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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.
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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
Frågan har väckts, om inte sjuka från
ytterbelysning i Kungsängen. Huvudsakligen Uppsala län skulle kunna vårdas på
för att befordra stationssamhällets fortsatta
Stockholms läns sjukhus till samma kostnad
utbyggnad. Då redan en tredjedel av
som inom det egna länet. Härigenom skulle
kommunens skatter kommer från
man förkorta sjuktransporterna och de sjukas
Kungsängen, ansåg Nämnden att det ligger i anhöriga skulle få lättare att göra besök.
Det påpekades att ett antal platser på
hela kommunens intresse att
Akademiska sjukhuset är tillgängliga för
byggnadsverksamheten stimuleras där. Man
uppdrog till ingenjör Åslander att ta fram
patienter från Stockholms län för samma pris
som inom det egna länet, Detta är ytterligare
förslag. Fort gick det inte, men fem (!) år
senare den 28 juni 1938 beslutas att
ett skäl till att motsvarande förmån borde
uppsättandet av vägbelysning inom
gälla för Uppsala läns sjuka att vårdas på
Stockholms Läns sjukhus.
Kungsängens samhälle omedelbart skall
Nämnden ansåg att ansökan borde göras till
påbörjas.
Den 11 december 1940 beslöt man utvidga
Uppsala Läns Ländstings förvaltningsutskott.
vägbelysningen mellan Lundins affär och
Den 29 januari 1938 beslöt Nämnden ingå
fjärdingsman Bergs fastighet till ett pris av
till Medicinalstyrelsen med begäran att ett
medicinförråd skulle anordnas i Kungsängen.
300 kronor.
Förrådet skulle handhas av här boende
distriktssköterska. I slutet av året inkom
Sjukvård
Den 29 maj 1932. I denna kommun liksom
handlande Elin Lundin med begäran att få
flera andra kommuner, som är belägna
handha medicinförrådet. Nämnden tillstyrkte
närmare Stockholm än Uppsala, är det
under villkor att medicinen inköptes på
lämpligare att erhålla vård vid sjukdom på
apoteket i Bålsta. Beslutet från januari
Stockholm Läns sjukhus än på Akademiska
upphävdes.
sjukhuset i Uppsala, men sjukvårdsavgiften
är betydligt högre i Stockholm än i Uppsala.

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 1600talets 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 1900talet (5,1 m körbana, 0,2 m hög). Vilket bekräftar att landsvägen ”alltid” har passerat kyrkan,
vilket förstås knappast är förvånande.

Näs kyrkby 1938 med kyrkan, klockargården, 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.

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.

2

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-talsvägen 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 Kungsängen 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 1930talet. 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
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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

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 Tuna

Elevhemmet Boda

Interiör metallverkstaden

Verkstadsbyggnaden

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 läkaroch 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
v. Ordf
Forsk.ansv.
Sekr
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Revisorer
Revis.suppl

Hans Borgström
Ulla Zetterberg
Börje Sandén
Sophie Hedin
Bo Palmehorn
Jonny Ljung
Ulf Björkdahl
Håkan Norelius och Johan Hedin
Lennart Danielsson och Lennart Stigle
Yvonne Frödin

resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid
resterande mandattid

2 år
0 år
2 år
1 år
1 år
0 år
2 år
0 år
0 år
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 17761813. 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
2014-03-08
2014-04-13
2014-04-23
2014-04-27
2014-05-24
2014-05-25
2014-08-20
2014-09-13
2014-09-28
2014-10-26
2014-11-23
2014-11-27
2015-02-18

Sockenprotokollen. Gudrun Sandéns föredrag på PRO i Bro
Föredrag med Brohistoria på radhusföreningens 50-årsjubileum. Gudrun och Börje.
Söndagssalong med folkmusik från Tibet. Lothse Arkhang spelade och berättade om sitt
hemlands traditionella musik.
UKF Årsmöte i Villa skoga. Föredrag av Börje Sandén om Oscar Sjölander.
Börje och Gudrun guidade under bussrundtur i Bro- Kungsängen - Låssa. Rundturen
arrangerad i samarbete med Bro-Lossa Hembygdsförening.
Bussrundtur på uppdrag av Sigtuna hembygdsförening: Håtunaholm-Håtuna kyrka Grafitgruvan - Aske - Fornsigtuna.
Vandring med kulturhistoria vid Kvistaberg – Rättarboda –Tegelbruket – Fredens skola.
Vandring vid Rösaring med amatörforskare från Enköping/Sigtunabygden. B. Sandén.
UKF deltar med skärmutställning i kommunens arrangemang ”Fest i val tider” i Bro
Centrum.
Kulturvandring i Kungsängen. Ulf Björkdahl och Börje Sandén guidade vid Ryssgraven
och Dalkarlsbacken
Kulturvandring genom Bro mot Assurstenen. Börje och Gudrun guidade
Söndagssalong med 1900-talsmusik. Violinisten Danail Shariati med vänner underhöll
under rubriken ”Nordiska favoriter och blandade karameller.
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.
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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