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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
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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

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.
Vandring längs 1700-talsvägen

Rövargrottan

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
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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 LillStäket 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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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.
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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 1500talet, 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.
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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.

Utsnitt från en geometrisk karta över Stäkets kungsgård
1690. Som synes var kanalen något krökt. En
En av de äldsta kartorna över Stäksön (1682, utsnitt) visar
skifteshandling från 1762 upplyser att området då ännu
tydligt en kanal med en landsvägsbro vid Lilla Stäket.
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 vägoch 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
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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).

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.
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."

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.

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 12 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.
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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.
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Sunnerdahls hemskolor på landet. Del 7
Uppbyggnadstiden 1913.
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen.

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.

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 jordbruksoch 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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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 lantbruksarbetet. Två flickor har särskilt ägnat
sig åt husdjursskötsel.

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, uppläsning 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.

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 direktionsmedlemmar, 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

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 förstoppning. 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 TOBAKSRÖKANDES AFSKAFF ANDE, TIL WINNANDE AF BESPARING SÅ I DEN ALLMÄNNA SOM ENSKILDA HUSHÅLLNINGEN
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.

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, 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.

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 forskningsbibliotekarie 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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