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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 UpplandsBro” 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 produkter, 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 mediciner 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 WÅRPLANTERINGAR
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 landförbindelsen 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 Skurva 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 1980talet. 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 1800talet.
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 45 m bred medan vägbankens höjd varierar kraftigt. 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. 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 2bandsverket 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 besök.
Olaus Magnus karta visar direkt i kartbilden att
huvudinfarten är Södertälje, öarna mitt i sundet
markerar att här var ett dragställe. Det mycket smala
sundet vid Stockholm visar att det inte var
huvudled. Den ledde till ryska riket. Eftersom man
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 rakt
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
v. Ordf
Forsk.ansv.
Sekr
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Revisorer
Revis.suppl

Hans Borgström
Ulla Zetterberg
Börje Sandén
Sophie Hedin
Bo Palmehorn
Ulf Björkdahl
Håkan Norelius och Uno Stedman
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

1 år
3 år
1 år
1 år
1 år
1 år
0 år
0 år
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
2015-03-26

2015-04-15
2015-04-18

2015-05-07
2015-05-15
2015-05-24
2015-05-31

2015-09-13

2015-10-11

2015-11-22
2015-11-24

Föredrag på Klint. Börje gjorde en historisk bildvandring i kommunen.
Föredrag på Klint. Gudrun presenterade delar ur Hushållningsjournalen från 1770-talet och
berättade om intressanta människoöden som de beskrivs i Stockholms Näs
kommunalnämndsprotokoll.
Servicehuset i Kungsängen. Gudrun håller ett föredrag för PRO
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.
Håtuna kyrka. Börje håller föredrag vid konferens för ”Soldathemmens vänner”

Gudrun och Börje håller föredrag hos familjen Jonér i Kungsängen.
Söndagssalong på Kvistaberg. Violonisten Danial Shariati med vänner spelade..
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.
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.
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.
Musikalisk salong på Kvistaberg. Johan Westre spelade Mozart och Chopin. Fullsatt och
stor succé.
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
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.

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 forskningsbiblioteken, 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
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