
Fornsigtuna som ligger vid Skarven nära Håtuna kyrka. 
Detta är inte nytt för läsarna. Men saken är ett grundtema i 
den vetenskapliga diskussion som skulle komma och jag vill 
därför erinra om saken. 
      Man menade att man måste segla västerut för att från 
havet komma till Skarven. Väderstrecken i sagan kunde man 
således inte lita på. Men för tusen år sedan var nuvarande 
Mälaren en del av havet och på den tiden seglade man sedan 
århundraden tillbaka in i havsviken vid det sund där nu 
Södertälje ligger. Ungefär mitt i Mälaren ligger ön Dävensö. 
Där vek Olav av mot öster. Han kom nämligen med en stor 
flotta och ville inte dra båtarna över land vid Kalmarsand – 
Draget.  

 
Stocksunden – ett nytillkommet begre

om in i Svitjod via de två
yhetsbreven är begreppet Stocksund

und i Stockholm menade m
e vid Almarestäket/Ryssgra
sholmen (Gamla Stan).  

 att svensk forskning kring Stockholm 
delse mellan ”stadsholmen” och

sförstådd tolkning Olav 

pp i debatten. 
I de aktuella texterna står det att man k  
Stocksunden. För läsare av N en en 
nyhet. Mycket tidigt förvandlades pluralformen Stocksunden till 
”Stocksund” för det fanns ju bara ett s an. 
Det fanns i själva verket två sund båd ven 
och på bägge sidorna av blivande stad
     Det hör till problematiken
krävde att det fanns en fast förbin  
Södermalm. Där skulle ju enligt en mis
Haraldson varit tvungen att gräva sig ut och där skulle kung Agne dö. 
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Det är två textsamlingar som nu är aktuella.  
Den allra äldsta har namnet Ynglingasagan och den lär oss något alldeles speciellt, en detalj 

len. Den andra är den tidigare diskuterade 

 

dra gräns är 
 Svitjod området på bägge sidorna av 

t de skall stämma 
.  

en 

 mellan Olav den Helige 
ch Stockholm. Detta är verkligen intressant mot bakgrund av vad som framhålls i 2016 års 

erk hade att säga i 
aken på 1960-talet. Till min stora överraskning fann jag bland inledningskapitlen på sid. 23 

dskapen, utan landet nordanskogs, ja, i sin 

pp en mycket 
ammal teori om Stockholms äldsta historia. Numera har forskarna genom internet tillgång 

ns uppdrag att skriva 
ess hembygdsbok. Jag hade redan då insett att vår lokalhistoria också anses vara 

 jag ville 
ed 

strecken 

glade runt i kommunens farvatten på känt vikingamanér, och 

att det bara 

som var känd av svenska historiker på 17-1800-ta
isländska texten om Olav Haraldsons besök i Svitjod 1007-08, här tolkad av Erik Gustav 
Geijer, vilken eftervärlden mest minns för hans dikter om vikingatiden. Av samtiden var han
den stora historieprofessorn i Uppsala. Studenterna strömmade i massor till hans 
föreläsningar, som finns tryckta i hans samlade verk.  
     Det som Geijer framhåller är att det faktiskt står i originaltexten att Svitjods sö
den norra stranden av dagens Mälaren. Norrut omfattar
nuvarande mälarfjärden Skarven. Detta framhåller Geijer med skärpa.  
     Hundra år senare, från 1930-talet och framåt, deklarerade Lauritz Weibull att man 
ofrånkomligen måste vrida på angivna väderstreck i isländska texter för at
med verkligheten. Detta medförde att Svitjod blev landet på båda sidorna av Mälaren
      Både Geijer, och Hans Hildebrand en mansålder senare, har tolkat historien så som den 
står skriven i grundtexten med den effekten att en av huvudpersonerna - Olav Haraldson/d
Helige - aldrig haft något att göra med Stockholms tidiga historia.  
 
I Norstedts 8-bandsverk om svenska historien nämns inget samband
o
bok, Stockholm före Stockholm, där ett föråldrat tänkesätt återuppstått.  
 
Inte förrän helt nyligen kom jag på att kontrollera vad Bonniers 10-bandsv
s
en hel sida citerad från Geijers text!  
     Tolkningen av Svitjods geografiska utbredning vid norra Mälarstranden konstateras, samt 
att Svitjod ”ej synes omfatta Götalan
aldraäldsta bemärkelse blott de så kallade Folkländerna”.  
Däribland folklandet Bro, som finns på kartan över Bro hundare längre fram.  
 
Nu är det emellertid en ny generation forskare på arenan, där några har tagit u
g
till både gammal, ny och pågående forskning. Det gäller att noggrant värdera de 
upplysningar, som på internet presenteras prydligt och tydligt. Men det kan vara gamla 
upplysningar som inte längre gäller. Och så är det i det aktuella fallet. 
 
Frågan om väderstrecken blev akut för mig när jag 1982 fick kommune
d
Stockholms lokalhistoria, beroende på hur man tolkar texternas väderstreck.  
     Året innan hade det kommit ut en bok i 2-band om Stockholms Historia. Eftersom
redovisa de senaste rönen inom Stockholmsforskningen tog jag telefonkontakt m
professorn för att höra på vilka grunder han valt väderstrecken. Jag framhöll att jag tänkte 
använda de ursprungliga. Han svarade något om att det är stor förvirring kring väder
som kan tolkas på olika sätt.  
     De texter som ger oss konkret historia är dels berättelsen om den norska kungen Olav 
den Helige som plundrande se
dels berättelsen om kung Agnes äventyr i den mycket äldre Ynglingasagan.  
      De bägge isländska sagatexterna använder pluralformen Stocksunden i grundtexten, men 
i efterföljande tolkningar har man använt singularformen eftersom man ansett 
funnits ett sund vid Stockholm. Redan ovan nämnde Geijer visste att det varit öppet vatten 
vid platsen för Polhemsslussen. Det hade framgått av fynd vid reparation av slussen. Han 
hävdar också att Olav inte kan ha grävt sig genom ett påstått näs mellan Södermalm och 
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blivande stadsholmen eftersom den svenska ”mannahären” stod på samma plats. Geijer är 
ende, såvitt jag funnit, som klart menar att Olav tog sig ut vid Lilla Stäket, ej i Stockholm
 
I Norge har man så god kontroll på sin historia, att man vet att det var år 1007, som Olav m

den 
. 

ed 
in flotta och tog sig in i Svitjod genom att segla mot öster framför Svitjod tills han kom 

m till Dävensö, 
ör 

som 
”på vägen österifrån lade till vid Stocksunden 

ssgraven, Lilla Stäket  såg 
t 1839.  

, en av våra forskare, funnit vid 

Kartan är från 1690-talet. Det finns flera 
generationer kartor med olika namn Lilla 

00-talet 
örst själva slottet, ther vindbroo haver varit på 

arit haver, med en värn som än synes, then är 

 
uppstått problem vid tolkningen av källskrifterna.  

et finns nämligen många versioner av grundtexter och sedan olika tolkningar av dessa.     

rsade det? Det är den stora frågan. Allt rinnande vatten i Svitjod faller ut i ett vattendrag 

 som 
arit 5 meter sedan Olav var här. 

jälva verket då var en vik av havet 

s
vattendraget Skarvens smala mynning ut mot ”havet”.  
     Att han seglade mot öster beror på att han valde den urgamla färdvägen till Svitjod via 
sundet vid dagens Södertälje. Därifrån fortsatte han mot norr tills han ko
ungefär mitt i Mälaren, där han i enlighet med texten ”höll av mot öster och seglade framf
Svitjod” tills han kom till Stocksunden. Idag kallas platsen Stäket. (behöver upprepas!)  
 

 I Ynglingasagan berättas om kung Agne, 

och slog upp tälten söderut på näset, som då 
var skogsbevuxet. 
 
Bilden visar hur Ry
u
Bilden och nedanstående karta har Ulf 
Björkdahl
sökandet i arkiven. 
  

Stäkesbron, Hinderstäket, Bakstäket 
 
Ur Aschaneus handskrift Fb 12 - 16
F
både sidor. Therföre  fara sjöresande på 
stenkistorna ofta illa i leden uti Stekes sund.  
 
Sedan Lille Steke, ther som fordom vindebro 
v
vid Nääslandet. 
I båda Steeke är mäkta fiskeri. 
 

De flesta av er känner troligen till att det 
D
Därför finns det motsägelsefulla fakta om något så enkelt som var  Olav Helige egentligen 
hade befunnit sig, när han var här för 1000 år sedan. 
 
Alla textvarianter är eniga om att Olav varit uppströms det ställe där vattnet forsade fram. Var 
fo
som har en mycket smal mynning där gamla vägbron vid Stäket ligger. 
 
På 1600-talet när de isländska texterna blev kända visste man inget om landhöjningen,
v
• Man trodde att landskapet på Olavs tid såg ut ungefär som på 1600-talet 
• Man visste inte att Mälaren i s
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• När man så fann att texten inte kan ha beskrivit Stockholm har man under årens lopp 
”justerat” väderstrecken på flera olika sätt så att det till nöds skulle passa för Stockhol
Det bör gå att identifiera platsen, där han lyckades ta sig ut på havet.   

m .  
• 

n var fanns den 

 

den kan underlätta förståelsen 

är i Uppland är den topografiska utformningen, dvs landskapets geografiska 

pstod på ett så 

attennivån och kraften i forsen bestäms av mängden regnvatten och av kraften i vårfloden. 

stark 

 då forsen är mycket 

även 
3 

et finns också exempel på att strömmen kan vara närmast obefintlig under vissa 

ariefred kunde 
r 

mer att 

• Det borde vara där vattnet strömmar från en högre nivå till en lägre – me
platsen på kungarna Olavs och Agnes tid?        

Kartan är gjord 1598 av en kartritare 
som aldrig varit i Östersjön. Men i 
århundraden visste sjöfarande 
handelsmän att Stockholm och 
Uppsala låg i en stor skärgård.  
 
Kartbil
av nedanstående resonemang 
 
 
 

 
H
beskaffenhet unik på ett speciellt sätt. Titta på skärgården här ovan.   
Vid landhöjningen ”växte” öarna samman och undervattenströsklar up
finurligt sätt att de råkade skapa ett sammanhängande system av fjärdar som alla 
fått ett gemensamt utlopp vid Almare Stäket, d.v.s. Stocksunden.  
 
V
En måttstock härpå fick vi, när den första ångbåten med propeller skulle ta sig in Skarven. 
Den tvingades vänta i fyra dygn innan den orkade forcera det strömmande vattnet. Ett 
exempel på ännu större verkan av flödet i Stocksunden hände 1780 då isgången var så 
att trossen som drog Stäkes färja slets av och färjan drev ut på Görväln. 
     Forsande vatten ut ur Skarven är det normala. Men det finns tillfällen
svag. Värt att påpeka är att det forsande vattnet primärt inte har något att göra med 
landhöjningen.  Efter sekelskiftet 1300 höjs inte bara landmassan. Enkelt uttryckt – 
Mälarens botten höjs lika mycket. På min barndoms kartor låg Mälarens genomsnittsnivå 
dm över havet. Nuvarande nivå är 7 dm.  
 
D
förhållanden. Ett exempel på det är från 1970-talet, då hembygdsföreningen och 
musiksällskapet anordnade ångbåtsresor med hembygdshistoria och musik. 
     Det var vid ett tillfälle ovanligt lugn ström, men kaptenen på ångbåten M
inte säkert avgöra om det var tillräckligt lugn vattenföring vid själva bryggan.i Stäket. Ett pa
man åtog sig att hoppa av i samband med broöppningen för att tala om för bussförarna att de 
kanske skulle bli tvungna att åka till bryggan i Kallhäll, om det inte skulle gå att släppa av de 
drygt 300 passagerarna såsom det var tänkt. Bryggan låg i den smalaste passagen. Men skulle 
det gå att lägga till? Aktern fick inte på något vis vridas utåt. Det gick att släppa av folket. Så 
känsligt kan det vara. Vid följande båtfärder använde vi inte den landningsplatsen. 
     De hydrografiska egenheterna vid Stocksunden är som vi förstår säregna och kom
vara så i all överskådlig framtid. Det måste till en jordbävning för ändra på denna naturens 
gång. 
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Här har vi alltså fått förklaring till, varför de norska båtbesättningarna upplevde 

en isländska författaren Snorre Sturlason var själv inte med på färden. Trots detta har han en 

än information om, att det är svårt att sjövägen ta sig in till 

arför har inte svenska forskare med undantag för Geijer och Hildebrand 

nde vatten ut i 
tt 

t och töar, faller vattnet så häftigt, att det är fors i 

ch hissa 

id vår forskning om vattenföringen vid Stäket har vi frågat oss var allt vattnet kommer ifrån. 

et skulle visa sig att det finns ytterligare ett stort vattensystem som tömmer sitt 
hjälp av 

är de viktiga iakttagelser som framfördes vid föredraget på Kulturhuset 13 nov 

Den här kartbilden visar alla fjärdar vars 

vattendrag vars 

t som vi 

ytan 

n 

s många tillflöden 
 

a 
 

 

att det var vid Stocksunden – Steksunden – som de kom ut på havet.  
 
D
utomordentligt klar uppfattning om hur naturen bär sig åt ett i ett främmande avlägset land. 
Jag frågar mig: Varför?  
     Ville han ge sina landsm
Svitjods huvudbygder Sigtuna och Uppsala?  
 
V
utnyttjat den kunskap som Snorre givit prov på när han skrev: 
”Det föll den tiden mycket regn. I hela Svitjod faller vart rinna
Skarven och från denna går ut till havet allenast en mynning som är så smal, a
mången å är bredare.  
     Då det regnar mycke
Stocksund och Skarven stiger så mycket upp på landen, att det är stor 
översvämning. Konung Olof lät då alla skeppen lägga styrena ur lag o
seglen i topp, det var blåsande vind, de styrde med årorna, skeppen gingo med 
fart ut över grundet och komma alla hela i havet.” 
 
V
Kan det räcka med de vattendrag som vi har i anslutning till Skarven?  
 
D
överskottsvatten i Skarven. På nästföljande sidor vill jag visa hur vi hittade det med 
några kartor.  
Jag upprepar h
2016: 
 

överskottsvatten rinner ut vid dagens 
Almarestäket.  
Kartan visar de 
överskottsvatten tar sig ut via 
Stocksunden eller Almarestäke
säger i vardagslag. Strandlinjerna följer 
dagens 5-meterskurvan som ungefär 
motsvarar strandlinjerna när Olav 
Haraldsson var här. Översta vatten
blev sedan kärrmark och därefter 
ängsmark med namnet Kungsänge
söder om Uppsala. 
     Fyrisåns och des
ända upp till Vendel leder vattnet förbi
Gamla Uppsala och Uppsala stad. 
Västerifrån kommer vatten via stor
Örsundaån ända från trakten öster om
Sala stad.  
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Jag skrev tidigare att ”en mycket stor del 

 
 

gra år sedan hade jag anledning 

en 

e 
 
. 

s
a sjöarna 

slutet av 1800-talet gjordes en traditionell sjösänkning av Vallentunasjön för att få mer 

et 

et fanns vid den tiden inte många landsvägar. Transporter gjordes mest på vintervägar. 

a. det 

Det ger oss anledning 

då 

ade 

h med 
t 

gga 

av Uppland avvattnades” via Stäket. Då 
tänkte jag på att det finns ytterligare ett 
system av vattenleder som avvattnas till
Skarven. Med den saken förhåller det sig
sålunda.  
     För nå
att närmare studera bygderna öster om 
vattendraget Skarven. Jag fann då att 
Vallentunasjön, Fysingen och Norrvik
också såg ut att avvattnas till Skarven för 
vidare transport till Stäket. En närmare 
undersökning visade att så var fallet. 
      De nämnda sjöarna är i dagens läg
inte förbundna med varandra med öppna
fjärdar som i vår tid inbjuder till båttrafik
Det är endast större och mindre diken. 
Men tack vare en karta som jag fått i 

lar med liknande frågor, fick jag 
bekräftelse på att såväl Norrviken, som ligger söder om Stäket, som de andra nämnd
faktiskt avvattnas via Stäket.  
 

UKF:s samarbete med Långhundraleden, som sys

I 
åkerjord. Vattenytan sänktes bortåt en meter. Denna sänkning kan tänkas ha försämrat de 
tidigare möjligheterna att utnyttja dikena för transporter med båtar. Detta framstår så myck
tydligare när man studerar resultatet av Gustav Vasas projekt på 1550-talet. Det syftade 
nämligen till att skapa fungerande transportleder på sjöar och vattendrag.  
 
D
Kungen uppdrog åt Rasmus Ludvigsson att kartlägga tänkbara transportleder runtom i 
Sveriges bygder. I dennes rapport finns ett stort antal kartskisser med transportleder, bl.
ovan nämnda tillkomna vattensystemet. I skissen står skrivet i läsbar text att vattnet går via 
Skarven till Mälaren! 

att spekulera kring 
den vattennivå som 
uppmättes år 1839 
vid Stäket. Det var 
en nivåskillnad på 1.2 
m. Men till den stora 
nivåskillnaden hade 
naturen fått hjälp av 
greve Samuel av 
Ugglas. År 1804 h
han på egen 
bekostnad oc
kungligt tack uppför
en öppningsbar bro 
vid Stora Stäket 
genom att dels by
en stor stenkista mitt i 
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strömmen och en hög vägbank från landsvägen fram till stranden. Det bör ha varit här som 
nivåskillnaden på 1,2 m blev uppmätt. Se den höga vägbanken på det gamla vykortet nedan
     Enligt uppgifter från

. 
 SMHI har det högsta uppmätta vattenståndet i Mälaren/Skarven varit 

gen 

1. Kritisk granskning av Lauritz Weibull 
 

n känd historieskribent inleder en kritisk granskning av Lauritz Weibull med orden: 
h 

kens centrala 

jälv konstaterar jag – efter att ha läst en kritisk bokframställning om hans historiska insatser 

et var dock den Weibullska vridningen av väderstrecken som låg bakom översättningen och 

2.  Begreppet Bro hundare 
 

ro Hundares tingsplats låg i anslutning till största gravhögen vid Bro kyrka. Den betecknas 

ndaret, 
l 

vattenvägar binder samman bygder.  

2,79 meter över havet år 1780. År 1853 var vattenståndet 2,26 m över havet (Michael 
Schneider i tre uppsatser i Fornvännen senast 2011:4)  Om man räknar bort landhöjnin
under de senaste 200 åren blir nivåskillnaden mindre men problem har det varit  i alla tider. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ytterligare ett par nyheter 

 Lägg därtill Ulf Björkdahls 

ch 

t 

éer om 

äs Ulf Bjö ahls artikel i 
     

upplysningar i ett tidigare 
Nyhetsbrev, i vilket väg- o
vattenbyggnadsingenjören 
Modig rapportar om ständig
återkommande problem för 
sjöfarten vid Stäket.  
     Man hade t.o.m. id
att göra en permanent farled 
genom det mindre sundet. 
 
L rd
Nyhetsbrev 2016:3              

 

E
”Lauritz Weibull var den mest inflytelserika av Sveriges historiker under 1900-talet oc
definitivt en av de mest omstridda.”.         Presentationen avslutas med orden: 
”Det mest bestående arvet efter Lauritz Weibull är medvetenheten om källkriti
roll i historikerns metodarsenal. Däremot har många av hans forskningsresultat blivit 
förbisprungna av senare forskning.” 
 
S
– att det ingenstans skrivs något om vridningen av väderstrecken. Jag tror mig veta varför! Se 
nästa brev.  
  
D
tolkningen av nyöversättningen av Adam av Bremens latinska text från 1984. Den beskriver 
Nordens geografi med 90 graders vridning av väderstrecken. Att man vred väderstrecken har 
en då ansvarig historiker, som samarbetade med översättaren, oförbehållsamt berättat för mig 
för tre år sedan. 
 

B
som en kungshög. Sådana har minst 30 meters diameter. Toppen är dock bortgrävd.  
     Tingsplatsen låg strax söder om den blivande kyrkan. Den låg mycket centralt i hu
nästan i dess mitt, eftersom Bro hundare även omfattade ett antal stora öar i havet ända ner til
Lovö. Hundarets tillblivelse överensstämmer, som vi ser, med det tidigare nämnda faktum att 
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     Ordet har verkligen med ”hundra” att göra. När man började använda stora båtar med 
segel och åror och stora besättningar blev redan några få båtar med sjörövaravsikter en fara 

rat 

om 

ch 
allmänna forskningen anses 

00-
nte 

 
 ett 

 läget i 

e att 
att 

 

o 

 är 
till öarna i havet 

 
 

att 
 

Lägg m Hå undare överfördes till 
Upplands - Bro kommun 1952. På kartan går kommunens norra gräns i kartans överkant vid 

ösaring, Draget och Fornsigtuna talar själva sitt 
tydliga språk härvidlag.  

för de samhällen som låg nära havet. När runstenen restes hade vår bygd dock ett organise
försvar eftersom Assur, efter vilken minnesstenen rests, vid det tillfället var ledare av 
försvaret. Han skulle se till att det fanns hundra ”värnpliktiga” som snabbt kunde rycka ut till 
bygdens försvar. De kom därefter också att bli kärntruppen i den s.k. Ledungsflottan, s
kungar i Svitjod kunde utnyttja även för egna sjörövarfärder.  
      Man kanske rent av skulle kunna se ett samband mellan Olav den Heliges plundrande o
tillkomsten av det organiserade försvaret eftersom Assur i den 

var son till en norsk 
Håkan Jarl, som var 
verksam i slutet av 9
talet. Tyvärr har jag i
funnit någon säker 
datering av vår praktfulla
runsten. Behovet av
organiserat försvar längs 
Svitjods havskust vid 
denna tidpunkt var dock 
uppenbart. 
 
Det centrala
Svitjod och ökande 
befolkning medförd
hundaret delades så 
fastlandsdelen en tid kom
att heta Bro Halva 
Hundare. På 1300-talet 
blev benämning Br
Härad.  
    Den prickade linjen
gränsen 
och den är sedan 1952 
Upplands-Bros sydgräns. 
    Ön ovanför prickade
linjen är Dävensö. Det 
var där Olav seglade 
österut. Dess centrala 
läge i Mälaren gjorde 
man under medeltiden
höll två riksmöten på 
Dävensö.  
     
 

Kartan är hämtad från Det Medeltida Uppland - Historiska Media 
Johan Amund & Linda Qviström 2012 

ärke till igare legat i  att Håtuna och Tibble socknar som t bo H

Nyaby (dagens Nyborg) och Hatuna.  
     Dags att återigen erinra om vattenvägarnas betydelse för uppkomsten av forntida 
samlingsplatser. Stora kultplatser vid R
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Om Skogvaktartorpet Lilla Draget 
av Ulf Björkdahl 

När jag den 12 juni 2016 ledde UKF’s väghistoriska vandring längs Gamla Landsvägen i skogarna 
ovanför Kalmarsand passerade gruppen en gammal igenvuxen torpplats intill 1700-talsvägen (se 
krysset i kartan nedan). Nyfiken som jag är ville jag ta reda på mer om detta torp som legat ensamt 
långt in i skogen. Här är vad jag hittills har funnit. 

                    

Under 1700-talet fanns det i Bro socken ett skogvaktartorp nära gränsen till Håbo häradsallmänning. 
Torpet låg intill allmänna landsvägen mellan Stockholm och Bergslagen som på den tiden passerade 
den djupa skogen här. Platsen kallades Toresta skogsvaktaretorp vilket förstås anger vems skog man 
övervakade. Den kallades även Lilla Draget vilket får ses som en pendang till skogvaktarbostället 
Stora Draget på Bista ägor i Håbo. På några ställen i kyrkböckerna kallas platsen även Bromshus vars 
namn jag inte funnit någon förklaring till.  

I huvudsak är det skogvaktare som kombination med smedsyrket som bott här. Den siste registrerade 
boende här är 1821. Torpet nämns därefter inte i kyrkböckerna och är inte heller utritat på 
häradskartan från 1860-talet. Idag är torpplatsen huslös, skogbevuxen och mossbelupen men en del 
rester från torptiden kan ännu urskiljas. 
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På Säbyholms storskifteskarta 1782 (Toresta och Stora Ullevis säterier) anges att skogvaktarbostället 
ligger på betesmarken (skogen) till frälsehemmanet Spånga. Se utsnitt från kartan ovan. Ägofigurerna 
98 är skogvaktarboställets "tvenne små instängslor" med stugtomt samt kål- och kryddtäppor. Någon 
åker eller äng nämns inte. Stugan är den högra byggnaden. Den andra byggnaden är förmodligen ett 
fähus. Några tiotal meter norr om torpplatsen markeras häradsgränsen mellan Bro och Håbo. 

 

 

 
 
Författarens 
avritning av 
stugans 
husgrund.  
Den östligaste 
delen av 
grunden är 
tydligast. 
Spisrester i 
mitten. 
 

 

Torpplatsens senare utbredning framgår av ovanstående bild från riksantikvarieämbetets söktjänst 
Fornsök. Det mittersta området är en mindre höjd med platsen för husgrunden efter själva stugan. 
Husgrunden mäter 9,5x4 m (yttermått), varav 4x4 m troligen är en kammare (bonings- och sovrum). 
Intill sydvästra långsidan finns en spislämning med små tegelrester. Väster om husgrunden är 
odlingsmarken, med diken och röjningsrösen. Vildsvin har bökat på platsen. Nära vägen finns en väl 
bevarad brunn. På andra sidan landsvägen, för närvarande dold under några granar, finns rester av en 
jordkällargrund i sluttningen. 

Norr om husgrunden, nere på sankmarken, har sannolikt varit äng och kanske åker, avgränsad av diken 
och med röjningsrösen intill. Avrinningsdiket går norrut mot Lillsjön och ansluter till hålvägssystemet 
där. Det finns inga spår av ytterligare byggnader. Smedjan bör ha legat intill vägen, kanske nära 
brunnen. 

  12



Vilka människor har då bott och levt här? De tillgängliga husförhörs- och mantalslängderna lämnar 
inte fullständiga besked, men följande kan utläsas: 

År Kända invånare i torpet (härutöver kunde det finnas enstaka inhysespersoner) 
Kursivt = uppgiften något osäker. 
 

-1763 säkra uppgifter saknas 
1764-66 
 

Skogvaktaren Sven Bergstedt född 1722 i Odensvi. Hustru Maria Andersdotter född 
1730, tre barn. Kom från Vallentuna 1764. Till Kalmar 1766. 

1767-72 säkra uppgifter saknas 
1773-75 Skogvaktaren Johan Holmberg. 
1776-79 Skogvaktaren Mats Österberg. 
1780 Skogvaktaren Undberg. 
1781-83 Skogvaktaren Johan Holmberg. 
1784 Stattorparen Erik Ersson med hustru. Dottern Kristina föddes här 1784 (dog samma 

år). 
1784-1793 
 

Skogvaktaren/smeden Erik Karlsson Hofström född 1747 i Östergötland. Hustrun 
Marie Karlsdotter född 1746 i Balingsta. Familjen kom från Kalmar socken 1784 där 
han varit sockensmed. När de bodde här hade de barnen Bengt född 1780 i Tibble, 
Fredrik 1782 Kalmar (död 1791), Petter 1785 Låssa (död 1786), Britta 1785 Låssa 
(död 1786), Maria 1787 Låssa (död 1791) och Helene 1791 Låssa. Familjen flyttade 
1793. 

1793-1802 
 

Skogvaktaren/smeden Per Åhlstedt född 1766. Hustrun Greta Lisa Agorelius född 
1761 i Leksand. Familjen kom 1793 från Spånga. När de bodde här hade de barnen 
Maja Lovisa född 1793 i Lövstad, Jan Erik 1793 (död), Anna Greta 1795 Låssa (död 
1797 i koppor), Ulrika Petronella 1798 Låssa. De bodde här ännu 1802. 

1804-1807 
 

Smeden Frank född 1766. Hustru Maria Helena Nordström född 1776. Familjen kom 
hit 1804 eller 1806. Hade en fosterson Carl född 1793. De flyttade till Kalmar 1807. 

1807-1811 
 

Smeden Erik Dahlgren. Hustru Christina Wiberg. De kom 1807 från Stockholm. De 
hade barnen Eva Kristina född 1806 och Lovisa Maria född 1810 Låssa. Erik dog 
1811 i pleuresi (lunginflammation), 39 år gammal. Av bouppteckningen framgår att 
hushållet, förutom ett fåtal möbler och husgeråd, innehöll pust, städ och andra 
smedredskap. Kreaturen utgjordes av 1 ko och 1 tacka. Änkan flyttade 1811. 

1811-1813 
 

Smeden Clas Petter Helsberg född 1786 i Länna. Kom hit från Stockholm 1811. Han 
var ensamstående men fick här dottern Johanna 1812 med en kvinna som inte var 
hans hustru. Han flyttade 1813. 

1814-19 
 

Smeden/statkarlen Mats Mattsson född 1769 i Västra Färnebo. Hustru Cajsa Ersdotter 
född 1785 i Sala. Kom från Håtuna 1814. När de bodde här hade de barnen Greta 
1807, Stina 1811 Håtuna, Carl Petter 1816 Låssa. Mats dog 1816 i pleuresi (lung-
inflammation), 47 år gammal. Änkan flyttade 1819 till Sala. 
1816-17 bodde här statdrängen Jonas Rundberg född 1792 i Karlstad. Hustru Stina 
Cajsa Andersdotter född 1787 i Låssa. De kom 1816 från Yttergran. Dottern Eva 
Ulricka 1816 Kalmar. Till Kalmar 1817. 

1820-1821 Trädgårdsmästaren Johan Bergström född 1795 i Västanfors. Hustru Sophia 
Persdotter. När de bodde här hade de barnen fosterdottern Sofia Amalia född 1811 
Stockholm, Johan Fredrik född 1817 och Carl Petter född 1820 Låssa. De kom från 
Lindormsnäs 1820. Flyttade till Toresta gård 1821. 
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Som synes finns osäkerhet kring torpinvånarna under 1760-talet. Torpplatsen kan dessutom vara äldre 
än så, men är svårt att belägga. Märkligt nog verkar det ha funnits andra platser i trakten med namnet 
Lilla Draget vilket inte bidrar till kartläggningen. Exempel: 

- Inom Bro härad förekommer namnet Lilla Draget i Bro socken under perioden 1650-1715 men 
verkar då ha avsett torpet Kalmarsand.  

 

- Inom grannhäradet Håbo finns i husförhörslängderna för tiden 1751-1775 för Kalmar socken 
uppgifter om bl a en sockensmed som bodde i backstugan Lilla Draget på Bistas ägor.  

 

- På en karta över Bista 1693 är öster om Bistas ägor, i Toresta skog öster om Lillsjön, utritat ett 
"torp till Toresta herrgård" som möjligen skulle kunna avse skogvaktartorpet. 

Kanske kan fortsatt forskning ge ytterligare besked. 

 

 
 
 
 
 
Brunnen är med sina 
stensatta kanter mycket väl 
bevarad. Diametern är 70-75 
cm och det ursprungliga 
djupet uppskattas till minst 
ett par meter. Foto Inga-Lill 
Söderman. 

 

Gör gärna ett besök på platsen. Promenadvägen från Kalmarsand till torpplatsen bjuder på en inte 
alltför lång men härlig skogspromenad. 

 

Källor: 
Fornsök (RAÄ Bro 315-318, 321, 323-324) 
Säbyholm storskifteskarta 1782 
Håbo häradsallmänningskarta 1788 
Låssa husförhörslängder (Toresta rote), födelse- och dödböcker 
Låssa mantalslängder 1796-1801, 1813 
Bro husförhörslängder (Säbyholms rote) 1765-1793 
Bro mantalslängder 1774-1777 
Bro häradsrätt bouppteckning FI:5 sid 35. 
Besök på plats. 
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Medlemsinformation 2 
    - nyhetsbrev april 2017 

 

                 Årgång 31 
                    

UKF Årsmöte 2017 och Musikalisk Salong 
 

Med anledning av att UKF i år fyller 30 år firar vi detta med en musikalisk salong 
 på temat Allsköns musik.  

Johan Westre med familj och Bo Bjerkerot spelar och berättar om musiken 
 och historien kring den. 

Musik och bygdens historia har spelat en central roll i UKF:s 30-åriga verksamhet. 
Vi berättar mer om den under kvällen. 

 

Torsdagen den 27 April 2017 
 

Samlingssalen i Kungsängens Dagcentral, Torget 4 
OBS! Ingång från Kyrkvägen, följ skyltarna 

 
Årsmötet pågår mellan 18.30 och 19.00 

 
Vill du delta i årsmötet och den musikaliska salongen kom senast kl 18.30.  

Vill du endast lyssna på musiken kom senast kl 19.00.   
   

Öppet för alla. Fri entré.  
Missa inte detta unika tillfälle. 

Välkomna 
 

Musik och konst på Kvistaberg 
 

Levande kammarmusik i herrgårdsmiljö framförd av unga musiker. 
 

Söndagen den 21 Maj 2017 kl 14.00 
 

Pascal Jardry och My Eklund spelar klassisk musik på gitarr och flöjt.  
Pascal och My gick ut musikhögskolan för ett par år sedan.  

De har tidigare gästat salongen och gjorde då stor succé. 
 

Under helgen pågår konstutställning i samarbete med föreningen Konstformer. 
 

 Kaffe med dopp kan köpas från bageri Mazarin. 
Ta med vänner och bekanta. Hjärtligt välkomna. 

 
Inträde 70 kr 

 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro 
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101,  197 30 Bro 

Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55 
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro  

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
 
 

http://www.ukforsk.se/
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Den tidigast uppmärksammade platsen var ruinen efter ärkebiskopsborgen Almare-Stäket vid 
mälarfjärden Skarvens utlopp i Mälaren. 
     De som följt föreningens verksamhet under dessa 30 år kan intyga att verksamheten varit 
anmärkningsvärt omfattande och en summering skulle bli mycket lång. På hemsidan finns 
sammanfattningar av verksamheten vid föreningens 10-års jubileum och 20 –års jubileum 
däremot firades inte dessa födelsedagar något ytterligare. Nu när vi fyller 30-år vill vi däremot 
fira tilldragelsen med ett extra pampigt årsmöte. 2017 är dessutom ett minnenas år som vi vill 
påminna om som en del av UKF 30-års jubileum.  
 
Glimtar ur UKF:s 30-åriga verksamhet 
Vi är dagligen upptagna med spännande forskningsprojekt så vi har inte planerat någon 
storstilad tillbakablickande historik med anledning av 30-årsdagen. Kanske vi orkar med en 
utställning vid Fest byn eller något liknande arrangemang på biblioteket. 
     Vi kommer att erinra om våra 30 år vid de offentliga arrangemangen under året   
Det första tillfället blir vid Musikprogrammet efter årsmötet 27 april. 
Då kommer vår medlem Johan Westre och några av hans vänner göra ett omväxlande 
musikprogram då de berättar om sin musik, i en form liknande 17-1800-talen musikaliska 
salonger som vi genom åren medvetet haft som riktmärke. Börje Sandén kommer att berätta om 
den stora roll som musiklivet i kommunen spelat för utvecklingen av lokalhistorien.  
     Innan UKF gjordes konserterna i regi av dåvarande Upplands-Bro Musiksällskap i samarbete 
med kommunala musikskolans ledare Mats Kuoppala och blåsorkesterns ledare Bengt Carlsson. 
Det blev snabbt många sektioner inom musiksällskapet som Börje skall berätta om. Det har 
hållits konserter inomhus i offentliga lokaler, på större arbetsplatser och skolor och utomhus vid 
våra stora fornminnesplatser på temat ”Lär känna din bygd”. Det har varit ångbåtsfärder med 
musik och historia runt kommunen. Ett mycket stort antal konserter i kombination med bygdens 
historia har genomförts i nästan alla herrgårdar och slott.   
     Lokalhistorien formulerade sig redan före UKF med musik i bakgrunden. Det var i själva 
verket den organiserade musikverksamheten och en redan befintlig lokalhistorisk forskning som 
föranledde ett par politiker i kommunens fullmäktige att föreslå bildandet av en kulturnämnd i 
kommunen år 1968.   
     Musiklivet och lokalhistorien finns redan på UKF:s hemsida: skriv  ukforsk.se  
Vid 10- och 20-års jubileerna gjordes ett antal sammanställningar av verksamheten. Skriv i 
sökrutan på hemsidan Startsida: 10 år  eller 20 år eller konsert 
 
500-årsminnet av Sveriges äldsta i sin helhet bevarade riksdagsbeslut 
I år är det 500 år sedan en svensk ”riksdag” år 1517 beslöt att avsätta ärkebiskopen och riva 
hans borg. Sverige ingick vid detta tillfälle i en slags ”Europeisk gemenskap” skapad av den 
Romersk Katolska kyrkan. Av Nordens tre länder hade Sveriges befolkning tidigt arbetat på att 
befria landet från den långa raden av utländska kungar som via ärkebiskoparna styrde över 
landet från sin borg vid Stäket.  
     Riksdagsbeslutet, andra liknande skrivelser och inte minst folkrepresentanternas skrivelser 
till de utländska härskarna berättar för oss, hur den stora folkmassan i Sverige räddades från att 
drabbades av den livegenskap, som övriga Europas bondebefolkningar råkat ut för. Ordet 
livegenskap skulle närmast kunna jämföras med slaveri. Svenska bönder fortsatte emellertid att i 
riksdagen arbeta för sin medbestämmanderätt. Detta brukar framhållas som något unikt i 
Europa. I de ovan nämnda skrivelserna finner vi hur demokratibegreppet formulerades på 1500-
talet: ”Det som angår alla bör av alla samtyckas”. 
     Resultatet av riksdagsbeslutet 1517 ledde till en av de mest kända händelserna i svensk 
historia. En europeisk allians invaderade vårt land. Den straffade Sverige med Stockholms 
Blodbad. Slutresultatet blev Gustav Vasas inträdande i historien och Sveriges framtida 
självständighet grundlades. UKF manifesterar detta minne med ett besök till biskopsborgen vid 
Almare-Stäket. Se mer om arrangemanget i detta nyhetsbrev. 



Besök vid ärkebiskopsborgen Almare-Stäket 
 

Med besöket vill UKF manifestera 500-års minnet av det äldsta i skrift bevarade 
riksdagsbeslutet. Ett beslut som bl.a. innebar att ärkebiskopsborgen revs och sedermera 

resulterade beslutet bl.a. i Stockholms blodbad. 
 Börje Sandén ger oss under besöket hela historien kring beslutet och dess 

 dramatiska konsekvenser för Sverige.  
 

Söndagen den 11 juni kl 13.00 
Samling vid borgruinen på Stäksön.  

 
Borgruinen når du från gamla E-18 infarten väster om gamla Stäketbron 

 vid skylt Almarestäket och sedan rakt fram via grindstugan till borgruinen. 
 För dig som kommer med bil finns p-platser vid borgruinen.   

Några få p-platser finns även vid grindstugan. 
 

Ta med fika. Oömma kläder.  
 

Öppet för alla. Fri entré 

 

Vandring i Rösaringsområdet i Låssa socken  
Kulturarvsdagen söndagen den 10 september 2017  kl 13.00 

 
Vandringen börjar vid Stora Ekeby. Här låg tidigare en by med namnet Tibble. Börje 
Sandén kommer att berätta om personer och händelser i den stora byn och bygden närmast 
däromkring. Fynden av forntida byggandsrester under jord i området är unika för den svenska 
landsorten. En forskare har, för att ta ett exempel om traktens betydelse, lämnat upplysningar 
om den Heliga Birgittas anknytning till området; en information som skulle kunna bringa 
klarhet i folkminnets berättelser om hennes närvaro vår bygd.  
    Vandringen fortsätter sedan upp till Rösaring där Börje ger oss den  2000-åriga berättelsen 
om fruktbarhetskulten kring Upplands största labyrint. Processionsvägen i området lockar 
fram många spekulativa idéer om dess roll i forntiden. Den hänförande milsvida utsikten uppe 
på åsen är inte bara en upplevelse för ögat. Den har spelat en roll vid framtagningen av 
modern mätteknik över långa avstånd. 
  Välkommen till en mycket intressanta utflykt. 

I nyhetsbrev nr 3 i början av september får ni mer information om evenemanget. 

 
Året 2017  - Ett minnenas år 
 
UKF fyller 30 år 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut skapades för 30 år sedan i samband med 
att Riksantikvarieämbetets gamla institution med lokalombud i kommunerna alltmer kommit att 
ersättas med kulturnämnder och kommunalt anställda antikvarier. Börje Sandén hade 1968 
formellt utsetts till ett sådant lokalombud. 
     Curt Dahlgren, boende i Kungsängen, inledde en diskussion med Börje om idén med ett 
lokalhistoriskt forskningsinstitut i Upplands-Bro. Det kunde ses som en parallell till den samling 
amatörarkeologer som 1987 höll på med utgrävningar vid Fornsigtuna i Upplands-Bro under 
ledning av några yrkesarkeologer. Gruppen hade bildats några år tidigare i samband med kurs i 
arkeologi vid Rösaring, som också är en av kommunens mer kända fornminnesplatser. Gruppen 
var organiserad inom Stockholms läns hembygdsförbund och skulle komma att medverka i flera 
arkeologiska undersökningar i kommunen. Kommunens geografiska lokalisering till den 
sydligaste delen av 1000-talets Svitjod har givit oss fornminnesplatser med intressant historia.  



Drottning Kristinas väg 
av Ulf Björkdahl 

Det finns säkert många ”Drottning Kristinas väg” i Sverige. I Upplands-Bro bärs namnet av en gammal 
körväg mellan Örnäs och Tibble gårdar. Vägens längd var ursprungligen 3 km. När Granhammarsvägen 
anlades på 1960-talet försvann den södra delen av vägen även om en liten snutt av den ännu kan ses 
korsa backen i elljusspåret strax före Tibble by. Vägens norra del finns kvar och är tämligen orörd, en 
sträcka på ca 1,7 km genom skogen. Den börjar i höjd med värmecentralen i bostadsområdet Tibble. 

 
Drottning Kristinas väg är markerad med rött. Den gick från Örnäs gård ner till Stora landsvägen vid 
Tibble by. Långa streck markerar de avsnitt som finns kvar idag.  
 
Vägen var länge Örnäs gårds naturliga anslutning mot Stora Landsvägen vid Tibble. Vägens efter 
hand allt mera lokala karaktär framgår i en notering från en diskussion 1769 om vägunderhåll i vilken 
anges att vägen förr gått från Tibble till Örnäs men numera endast används av Örnäs gård som därför 
själv bör svara för vägunderhållet. Och idag är den en stig bland andra stigar… 
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Ett vackert parti av Drottning Kristinas väg (mars 2017). 
 
Namnet Drottning Kristinas väg är känt av äldre ortsbor men är mej veterligt inte belagt i något 
historiskt dokument. Det är inte heller belagt att drottning Kristina faktiskt har färdats på denna väg. 
Det finns flera uppgifter om att Kristina haft kopplingar till trakten, bl a till de norrut liggande 
gårdarna Lövsta, Vallbyvik och Torsätra.  
 
Ändå bär vägen sitt namn in i vår tid. En möjlighet är att Kristina på sin väg till eller från Stockholm 
(hon vistades bl a en del i Västmanland) avvikit från Stora Landsvägen och övernattat på frälsegården 
Örnäs säteri, vilken låg en dagsetapp från Stockholm. 
  
Vägen användes med all sannolikhet av Karl XII:s liktåg som 1719 passerade genom socknen på sin 
färd från Uddevalla till Stockholm. Liktåget var flera kilometer långt och bestod av soldater samt hov- 
och stallstat med sammanlagt 280 man, 110 vagnar och slädar och 450 hästar (1/3 var reservhästar). 
Följet övernattade 25-26 januari uppdelat på Tibble och Örnäs gårdar varvid kungens lik stod i Örnäs.  
Tidigt på morgonen gav man sig iväg och sammanstrålade vid landsvägen vid Tibble för den fortsatta 
färden. Att från Örnäs istället ta sig ut till häradsvägen, som gick från Näs (Kungsängens) kyrka via 
Brunna, Västra Ryd och vidare mot Håbo härad, var knappast att tänka på. På den tiden var det 2,5 km 
från Örnäs till häradsvägen vid Lerberga och först i början av 1800-talet anlades en kortare 
anslutningsväg vid Brunna. 
 
Med denna historiska bakgrund kan Du låta Dej känna historiens vingslag när Du vandrar på 
Drottning Kristinas väg, en stig över moränmark och berghällar. Den är ibland lerig på sina ställen 
men detta är förstås ett intet mot den tid då stövlar, hovar och vagnshjul stretade sig fram på vägen.    
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1860-talets häradskarta visar att torpen 
Norrboda, Pettersberg, Hagnäs och Hag-
torp var beroende av Drottning Kristinas 
väg. Till höger syns häradsvägen och 
längst ner Stora Landsvägen. 

Drottning Kristina (1626-1689) regerade Sverige under 
åren 1644-1654. Här rider hon på en annan väg för 
tillfället. 

 
Vad händer nu? 
 
Kommunen planerar att bygga ytterligare ett bostadsområde i Tibbleskogen intill Granhammarsvägen. 
Det medför att marken kring södra delen av vad som återstår av Drottning Kristinas väg exploateras. 
 
Kommunen har beslutat att bilda Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Drottning Kristinas väg går strax 
innanför östra reservatsgränsen. Det innebär att en stor del av den befintliga sträckan av Drottning 
Kristinas väg kommer att bevaras som ”promenadväg”. Förhoppningsvis med karaktären av stig. 
 
Örnäsvägsröret 
 
Där Drottning Kristinas väg passerar gränsen mellan Örnäs och Tibble ägor (se häradskartan ovan) står 
ett någorlunda väl bevarat gränsröse på en bergknalle ett 50-tal meter in i skogen västerut. Röset kallas 
Örnäsvägsröret. Rör är synonymt med röse. Örnäsvägsröret står inom det under bildade naturreservatet. 
Det är registrerat som fornminne (RAÄ Kungsängen 97:1).  
 
 

 
Örnäsvägsröret från 1753. 

En räcka av rösen utvisade gränsen mellan Örnäs och Tibble 
ägor. Gränsen var dessutom skiljelinje mellan Näs och Ryds 
socknar. Nästa gränsröse västerut låg vid kanten till Örnässjön 
(raserat) medan nästa österut ännu står intakt några hundra meter 
in i skogen.  
År 1700 var gränsen markerad med några lösa stenar på de 
ställen där rösena senare byggdes. Platsen för Örnäsvägsröret 
beskrevs då: ”En hoper med stenar står lösa på ett litet berg och 
bredvid en stor tall”.  
Vid en rågångsförrättning 1753 förstärktes gränsmärkena. 
Örnäsvägsröret utformades då som ett s k femstenarör, dvs med 
en rest hjärtsten i mitten och fyra resta biliggarstenar i varje 
”hörn”. Det är inte alltid dessa gamla rösen får vara ifred och 
tyvärr saknas idag två av biliggarna.  
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I studierna kring vår tidigaste lokala historia drar vi nu nytta 
av naturvetenskapliga iakttagelser och upptäckter   

för att lösa ett historiskt problem 
Av Börje Sandén 

 
På grund av kommunens centrala läge vid vårt lands tidiga samhällsorganisation  
har vissa delar av vår lokalhistoria också blivit Sveriges historia. 
Lokalhistoriska studier blir ofta tvärvetenskaplig forskning över ganska vida fält. 
 
Den nu föreliggande artikeln är ett led i en beskrivning och tolkning av ett synnerligen 
komplicerat forskningsläge. Den är också en sammanfattning av ett antal föreläsningar, 
studiebesök och samtal med experter. De är inte de sista i den pågående forskningen.  
 
För att nytillkomna läsare skall kunna hänga med görs här nedan ett försök till 
sammanfattning. Grundmaterialet finns redan publicerat på hemsidans öppningssida 
med ingångar i vänstra spalten. Du får dem som länkar längre fram i denna artikel 
 
Att forskningsläget är komplicerat förstår man när det har blivit så att vi i Upplands-
Bro beskriver vår tidigaste historia med exakt samma källskrifter som svensk forskning 
har använt i flera hundra år för att beskriva Stockholms äldsta historia. Väl att märka! 
Dagens historiker av facket använder inte längre dessa skrifter. Men traditionen är 
stark. Och på internet lever den vidare, till och med blomstrar upp på nytt. Det finns det 
färska exempel på. 
 
Ett antal texter författade på Island under 1200-talet är intressanta källor för vårt lands 
äldsta historia. Några av dem beskriver delar av kommunen Upplands-Bro. De berättar 
om personer, händelser och platser omkring år 1000 e.Kr. 
 
Från 1920-talet och ända in på 1980-talet hade våra historiker börjat ändra på angivna 
väderstreck i såväl isländska texter som i den enda latinska text som behandlar vår 
historia kring år 1000.  
 
Man menade att väderstrecken inte stämde med verkligheten. Lauritz Weibull beslöt att 
göra en grundlig analys om orsaken och sammanfattade sina iakttagelser i ”De gamle 
nordbornas väderstrecksbegrepp” i tidskriften Scandia år 1928. (Läs Börje Sandéns 
kommentar)  
 
Weibull kom att få ett dominerande inflytande på den svenska historiska forskningen 
under lång tid.  Det förstod jag efter ett flertal mail-kontakter med Tore Nyberg under 
åren 2011-14. Denne var ansvarig för väderstrecks-problematiken vid nyöversättningen 
av Adam av Bremens beskrivning av Norden från samma tidsperiod som de isländska 
texterna. När jag läste Nybergs kommentarer insåg jag att det inte alls var några fel på 
Adams väderstreck - under förutsättning att man läste dem relativt från den plats i 
berättelsen där de angavs. Med andra ord -  man skall läsa dem så som man gjorde 
innan kartor började användas. Man använde vägbeskrivningar dvs. listor med orter 
och naturfenomen angivna i den ordning de framträder. 
 
Nyberg förklarade spontant att jag var den första som ”efter 27 år” uppmärksammat 
misstaget. Man t.o.m. testade Weibulls nya möjlighet genom att vrida väderstrecken 90 
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grader för att kunna förklara att ”Baltiska havet” inte gick i väst-östlig riktning utan i 
nord-sydlig!!. Det Beltiska havet (med 1700-talets stavning) var nämligen ett bälte av 
färdvägar från Norden längs ryska floder till Svarta / Kaspiska haven. Den manövern 
gjorde att de, i gamla skrifter mångomtalade Ripheiska bergen, i själva verket var 
Skandinaviska bergskedjan! 
 
Det var alltså fritt fram att ändra på väderstrecken. Detta drabbade också platsen för 
Svitjod. Det står i texten att Svitjod är landet på bägge sidorna om vattendraget 
Skarven, som än idag börjar vid det som i sagan kallas Stocksunden, nu Almarestäket. 
Skarven går norrut till Uppsala. När man på havet närmar sig Svitjod skall man vika av 
mot öster och färdas framför Svitjod tills man kommer till Stocksunden. Obs Mälaren 
var då inte en insjö. Den var en del av havet, så även sundet vid Södertälje.  
 
I ett bokverk i 2 band om Stockholms historia från 1981 ser man den nya tankegången. 
 
År 1981 Början av meningen: ”Kung Olav seglade sedan längs Svitjods östkust” 
År 1007 Början av meningen: ”Kung Olav seglade sedan österut  framför Svitjod” 
 
År 1981 senare delen av meningen: ”gick han in i Lögen/Mälaren”    
År 1007:senare delen av meningen  ”gick han in i Lagen/Skarven” 
 
År 1981 Olav befann sig i Mälaren 
År 1007 Olav befann sig i Skarven 
 
 
Man började därefter beskriva 
Svitjod såsom landet på bägge 
sidorna om Mälaren, trots att det i 
texterna står att det är området på 
bägge sidorna av vattendraget 
Skarven som heter Svitjod. 
 
Läsare av vår 30-åriga svit av Nyhetsbrev torde vid det här laget vara väl medvetna om 
att Weibulls tes om vridning av väderstrecken skapat oreda vid tolkningen av såväl 
isländska texter som en samtida latinsk text. På vår hemsida finns kortare och längre 
artiklar som visar att de tidigare tolkningarna åter är aktuella. 
 
Nuvarande historiker ignorerar Weibulls forskning och idéer genom att inte tillämpa 
dem i deras egen forskning, 
  
Men ingen officiell forskning har återfört tolkningen av de isländska texterna 
till dem som gällde före ändringen. 
 
_*_ När den ”officiella” tolkningen av de isländska texterna berättar om den norska 
vikingen Olav Haraldson, så skulle han befinna sig på platsen för dagens Stockholm. 
_*_ När forskarna på 17-1800-talen tolkade de isländska texterna befann sig Olav i 
Svitjod, som var vikingatidens benämning på det som så småningom skulle utökas 
betydligt och bli Sverige. Upplands-Bros Mälarstrand är i själva verket det 
ursprungliga Svitjods södra kust mot havet. Detta skulle komma att lokalt få en stor 
betydelse, vilket du kan läsa om i  En ”skeppbro” vid porten till Svitjod.  
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Tron på de felaktiga väderstreck i texterna tycks emellertid leva kvar hos arkeologer 
och hos den historieintresserade allmänheten, som förra våren fick höra en livfull 
redogörelse i Vetenskapsradion om hur den norska vikingakungen Olav Haraldson 
lyckades fly ut ur Svitjod genom att vid ett smalt näs på platsen för Slussen gräva sig ut 
till havet.  
 
Studierna visar i ett antal artiklar, att Olav aldrig haft något att göra med Stockholm. 
De visar också att Norrström inte var det Stocksund som är omnämnt i två isländska 
sagor. I sagorna om den nyss nämnda kung Olav och kung Agne, beskriven i den flera 
hundra år äldre Ynglingasagan, talas det om de två Stocksunden, nu Stäketsundet och 
det igenlagda Ryssgravssundet.   
 
Genom att vrida på några väderstreck kunde man således i mitten av 1900-talet 
förlägga en välkänd historisk händelse till den blivande platsen för Stockholm.  Med 
den ny-gamla tolkningen var Olav aldrig i Stockholm. Han var vid mälarfjärden 
Skarven, som fortfarande har sitt utlopp i Mälaren. Precis som det står i sagan.  
 
I dag heter platsen Almare Stäket. I bägge sagorna berättas om Stocksunden, ett större 
och ett mindre.  Sunden finns ännu idag vid Skarvens utlopp i Mälaren, som då var en 
del av Östersjön och skulle så förbli i ytterligare ca 250 år. De nämnda sunden ligger 
2,5 mil nordväst om Stockholm vid nuvarande Almare-Stäket och den s.k. Ryssgraven.  
 
Till saken hör i allra högsta grad att ”Stockholms skärgård” på den tiden gick ända 
fram till Uppsala. Se kartan, som visar att Uppsala låg i samma skärgård som 
Stockholm. Trots att kartan ritades 500 år efter Olavs besök så uppfattade de 
havsfarande handelsmännen Mälarområdet som en ”Upplands skärgård”. 
 

Vi vet nu att det vid tiden för Olavs 
besök i Svitjod fanns minst fem sund 
genom vilka man kunde ta sig in i den 
del av havet som i dag är insjön 
Mälaren. Den vanligast använda 
källskriften är Snorre Sturlasons version 
av Olavs besök i nuvarande 
Mälarområdet, den s.k. Heimskringla.  
Där finns berättelsen att Olav skulle ha 
grävt sig genom ett smalt näs, där nu 
Slussen ligger, för att komma ut på 
havet.  

  
I det stora 10-bandsverket om Sverige historia, som utkom på 1960-talet väljer man att 
i ett inledningskapitel direkt citera ur historieprofessorn Erik Gustav Geijers forskning 
om Svitjod. Där står det att ”det är landet norr om Mälaren som synes vara Svitjod och 
att Götaland inte skulle ingå i begreppet Svitjod.” Weibulls idé var inte längre aktuell. 
 
När motsvarande 8-bandsverk utgavs för mindre än tio år sedan berättas om Olav den 
Helige, men inte i samband med Stockholms historia eftersom Olav aldrig haft med 
platsen för Stockholm att göra. 
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År 2016 återuppstod de förlegade idéerna på nytt, i och med att en forskargrupp blåste 
liv i berättelserna om kung Agne i Ynglingasagan och om kung Olavs plundringståg i 
Svitjod. Detta skedde i boken ”Stockholm före Stockholm” och i ännu högre grad i 
dess presentation i Vetenskapsradion. I bokens kapitel Namnet Stockholm läggs 
tyngdpunkten på kung Agnes påstådda koppling till platsen Agnefit i Gamla Stan.  
 
Sagan säger emellertid att Agne vid återkomsten från ett plundringståg i Finland ”lade 
till vid Stocksunden och slog upp tälten söderut på näset, som då var skogbevuxet”. 
Näset finns kvar vid det mindre av Stocksunden som ännu på 1600-talet var ett 
seglingsbart sund med öppningsbar vindbro, dock endast vid högvatten. Se bilden från 
1690.  
 
Har du kvar i minnet att det aldrig funnits något näs i Söderström, att vare sig gräva sig 
igenom som Olav skulle ha gjort, eller där man slagit upp några tält, som Agne skulle 
ha gjort enligt boken ”Stockholm före Stockholm”.  
 
Det finns ett intressant uttalande att lyfta fram när vi kommit så här långt i vår 
berättelse om vad som kan ha hänt på platsen. Den person, som ivrigt har framhållit att 
Olav grävde sig ut med sina tre fartyg genom ett näs, var den mycket berömda 
arkeologen Birger Nerman, senare också chef för Statens Historiska Museum i 
Stockholm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Här ser vi det mindre av Stocksunden, som senare kommit att kallas Ryssgraven. 
I mitten av 1800-talet förklarade uppsalaprofessorn och skalden Erik Gustaf Geijer att 

Sturlasons berättelse mycket bättre passar förhållandena vid Stäket ”

Minnesvärt i detta sammanhang är Nermans skriftliga reaktion när en geolog berättade 
för honom att det var öppet vatten i Söderström vid den aktuella tiden. På det svarade 
då Nerman. ”I så fall skulle historien med Agne ha ägt rum vid Almarestäket. Men det 
är ju omöjligt eftersom sundet låg där man kom ut på havet.”  
 
_*_ I en Stockholmsbok – ”Handbok för resande” från år 1841 – talas om: 
”vattenminskningen, eller rättare sagt höjningen av jordskorpan, som man 
uppmärksammat vid Sveriges kuster.”  Jag har funnit att handhavandet av Stockholms 
förhistoria alltför ofta är genomsyrat av opålästa uttalanden 
 
Lauritz Weibull  gjorde – som han säger – en grundlig analys av väderstrecksfrågan. 
I en debattartikel för bara några år sedan kan vi läsa att ”många av Weibulls 
forskningsresultat har blivit förbisprungna av senare forskning. Han är mest känd för 
att ha skapat en medvetenhet om källkritikens centrala roll”. Det tycks vara allt.  
_*_här med kommentar av Börje Sandén 
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Ny infallsvinkel för lösningen  
av problemet med ändring av väderstrecken i gamla texter 

 
Här kommer nu att presenteras en infallsvinkel, som gör att vi inte behöver blanda in 
texternas väderstreck för att kunna bestämma platsen för Stocksunden. I såväl 
grundtexten som i de många tolkningsvariationerna av Olav den Heliges saga får vi 
veta att det var forsande vatten där Olav kom ut på havet. Det var också vid 
Stocksunden som kung Agne blivit mördad flera hundra år tidigare.  
Det är dessa två sagor som är aktuella fast i annat syfte. 
 
Eftersom den här artikeln är avsedd även för dem som inte får våra nyhetsbrev i 
pappersform och kanske inte läst våra föreläsningar med kartor och bilder från 
hemsidan, så lämnas längre fram ett antal länkar till artiklar på hemsidan där vårt 
nytänkande successivt presenterats.  
 
Vi har i det föregående konstaterat att alla texter avslutas med att Olav lyckats att med 
sina fartyg ta sig ut på havet vid en fors.  
 
Vi kan nu hitta den platsen utan att laborera med ändrade väderstreck och motstridiga 
resonemang.. Vi måste då gå utanför de historiska texterna och vända blicken mot  
geologi och hydrologi. Jag fick löfte om ett sammanträffande med Jan Risberg vid 
geofysiska institution vid Stockholms universitet. Han bekräftade att man mycket väl 
känner till ständigt återkommande stora utflöden vid mälarfjärden Skarvens utlopp i 
Mälaren, särskilt vid islossningen på vårarna.   
 
Jag visade att det inte bara var vattendragen norr och väster om Skarven som lämnade 
sitt överskottsvatten till Mälaren (på Olavs tid till havet!). Även sjöarna Fysingen och 
Vallentunasjön öster om Skarven bidrog med sina tillflöden till väldigt höga 
vattenflöden. Se den stora kartan längre fram. 
 
SMHI – Statens meteorologiska och hydrologiska institut - framhåller att vattennivån i 
Skarven har kunnat stiga upp emot 2 meter över havet under 17-18-talen, vilket 
framhållits på UKF:s hemsida. Vid ett skyfall liknande det i Tyskland/Polen 1997 
skulle Mälaren stiga nästan enda upp till Kungsängens kyrka enligt kommunens 
förfrågan hos SMHI. Skyfallet var det västa i Europa under 1900-talet. 
 
De aktuella texterna med kartor och bilder från föreläsningar och exkursioner ligger 
åtkomliga på öppnings-sidan i vår hemsida http://www.ukforsk.se  
under rubrikerna: Exkursioner och Artiklar. 
 
Hur kan naturen då och då skapa extremt stora översvämningar? 
Här i Uppland är den topografiska utformningen, dvs landskapets geologiska och 
geografiska beskaffenhet unik på ett mycket speciellt sätt: Vid landhöjningen ”växte 
öarna i den uppländska skärgården samman” och undervattenströsklar uppstod på ett så 
finurligt sätt att de råkade skapa ett sammanhängande system av fjärdar som alla fått ett 
gemensamt utlopp via bottentröskeln i sundet vid Almare Stäket dvs det större av 
sagornas Stocksunden. 
 
Lägg märke till att pluralformen ”Stocksunden” används i grundtexterna till de två 
isländska berättelserna, som tidsmässigt är åtskilda med flera hundra år. 
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Stockholmsforskarna hade tagit för givet att det bara fanns ett Stocksund, nämligen 
Norrström. Namnet Stockholm ansåg man vara ett naturligt namn på holmen vid detta 
Stocksund när sagan blev känd på 1600-talet, då det strömmande vattnet i Norrström  
rann ut i havet.  
 

Länk till en mer detaljerad karta 
 
Sjösystemet omfattar de vattendrag som är inringade på kartan. Vi ser att allt 
överskottsvatten tar sig ut ur vattensystemet vid Stäket. Lägg särskilt märke till att även 
överskottsvattnet i Vallentunasjön vid Täby rinner ut i Mälaren via Skarven. Detta trots 
att en sjösänkning av sjön på nästan en meter gjordes i slutet av 1800-talet. 
Vi finner samma företeelse beskriven i de isländska texterna. Högst märkligt! 
 

 12



En 800-årig välkänd text kände till undervattenströskeln 
vid Stäket: 

”Då det regnar mycket och töar, faller vattnet så häftigt, att det är fors i 
sundet och Skarven stiger så mycket upp på landen, att det är stor 
översvämning. I hela Svitjod faller vart rinnande vatten ut i Skarven, och 
från denna går ut till havet endast en mynning, som är så smal, att mången 
å är bredare”.  
 
År 1008 var det ännu ingen fors i Norrström.”Gamla stan” var en ö bland andra långt 
ute i Upplands skärgård 
 
Det var således vid Stocksunden som det var fors. Vid det större av dem är det 
fortfarande varje vår stark ström.  Vid extrema högvatten flödade vattnet ut i havet 
även vid det mindre sundet, Lilla Stäket. Vid tidpunkten för kung Olavs besök var dock 
vårfloden inte tillräckligt hög för fri passage. Men det gick att ta sig ut på äkta 
vikingatida manér. 
 
Så här beskrivs situationen i sagan våren 1008 för de tre fartygen som hade övervintrat 
i den västra grenen av Skarven. 
 
”Konung Olof  lät då alla skeppen lägga styrena ur lag och hissa seglen i 
topp, det var blåsande vind, de styrde med årorna, skeppen gingo med fart 
ut över grundet och kommo alla hela i havet.”  
 
Observera att texten är hämtad ur Heimskringla, som i annat sammanhang säger att 
besättningarna grävde sig ut, vilket de i själva verket aldrig gjort, eftersom det inte 
fanns någon landremsa att gräva i. Orsaken till Sturlasons tvetalan har man förklarat 
med att han kan ha fått upplysningar om viss grad av strömmande vatten i Norrström. 
sitt besök i Västergötland år 1219 således 200 år efter det att Olav varit här. Sturlason 
har aldrig själv besökt Stocksunden. Det är en konstruktion i efterhand när han säger att 
Olav grävde sig ut.  
 
På de kartor vi tagit fram över det mindre av Stocksunden finns också broar inritade. 
Bilden med bron är från 1690. Vi har både äldre och yngre kartor med broar. Det 
mindre sundet har dessutom olika namn genom tiderna som Bakstäket, Hinderstäket 
och Lilla Stäkes Broon. Sveriges första riksantikvarie Aschaneus från tidigt 1600-talet 
berättar om en öppningsbar vindbro.  
 
Märkligt att ingen sentida historieskrivare har uppmärksammat det mindre av 
Stocksunden. Platsen var välkänd eftersom landsvägstrafiken var mycket viktig. Det 
var här som ”stora landsvägen” mellan Bergslagen och Stockholm gick fram. 
Aschaneus var väl underrättad om våra lokala förhållanden eftersom han var uppvuxen 
i Aske by i Upplands-Bro. Han ägde föräldrahemmet under större delen av sitt liv. 
       
Av textens formulering kan man förstå att svenskarna bara hade en mindre 
bevakningsstyrka vid den just då ej seglingsbara 100-meter-sträckan, där senare 
Ryssgraven anlades. 
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En märklig passus i den isländska texten följer här;  
märklig på två framträdande sätt. 
 
”Skarven är ett övermåttan stort vatten som breder ut sig kretsformigt 
inåt landet.” 
_*_ Hur kunde en isländsk författare för 800 år sedan så väl känna till de nyss 
beskrivna geologiska och hydrologiska egenheterna i ett så avlägset liggande land?  
Visst är det ett ”övermåttan stort vatten” som jag ringat in på den stora kartan. Det 
omfattar ju närapå halva Uppland! 
_*_Hur kunde islänningen veta, att om man seglade in vid Stocksunden, så måste man 
också ta sig ut på samma ställe? Visst måste detta stora vatten kunna beskrivas som 
”kretsformigt inåt landet”. Det är ju helt riktigt. Varför har forskarna inte godtagit 
textens formulering?  
 
En för oss anonym islänning kände alltså till seglationsmöjligheter som svenska 
historiker i vår tid inte tycks ha haft en aning om. Nu närmar vi oss pudelns kärna.  
 
Ovanstående citat är nämligen hämtat från den s.k. Legendariska sagan. Den har 
historiska skribenter inte velat använda sig av eftersom det där med ”övermåttan stort  
och kretsformigt” måste känts helt  orimligt. Jag har dock hittat en indirekt 
hänvisning till saken hos en mycket framträdande forskare med namnet Nils Ahnlund. 
Denne har inte inför läsarna offentligt velat utnyttja det orimliga uttrycket när han 
hänvisar till den s.k. Legendariska Olavssagan, ”som också genom sitt innehåll gör skäl 
för namnet” säger han. Det skulle alltså bara vara en legend utan historiskt värde.  
Jag bedömde länge saken på samma sätt men ändrade mig när jag fann att uppgifterna 
om vattenföringen i Svitjod var ett faktum. 
 
Nils Ahnlund gör i sin stora bok om ”Stockholm före Gustav Vasa” en mycket 
värdefull genomgång av nära nog alla aspekter som genom tiderna framkommit om 
tiden omkring år 1000. ”Vad skall då anses som historiskt av allt detta?” Svaret är: 
”Det enda man med någon grad av säkerhet vågar säga om unge Olav Haraldsons 
vikingafärd är att den synbarligen berört Södertörns kuster”. 
 
Det märkliga uttalandet om ’kretsformigt inåt landet’ har svenska forskare 
uppenbarligen avfärdat som oseriöst. I själva verket har sagaförfattaren på Island känt 
till att, om man tagit sig in i Skarven, så måste man också ta sig ut igen på samma 
ställe. Det där med kretsformigt och övermåttan stort vatten har uttolkarna troligen 
betraktat som fantasi. Men det blir sanning när man söker svaret hos naturvetenskapen. 
 
Jag skulle gärna se att någon nutida historiker tar sig an de problem som diskuterats i 
denna artikel.  
 
I mina lokalhistoriska studier anser jag nu att det går att oberoende av väderstrecken i 
de isländska texterna bestämma platsen för de två sagokungarnas ”äventyr” i vår 
kommun.  Nu får arkeologin, geologin och den nya kunskapen om ”geologin under 
vattenytan” dvs hydrologin, bestämma platsen för den ständigt återkommande 
forsbildning som naturen skapar och som historien så många gånger har lämnat 
vittnesbörd om. Platsen är den smala passagen vid gamla Stäketsbron  
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Det har aldrig funnits något sund där Olav skulle ha grävt sig ut. Det vet vi nu och det 
visste också Erik Gustav Geijer i första hälften av 1800-talet. Han säger att man vid 
reparation av Polhemsslussen konstaterat att det varit öppet vatten hela tiden vid 
Söderström samt ”Sturlasons berättelser motsvarar med ändring av ett par bokstäver  
mycket bättre förhållandena vid Norra Stäket”. Läs hela Geijer inlägg i debatten i 
länken under hans namn här ovan. 
     Det är Snorre Sturlason som vid sin sammanställning av kungasagor i den s.k. 
Heimskringla kraftigt reducerat texten jämfört med hans tidigare författade Stora saga 
om Olav den Helige. Han hade under mellantiden besökt Sverige (Västergötland) 200 
år efter Olavs besök, och han kan då ha fått upplysning om att det var strömmande 
vatten vid platsen för Stockholm. I Heimskringla lägger han då till det där om 
utgrävningen. 
 
Redan 1700-talsförfattaren Sven Lagerbring säger att det är helt otänkbart att Olav 
skulle ha kunna gräva sig ut inför ögonen på den svenska hären. Om en utgrävning 
gjorts måste den ha ägt rum någon annans stans.  
 
Problemet uppstod när en dominerande grupp historiker och arkeologer insåg att de 
inte kunde nonchalera den ursprungliga grundtexten i dess transkriberade översättaning 
bokstav för bokstav. Där står i det Kungl. Bibliotekets handskrivna text att väster om 
det sund Olav seglade in genom låg det en kastal (mindre borganläggning) och öster 
om sundet stod en svenska mannahären.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_ Väster om det större sundet - och till höger i bilden av Stäksön - låg en 
kastal på vars plats biskopsborgen skulle byggas 500 år senare 
_ Mannahären stod öster om sundet, dvs på Järfällasidan. Tolkarna av 
texten har då tvingats vrida på textens väderstreck och  placera hären på 
stadsholmen – kvarteren längst i söder, som då stod under vatten – således 
på samma plats som grävningen.    
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Några avslutande reflektioner – i väntan på kommande reaktioner 
 
Heimskringla – några reflektioner 
Varför framhålls Heimskringla som den säkraste källan?  
Det sker i praktiskt taget alla skribenters tolkningar.  
_ Vi vet ju att en utgrävning kräver att det finns en landremsa att gräva i.  
_ Vi vet att stadsholmen var mindre omkring år 1000 jämfört med när Olav var här 
_ Sven Lagerbring (1769) gör sig lustig över man kunde tro att tre stora havsgående 
norska vikingaskepp skulle kunna gräva sig ut mitt framför den svenska hären som 
påstods stå på stadsholmens bara några hundratal meter från grävplatsen. 
 
Stocksunden – Stocksund 
_ Varför har ingen reagerat på pluralformen av namnet? 
_ Hur motiverar man texternas påpekande att sundet är smalare än mången å 
_ Hur kan forskare ha missat de många namnen och kartorna över det mindre sundet? 
 
Isländska sagor har sin grund i skaldestycken 
Skaldestycken – s.k. Kväden – är den verkliga grunden för innehållet i de isländska 
sagorna. I kungarnas följen fanns alltid skalder som förevigade kungarnas göranden 
och låtanden på rimmade verser som var lätta att hålla i minnet. De låg ju då på tungan 
och inte i minnet, vilket borde vara till fromma för sanningshalten i berättelserna. 
Jämför med nutidens rappare. 
 
De isländska texter som använts i den här studien har långt senare blivit överförda till 
prosa. Det har varit möjligt att bygga upp ett mer säkert händelseförlopp med hjälp av 
skaldestyckena.  
 
Intressant problem att lösa kring kung Agne.   
Forskarna har haft att ta ställning till platsen för hans läger vid Stocksunden 
Även i diskussionen om kung Agne stöter man på olika lösningar beroende på vilka 
källor man valt. De forskare som har hållit sig till Heimskringla har valt den källa som 
säger att Agne mördades på en plats som låg på ”östra sidan av Tören väster om 
Stocksund” Helt naturligt eftersom Stockholm ligger närmare ett ’eventuellt’ Tören. 
 
Eftersom min källa är Hans Hildebrands version från 1869 så finns det en fotnot  
1) Namnen Agnefit och Stocksund samt den närmare bestämningen af lägret vid Tören, 
förekomma icke i Tjodulfs vers; hvarifrån Snorre fått dem, vet man icke. Tören finnes 
ännu bevaradt i namnet Södertörn.  
     Fotnoten visar att Snorre Sturlason fått sin kunskap från ett skaldestycke av Tjodulf, 
som inte nämnt vare sig Stocksund eller Agnefit och inte heller angivit kung Agnes 
lägerplats vid Tören. Varifrån Sturlasson fått dess upplysningar vet man inte säger 
Hildebrand. Däremot vet man att en annan av kung Olavs skalder med namnet Ottar 
Svarte har berätta om ”Svitjods näs”.   
 
Länkar till tidigare artiklar i ämnet   Finns på hemsidan 
Vikingatida ortnamn i Upplands-Bro 
Nytt i det långlivade diskussionsämnet om Olav den heliges besök i Svitjod 
Strandförskjutningen i Mälardalen – Risberg/Alm 
En ”skeppsbro” vid Svitjods södra kust
 

 16

http://www.ukforsk.se/utstallning/vikinganamn2016_pdf.pdf
http://www.ukforsk.se/utstallning/vikinganamn2016_pdf.pdf
http://www.ukforsk.se/utstallning/Strandf�rskjutning2017-02-12.pdf
http://www.ukforsk.se/lokalhistoria/Skeppsbro_Bro.htm

	UKF:s NYHETSBREV
	        1987 - 2017
	Bredbandsversionen
	Sök över hela samlingen
	Klicka på "kikaren" i Arkivmenyn
	Historik från starten 1987
	=======================
	+ tecknet för enskilda nummer
	Inledning
	1987
	87:1
	87:2
	87:3

	1988
	88:1
	88:2
	88:3

	1989
	89:5
	89:6
	89:1
	89:2
	89:3
	89:4

	1990
	90:1
	90:2
	90:3
	90:4
	90:5
	90:6

	1991
	91:1
	91:2
	91:3
	91:4
	91:5

	1992
	92:1
	92:2
	92:3
	92:4
	92:5

	1993
	93:1
	93:2
	93:3
	93:4

	1994
	94:1
	94:2
	94:3
	94:4
	94.5

	1995
	95:1
	95:2
	95:3
	95:4

	1996
	96:1
	96:2
	96:3
	96.4
	96:5

	1997
	97:1
	97:2
	97:3
	97:4

	1998
	98:1
	98:2
	98:3

	1999
	99:1
	99:2
	99:3
	99:4

	2000
	00:1
	00:2
	00:3

	2001
	01:1
	01:2
	01:3

	2002
	02:1
	02:2
	02:3

	2003
	03:1
	03:2
	03:3

	2004
	04:1
	04:2

	2005
	05:1
	05:2

	2006
	06:1
	06:2

	2007
	07:dig
	07:1
	07:2

	2008
	Nyhetsbrev_dig_2008-06.pdf
	08:1
	08:2
	08:3
	08:4

	2009
	2009:1
	2009.2
	2009:3

	2010
	Nyhetsbrev_digitalt.pdf
	2010:1
	2010:2

	2011
	2011:1
	2011:2
	2011:3
	Dig. Nyhetsbrev

	2012
	2012:1
	2012.2
	Dig. 21 aug
	Dig. 27 aug

	2013
	2013:1
	2013:2
	Dig jan
	Dig 10 april
	Dig 20 april

	2014
	2014-1
	3_Medlemsenkät
	4-5_Björkdahl_1
	6-8_Björkdal_2
	9-12_Glimtar
	13-16_Grafitgruvan
	17-20_verks13_UKF
	4.1 Hushållningsjournalen 1776-1813
	Vårt största bokprojekt har åter blivit aktuellt, nu i digital form. De tre banden om vardera 256 sidor finns inte längre att köpa. Både Lantbruksakademin och Patriotiska Sällskapet – utgivare av tidskriften på 1700-talet – framhåller den stora nytta forskningen har av vår utgivning. Eftersom vårt arbete har ett ”nationellt värde för forskarsamhället” har de bett oss prioritera framtagningen av en digital upplaga. Börje påbörjade arbetet under hösten 2013 och med Håkans värdefulla hjälp beräknas  ”Journalen” vara färdiginstallerad på vår hemsida i början av sommaren 2014. Testning pågår när detta skrivs i mars 2014. 
	4.4 Sockenprotokollen för Bro-Låssa – före tillkomsten av storkommunen Upplands-Bro
	Genomförda arrangemang



	2014-2
	sunnerdal_6
	landsvägen_1_bearbBS
	Axplock-nyhetsbrev 2014-2
	Nas-nyhetsbrev_030
	Staketon-nyhetsbrev
	Forskningsläge-Det hände här
	Total_alla.pdf
	sunnerdal_6
	landsvägen_1_bearbBS
	Axplock-nyhetsbrev 2014-2
	Nas-nyhetsbrev_030
	Staketon-nyhetsbrev
	Forskningsläge-Det hände här



	2015
	2015-1
	2015-2
	2015-3
	2015-4

	2016
	2016-1
	2016-2
	2016-3
	2016-4

	2017
	2017-1
	2017-2




