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Vandring i Rösaringsområdet i Låssa socken
Kulturarvsdagen söndagen den 10 september 2017 kl 13.00 (slutar ca 15.30)
Vandringen börjar vid Stora Ekeby. Här låg tidigare en by med namnet Tibble. Börje Sandén
kommer att berätta om personer och händelser i den stora byn och bygden närmast däromkring.
Fynden av forntida byggandsrester under jord i området är unika för den svenska landsorten. En
forskare har, för att ta ett exempel om traktens betydelse, lämnat upplysningar om den Heliga Birgittas
anknytning till området.
Vandringen fortsätter sedan upp till Rösaring där Börje ger oss den 2000-åriga berättelsen om
fruktbarhetskulten kring Upplands största labyrint. Processionsvägen i området lockar fram många
spekulativa idéer om dess roll i forntiden. Den hänförande milsvida utsikten uppe på åsen är inte bara
en upplevelse för ögat. Den har spelat en roll vid framtagningen av modern mätteknik över långa
avstånd.
Samlingsplats är postlådorna vid Stora Ekeby. Med bil kör du från Bro mot Lindormsnäs. Vid
avtagsvägen mot Låssa kyrka följer du UKF´s skyltar till Stora Ekeby.
Vandringens längd är totalt 2,5 km. Den går delvis i starkt sluttande terräng och delvis i plan terräng.
Toalett saknas.
Fri entré. Ingen föranmälan. Ta med sittunderlag och eget fika.
Inställt vid regn. Ring 070 571 6124 för besked.

Ny blick på gamla bilder
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl 13.30 (slut ca 15.00)
Sophie Hedin berättar om och visar ett av upplysningstidens centrala verk - Diderot's och L'Alemberts
stora encyclopedie som är ett uppslagsverk från 1752 som med sin vetenskapliga och antikyrkliga
tendens banade vägen för franska revolutionen!
Verket finns i Konstfacks bibliotek och plockas fram och visas för skolans studenter men nu erbjuds
UKF´s medlemmar ett unikt möte med upplysningstiden i bild! Visningen kommer att fokusera på
verkets 11 planschdelar som i bild visar 1700-talets industriella och agrikulturella vardag. Det finns
även överraskande bilder på kvinnor i arbete!
Möjlighet finns att du själv kan bläddra i uppslagsverket.
Konstfackskolans bibliotek ligger på LM Erikssons väg 14 vid Telefonplan i Stockholm. Ta T-banans
Röda linje från T-centralen mot Fruängen och kliv av vid Telefonplan (en utgång). När du kommer
upp ur T-banan ser man Ericsons gamla telefonfabrik. Där har du Konstfack. Gå över gatan till
ingång LM Erikssons gata 14 och längst bort i byggnaden ser man en enorm järndörr. Gå in. Vi
samlas i receptionen strax innanför dörren.
Kontakta Sophie Hedin på telefon 070-432 4610 för mer information.
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Några översvämningar som drabbat Upplands-Bro
åren 1780 och 1839
Börje Sandén
Forskningsläget augusti 2017
Den här studien är resultatet av en rad historiskt föranledda iakttagelser som jag diskuterat och publicerat
under drygt 30 års tid i såväl hembygdsboken ”Det hände i Upplands-Bro” som i UKF:s Nyhetsbrev och
på dess hemsida och i föredrag.
Tidigt insåg jag att de skriftliga källor som fanns till buds för att beskriva bygdens tidigaste historia redan
tagits i anspråk för att skildra Stockholms äldsta historia. I de aktuella texterna har det beskrivna
området namnet Svitjod. Det var beläget på bägge sidorna om vattendraget Skarven, som är kommunens
östra gräns. De geografiska namn som nämns i de äldsta skrifterna är vattendragen Skarven, Lagen och
Stocksunden samt de mycket tidiga samhällsorganisationerna Svitjod, Fornsigtuna och Sigtuna. Av dessa
sex nämnda geografiska begrepp är det bara Sigtuna som inte ligger i Upplands-Bro kommun, Sigtuna är
närmsta grannen på andra sidan mälarviken Skarven, som således har haft samma namn i tusen år.
Hur hade man kommit fram till slutsatsen att texterna skulle ha
något med Stockholm att göra? Det förstår vi när vi tittar närmare
på texterna. De handlar om den norske kungen Olav Haraldson
och den svenska kungen Agne som i äldre svensk forskning påstås
ha upplevt vissa mycket omtalade ’äventyr’ på platsen för det
blivande Stockholm.
Men man drog en förhastad slutsats när man nonchalerade
pluralformen på textens Stocksunden. Det fanns ju bara ett sund
vid Stockholm där havet började menade man. Det måste stå fel i
texten. Alla textvarianter säger mycket tydligt att det var ett
forsande sund ut till havet, vilket började vid Stockholm, när
texten blev känd på 1600-talet. Pluralformen var sedan snabbt
bortglömd
De två Stocksunden var i själva verket de två Stäketsunden och det var där, som det var forsande vatten
när de två kungarna var här för över tusen år sedan. Texterna beskriver realistiskt hur det gick till när
Olav tog sig ut på havet vid det mindre av sunden, d.v.s. dagens Ryssgraven. Där var det inte tillräckligt
med vatten hela året, men ”skeppen gingo med fart ut över grundet och kommo alla hela ut på havet”.
Platsen för det mindre av sunden har genom tiderna benämnts Bakstäket, Hinderstäket, Lilla Stäket och
Ryssgraven. Dessa namn är okända i den traditionella forskningen kring det som hände här för tusen år
sedan.
Poängen i texterna är alltså att havet för tusen år sedan började vid kommunens mälarstrand och
att det var där, som forsen fanns – inte i Stockholm – det skulle dröja minst 300 år till innan
landhöjningen gjorde att det blev fors i Stockholm. Kung Olavs utbrytning till havet skedde vid det
mindre av Stocksunden.
Även de äventyr som kung Agne upplevde ägde rum vid Stocksunden. Det sägs tydligt i grundtexten
– dock inte i tolkningarna av texterna. Där har man ändrat till singular form!
Problemen med tolkningen om var det forsande vattnet fanns har varit föremål för diskussioner många
gånger - och är det fortfarande - men nu tänker jag inte på den historiska sidan av saken utan på den
naturvetenskapliga! Det ser ut som om man där inte känner till ett antal stora översvämningar vid Stäket
under 17-1800-talen.
Den här artikeln är en lägesrapport under pågående forskningsprojekt. Jag kanske får anledning att
rapportera något helt annat innan året är slut.
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Svensk forskning, Lauritz Weibull och Google.
Märkligt att svensk forskning inte har ändrat på – eller ens diskuterar – ett antal felaktigheter i
historieskrivningen, trots att man konstaterat att svensk forskning numera erkänner att händelserna
med Olav och Agne inte ägt rum på platsen för det äldsta Stockholm. Så sent som våren 2016
publicerade plötsligt en forskargrupp en bok om Stockholms äldsta historia, där Weibulls gamla och
felaktiga idé tillämpades - den som krävde att väderstrecken i isländska texter måst vridas för att
stämma med verkligheten!
När boken marknadsfördes i Vetenskapsradion slank hela historien om Olav med i reportaget. Han
blev därmed på nytt kopplad till Stockholms historia, trots att han aldrig haft något att göra med platsen
för ett blivande Stockholm. Jag ser av författarens ordval att denne påverkats av förlegad forskning
förmedlad via Google.
När Olav och Agne för 1000 år sedan vistades i kommunens farvatten
var kartor ett okänt begrepp. Kartan här intill ritades 500 år senare
och då upplevde man fortfarande stockholmsområdet som en
”Upplands skärgård” visande både Stockholm och Uppsala i samma
skärgård.

Dags för forskningen att rensa i den förlegade historieskrivningen.
Jag har framhållit för några inflytelserika historiker att man inte bara skall säga att man har övergivit
Weibulls idéer i största allmänhet. Man bör offentligt vrida tillbaka väderstrecken, som är ett förståeligt
begrepp för alla, samt uppmana forskarkåren att rätta till sådant i historien som blivit fel. Det räcker
uppenbarligen inte med att de stora bokverken från 1960-talet och 2010-talet har rensat bort felen.
Dags att gå vidare.
Min kritiska analys av det stora materialet har givit mig nya infallsvinklar. Några av dem är av typisk
lokalforskarmodell. En bygdeforskare läser inte bara historiskt betingade texter. Den lokala geografin
och geologin är underlaget för historien. Mycket finns också att läsa i lokal litteratur om sjövägar,
brobyggnader, hålvägar, runstenar, fornminnesplatser, och ibland händelser av rikskaraktär.
Allt detta bildar således en komplex väv, som blir bas för tvärvetenskapliga studier. Jag har infogat
vetenskapsgrenar som hydrologi och hydrodynamik för att finna svaren på orsakerna till den speciella
vattenföringen vid Stäket. Vår lokala forskning om Stäket-sunden, som för tusen år sedan hette
Stocksunden, har här en mycket speciell hydrologisk företeelse att ta hand om. Jag har känt till den
sedan bra många år tillbaka, men inte till fullo förstått vidden av de många översvämningar som
undervattenströskeln vid Stäket skulle komma att ställa till med för oss.
Det verkar som om den professionella forskningen inte heller tänker på den ”lokala” tröskeln vid Stäket
när man beräknar riskerna för kommande skyfall. SMHI hade den inte i åtanke, när man 1997
besvarade kommunens förfrågan om hur mycket Mälaren skulle stiga om ett lika stort oväder drabbade
Sverige, som det Tyskland råkade ut för samma år.
Texterna visar att det kunde vara forsande vatten vid Stocksunden när Olav och Agne var där. Att den
forsen inte var permanent framgår också av texterna. Det var bara vid kraftigt vårflöde som det var
stark ström. Jag brukar berätta att den första propellerdrivna ångbåten måste vänta i 4 dygn innan forsen
lugnades så mycket att den kunde betvinga strömmen.
Avståndet mellan tröskeln och normalvattennivån borde för lång tid framåt vara detsamma.
Bägge höjs i takt med landhöjningen. Så ett våldsamt skyfall över Uppland kan skapa lika stora
översvämningar som de som jag berättar om längre fram, där jag hänvisar till textavsnittet med
översvämningarna 1780 och 1839.

Kan humanistisk forskning och naturvetenskapen
gemensamt lösa ett historiskt problem?
Det viktiga är emellertid att jag nu anser mig ha funnit att naturvetenskapen skulle kunna ge oss en
”opartisk” bedömning vid bestämmandet av platsen där Olav Haraldsons och kung Agnes besök ägde
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rum. Det var nämligen inte i Stockholm. Samtliga texter säger att det var där nuvarande – och
dåvarande! – mälarfjärden Skarvens vatten strömmade ut i havet. De säger att det var fors på platsen
för Stocksunden. Upplands-Bro låg som sagts vid Svitjods havskust, när Olav och Agne figurerar i vår
lokala historia.
Jag vill visa att en tvärvetenskaplig forskning kan lösa den månghundraåriga trätan om hur vi skall
tolka väderstrecken i texterna för att få den sanna bilden av vår bygds tidiga historia. Den fysiska
verkligheten och ett antal kommande detaljerade rapporter visar oss entydigt var de tidigare nämnda
”historiska äventyren” ägde rum - och dessutom ger oss en förklaring på hur det kunde bli flera stora
översvämningar, exempelvis de jag råkar ha upplysningar om, år 1780 och i perioden 1804-ca 1861. Då
var nivåskillnaden som mest 1,2 m. Översvämningarna förstorades av 1804 års brobygge vid Stäket.
Det hela började med att vår bygd vid sekelskiftet 1800 fick en rik och inflytelserik ny ägare av
herrgården Almarestäket på vars mark Stocksunden = Stäketsunden var belägna. Han hette Samuel af
Ugglas. Hans klättring på karriärstegen från prästson i Dalarna till landet högsta ämbeten, till kungens
personliga vän och rådgivare, är minst sagt sagolik.
Greven ville göra en storslagen insats för sin nya hembygd. På eget initiativ lät han bygga en ny och
bättre öppningsbar bro över Stäketsundet. Både den viktiga sjötrafiken mot Uppsala och ”riksvägen”
mellan Bergslagen och Stockholm korsar varandra i sunden och han erbjöd en elegant lösning. Han
bekostade bron med egna medel. Kungens tackbrev för grevens insats bär syn för sägen. Ingen av dem
tycks ha känt till att allvarliga översvämningar då och då inträffar när Skarvens stora överskottsvatten
skall ut i Mälaren vid det grunda och smala sundet. Se vidstående bild
Bron anlades bredvid resterna av flera
tidigare misslyckade broar som uppförts
under 1600-talet. Platsen var vid det
smalaste stället i sundet. Om man velat
minska risken för översvämningar borde
bron ha byggts där sundet var som
bredast.
Det måste också ha funnits en stenkista
med plats för öppningsmaskineriet och en
fortsättning av vägbanken på hitre sidan
av sundet. Vägbanken på bilden är ca 2,5
m hög och fortsätter med samma höjd ca
25-30 m fram till landsvägen invid
minnesstenen över brobygget. Lägg märke till det smala sundet, där allt strömmande vatten från det
inringade området på den stora kartan längre fram skall ta sig ut på Mälaren.
Efter fotograferingstillfället har en öppning med 8 meters bredd gjorts i vägbanken för
översvämningsvattnet. Med vägbankarna var det bäddat för decennier med större och mindre
översvämningar. Det var således inte bara undervattentröskeln vid Stäket som dämde upp vattnet.
Människors byggnationer förvärrade saken. Det betyder att de generella teoretiska beräkningsmodeller
för vattenföringen som geofysiker använder bör justeras med hänsyn till Samuel af Ugglas väldiga
barriär tvärs över Skarvens utlopp.
År 1839 hade man emellertid planer på att utnyttja även det mindre sundet för en total omläggning av
båttrafiken. Otto Modig, sedermera chef för Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, gjorde beräkningar och
kartor för att utnyttja även det mindre sundet. Utförliga ritningar av förslaget har UKF presenterat i sina
Nyhetsbrev och på sin hemsida. Dessa är framtagna av min kollega Ulf Björkdahl som också har en
egen hemsida med utförliga detaljer. Hans hemsida kan nås från UKF: s öppningssida.
År 1859 har Gustaf Nerman vid Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen presenterat en plan och ett
kostnadsförslag för en ny bro. Han konstaterar att 1804 års bro byggts ”felaktigt” på det smalaste
stället. Den nya bron skall nu läggas på platsen för färjeläget där sundet är bredare och där
översvämningarna kommer att bli mindre.
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Just nu vill jag bara göra en anknytning till det som sagde Gustaf Nerman långt senare framhållit i
Historisk Tidskrift 1893. Han hade hela sitt liv arbetat med kanaler och järnvägar. Med sin breda
yrkeserfarenhet säger han följande angående översvämningarna vid Stora och Lilla Stäket: ”Antagligt
är, att vatten har endast vid höga vattenstånd därstädes (i det här fallet Lilla Stäket) kunnat framrinna,
och att detsamma åtminstone en gång upprensats för beredande af vattens aflopp från Skarven, där än
i dag vattenståndet kan stiga 1,2 meter öfver det nedan Almarestäk, vilket framgår af en af O. Modig i
augusti 1839 verkställd undersökning därstädes”.

Vad hände år 1780 – således före vägbankens tillkomst?
Det har varit två mycket stora översvämningar både vid Stäket och i Stockholm!
1. Vad hände år 1780 vid Skarvens avlopp till Mälaren?
Du kan läsa hela rapporten i Inrikes Tidningar.
Kortfattat står det så här: Inrikes Tidningar berättar att blåst och isgång gjorde att färjans 5-tums tross
brustit och färjan drivit ut i Görvälnfjärden varifrån den ”nu med mer än Tusende Mans arbete ej kan
återföras, innan Wattuströmmen och Isgången något afstanna”.
2. Vad hände 1780 vid Mälarens avlopp till havet i Stockholm!
Vattennivån steg till ca 2,5 meter över medelnivån. Den dittills största i stadens historia!
Du kan läsa en utförlig rapport i Hushållningsjournalen för år 1780.
Ett utsnitt ur Journalen lyder: ”Vattnet uti Mälaren steg än vidare i denna månad, och skall hava
varit 4 och en halv à 5 alnar högre än vanligt, vid vilken höjd det ock stod till månadens slut,
varigenom icke allenast en myckenhet sidlända åkrar och ängar, runtomkring denna stora Sjö blivit
satta under vatten, utan ock många hus och Männingsrum blivit för någon tid obrukbara.”
Vad kan vi nu säga om de två översvämningsfallen? Det tog viss tid för vattenmassorna i Skarven att ta
sig förbi Stäket. Där bidrog de sedan med att tillsammans med Mälarens många andra tillflöden höja
vattennivån i Mälaren till närmare 3 meter. Vi lär oss av detta att Skarven fungerar som ett av många
tillflöden till Mälaren. Den kan ses som en väldig flod vars källflöden är alla de vattendrag som jag
ringat in på den stora kartan längre fram.

En återblick
Jag anser det nu vara angeläget med en återblick till det som sagts i tidigare rapporter om
forskningsläget i vårt projekt om de äldsta beskrivningarna av vår bygd. Innan jag låter dig ta närmare
del av de minst sagt komplicerade förloppen i tid och rum måste jag repetera en del av det som stått i
tidigare rapporter om forskningsläget. Ytterst går hela resonemanget tillbaka till de olika isländska
skrifter som initierat hela resonemanget.
Det finns då ytterligare en motsägelsefull omständighet som en läsare måste ha i minnet för att rätt
förstå sammanhangen. Det farvatten som Olav och Agne vistas på har i källskrifterna varierande
namn. Den isländske författaren till den äldsta texten – den s.k. Legendariska sagan, visste att
vattendraget hette Skarven. Det visste inte författaren till texten i den s.k. Heimskringla. Denne
använde därför det neutrala namnet Lagen (Lögen och varianter). Ordet lagen är här ett allomfattande
namn för ’vatten’, släkt med: lagun – lag – vätska. Vissa uttolkare av texterna har – dessvärre – menat
att Lagen är Mälaren. På 1000-talet fanns emellertid bara Skarven och havet. Ett hav svämmar inte över
för ett skyfall över Uppland. Det gör däremot Skarven. Mälaren fanns inte förrän omkring år 1300 då
landhöjning pågått i 300 år efter de två kungarnas besök.
Granskning av andras tolkningar
När jag studerat och skrivit om mina iakttagelser har jag inte alltid kommenterat andra forskares val av
argument för sin åsikt. Jag har lyft fram sådant som gäller för mina iakttagelser. Eftersom andras
argument i vissa fall till synes gått ”segrande fram” vill jag nu presentera några av dessa och försöka
förklara varför man valt dem, och inte mina.
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Frågan om Olav Haraldsons anknytning till Stockholm spelade en mycket central roll vid tidpunkten
för firandet av Stockholms 700 års jubileum 1952-53. Redan på 1920-talet blev Olav knuten till
Stockholm, ofta med tilläget ”den Helige”. Den främsta förespråkaren för Olav den Heliges roll i
stockholmshistorien var tidigt den mycket uppskattade arkeologiprofessorn och radiotalaren Birger
Nerman. Inför det stundande jubileet skulle huvudstaden Stockholm kunna tänkas ståta med den äldsta
förhistorien bland Europas huvudstäder. Den andemeningen tillsammans med vridning av
väderstrecken var ”högsta lag” ännu på 1980-talet. Detta har jag behandlat i flera studier som kan
återfinnas på hemsidan, Skriv Weibull i sökrutan på öppningssidan.
Stocksunden – plural form
Jag har i min tolkning funnit att begreppet Stocksunden spelat en central roll i de aktuella historiska
sammanhangen. Stocksunden finns på främsta plats inte bara i den äldsta och mest kompletta
handskriften om Olav den Helige. Stocksunden finns också med i allra högsta grad i den gamla
Ynglingasagans berättelse om kung Agne.
I den fullständigaste handskriften om Olav och i 1800-tals-tolkningen av Ynglingasagan används
ordet i pluralform - Stocksunden. Man drog snabbt den slutsatsen att namnet Stockholm måste ha ett
samband med Stocksunden. Eftersom redan 1600-talsprofessorn Olof Rudbeck, som inte kände till
landhöjning, hade placerat händelsen vid Stockholm där vattnet då strömmade ut i havet, kunde man
nonchalera pluralformen. Det måste ha varit fel med pluralformen ansåg man.

Introduktion av Två nya iakttagelser i isländska texter
1- Olofsagan
Textförfattaren till isländska sagan visste att det kunde bli översvämningar i Mälarfjärden Skarven.
Med andra ord: det fanns en undervattenströskel vid det större av Stocksunden som dämde upp
vattnet en längre eller kortare tid.
Olav Haraldson hade åberopat släktskap med svenska kungen och hade troligen därför blivit insläppt
vid det med stockar stängda, men öppningsbara spärrfästet vid Stocksunden – dagens Stäket. Den
norska kungen hade dock brutit freden och farit plundrande fram i Svitjod. När han sedan försökte ta
sig förbi spärranordningen vid Stocksunden hade den svenska kungen Olov Skötkonung förstärkt
bevakningen med sin flotta och placerat sin ”mannahär” öster om Stäketsundet på Järfällasidan. Se
kartan med sunden på första sidan.
Olav Haraldson blev till slut tvungen att övervintra i Skarven. Vid vårfloden hoppades han(!) att
vattennivån skulle bli så hög i det mindre sundet, att han kunde ta sig ut den vägen. Där låg han nu och
väntade hela vintern. Vårfloden blev emellertid inte särskilt stor, men tillräckligt så att ”skeppen gick
med fart ut över grundet och kom alla hela ut på havet”.
Jag har frågat mig: hur kunde norska kungen hoppas på möjligheten av en kraftig vårflod när han
valde att övervintra i Skarven? Visste den tonårige kungen - eller rättare sagt hans rådgivare – att det
brukade vara högvatten på våren vid Stocksunden?
Ja, det visste man. På den tiden var man medveten om att det kunde bli så mycket vatten i Svitjod att
det blev stora översvämningar vid Stocksunden = Stäket.
I texten står det: ”Det föll den tiden mycket regn. I hela Svitjod faller vart rinnande vatten ut i 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 sundet och Skarven stiger så mycket
upp på landen, att det är stor översvämning”.

2- Den Legendariska Olofssagan
vet mer om vattenföringen i Svitjod
Den 800-åriga texten säger att ”Skarven är ett övermåttan stort vatten som utbreder sig kretsformigt
inåt landet”. Det är just detta vatten som jag har ringat in på den stora kartan på sidan 8. Visst är det ett
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stort vatten, det omfattar nästan halva Uppland, och nog kan man säga att det utbreder sig kretsformigt,
när du endast kan ta dig ut ur det på samma ställe som du seglat in!
Jag menar nu att den geografiska, geofysiska och hydrologiska verkligheten överensstämmer med den
isländska textens ord ”ett övermåttan stort vatten som utbreder sig kretsformigt inåt landet.”
I Svitjod fanns alltså ”ett övermåttan stort vatten som heter Skarven. Det utbreder sig kretsformigt
inåt landet. Det visste islänningar och norrmän.
Det verkar som att den del av svensk forskning, som jag haft kontakt med inte fullt ut uppmärksammat
att här finns något som jag tror är ovanligt. Ett separat sjösystem inuti det större systemet Mälaren.
Inte ens Nils Ahnlund, den mest kunniga Stockholmsforskaren tar upp detta faktum i sin mycket
utförliga redogörelse om forskningsläget i samband med 700-års-minnet av Stockholms tillkomst 195253. Avslutningsvis behandlar jag där saken utförligare.

Ett försök att beskriva forskningsläget inom den svenska
forntidsforskningen
Jag finner att den svenska forskningen huvudsakligen förlitat sig på den efterhandsbearbetning av
Olavs-texten som den välkända islänningen Snorre Sturlasons själv gjort, när han förkortade sin
ursprungliga Olavs-saga, vilken sedan blivit publicerad under namnet Heimskringla i första hälften av
1200-talet. I denna ”reviderade” version får vi veta att båtbesättningarna skulle ha grävt sig ut till
havet genom ett näs och därmed skapat Söderström. Snorre Sturlasons auktoritet har gjort att de flesta
historieskrivare hänvisar till Heimskringla. Denna tolkning leder till att det var i Stockholm han grävde
sig ut. Alla som velat bevisa att Olavs ”äventyr” tilldrog sig i Stockholm använder sig av den versionen.
Men arkeologiska undersökningar vid byggandet av nya Riksdagshuset på 1970-talet har tydligt visat
att det omkring år 1000 fanns minst fem öppna sund mellan havsviken (’Mälaren) och havet.
Principiellt sett är alltså de tolkningar som stöder sig på Heimskringla irrelevanta i just denna fråga.
Även historikern Erik Gustaf Geijer visste i mitten av 1800-talet att Söderström redan fanns. Det
hade man konstaterat vid reparation av Polhemsslussen. 1700-tals historikern Lagerbring raljerade över
det faktum att svenska kungen skulle ha placerat sin ”mannahär” på bara ett stenkasts avstånd från
platsen där Olavs manskap höll på att gräva sig ut med tre skepp. ”Det måste ha varit sömnigt manskap
som inte sett att tre fartyg gräver sig ut.”
Eftersom det alltid varit öppet vatten vid Söderström har det aldrig funnits något att gräva i. Någon
utgrävning har det således aldrig varit.
Numera kan forskningen utnyttja en tidigare försummad text som i viktiga detaljer följer dagens
topografiska utformning. Den får egen beskrivning längre fram.

Vattenföringen i Stocksunden - Stäketsunden
Jag lyfter numera fram den text som berättar att en okänd författare – islänning eller norrman – visste
att det kan bli stora översvämningar i farvattnet Skarven. För att det skall bli översvämning måste det
finnas en tröskel under vattenytan som gör att vattenflödet bromsas upp. Sådana trösklar finns i de två
Stocksunden, som i vår tid är Stäketsunden
En mycket hög tröskel finns vid det mindre sundet, där vatten rinner fram bara vid extra stor vårflod.
Vid det större är det alltid mer eller mindre strömmande vatten. Vid enstaka tillfällen, som det tidigare
nämnda år 1780, har det uppstått översvämning av naturlig orsak. I mitten av 1800-talet var det en
oskickligt byggd bro över sundet som skapade översvämningar.
Efter kontakter med Geofysiska institutionen vid Stockholms universitet och SMHI ställer sig dessa
frågande beträffande förekomsten av en undervattenströskel vid Stäket. Någon sådan tycks man inte ha
hört talas om. När jag frågat har jag fått veta att översvämningar i Mälaren beror på en
undervattenströskel vid Norrström.
Men den tröskeln kan inte ha börjat påverka vattenföringen i Upplands-Bro förrän landhöjningen
gått så långt och havsviken ”Mälaren” lyfts upp så mycket att dess vatten börjat strömma ut i havet vid
Norrström. Mälaren är inte permanent omtalad som insjö förrän omkring år 1300.
Det verkligt intressanta är att det kunnat bli översvämningar i Skarven innan Norrströmströskeln
kommit i funktion. Detta framgår nämligen av en 800 år gamla informationen i den isländska texten.
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”Då det regnar mycket och töar faller vattnet så häftigt, att det är fors i sundet och Skarven stiger så
högt upp på landen, att det är stor översvämning.”
Att det kunde bli översvämningar i Skarven visste man alltså på Island redan när kung Olav var hos oss
ca 300 år innan Mälaren höjt sig ovanför havsnivån. Därmed är vi framme vid kärnpunkten i mina
försök att förklara att det fanns en fors ute i havet år 1008.
Skarven var – när Olav den helige besökte området – i själva verket ett separat vattensystem ute i
havet som endast gav sig till känna när det var extra stor vårflod.
Detta slutna vattensystem fungerar på samma sätt ännu idag, vilket framgår av den stora kartan.
Landhöjningen hade ’på ett finurligt sätt’ bundit samman ett stort antal fjärdar och givit dem ett
gemensamt utlopp och inlopp vid Stocksunden. Dessa fjärdar i havet var sammanlänkade. Alla
tillflöden från Örsundaån och Jumkilsån i väster, från Fyrisån i norr och från Sävjaån i öster
avvattnades till Skarven.
Det gjorde också – och gör så ännu
idag – sjöarna Funbosjön,
Fysingen, Norrviken,
Vallentunasjön m.fl. vattendrag
öster om Skarven. På Olavs och
Agnes tid fördes vattnet ut på
havet, nu kommer det ut i Mälaren
vid Stäketsunden.
Det är sannerligen ingen överdrift
när det i den äldsta och mest
detaljrika texten - den
Legendariska – sägs att Skarven är
”ett övermåttan stort vatten”. Att
detta vatten i sagan sägs utbreda
sig kretsformigt är en träffande
beskrivning eftersom den som har
seglat in i Skarven kan nå vilket
vattendrag som helst utan att lämna
detta ’övermåttan stora vatten’.
Enda utvägen är samtidigt den
enda infartsvägen via Stocksunden,
d.v.s. säga dagens Stäket. Tröskeln
vid Stäket dämmer alltså upp
vatten från närapå halva Uppland.
I mina kontakter med den
professionella forskningen har jag
fått veta att Mälaren är indelad i ett
20-tal ’bassänger’. Jag tolkar saken
nu, som att den bassäng jag beskrivit ännu finns kvar i Mälaren. Eftersom den är så stor - hela det
inringade området på min karta – så skulle ett skyfall i vår tid kunna skapa en stor översvämning på
samma grunder som det för tusen år sedan kunde bli forsfall ute i havet vid Svitjods södra strand.
Om detta resonemang stämmer så skulle man därmed kunna säga att oceanologerna hjälper
historieforskningen att förklara hur det varit möjligt att vattennivån under en begränsad tid kunnat
ligga högre upp vid kommunens strand mot Skarven än mot Mälaren.
Jag är medveten om att det för kanske två tusen sedan funnits ett ”ett utsläpp” från bassängen vid
landbryggan mellan Hjälstaviken och Bälsundaviken. En delförstoring av topgrafiska kartan 1993 visar
emellertid att 10-meters nivåkurvorna från respektive vik möts på toppen av landbryggan. Kanske en
uppgift för hugade läsare att försöka hitta andra ställen för utsläpp av vatten från den stora bassängen.
Söder om Stocksunden kunde det rimligtvis inte bli stora översvämningar eftersom ett hav inte kan
svämma över efter ett aldrig så stort skyfall eller kraftig vårflod över Uppland. Mälaren var ju vid
denna tid inte någon insjö utan en del av havet.
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Kommentarer och vissa tillägg med anledning av det ovan sagda
Utgångsläget för mitt resonemang går tillbaka på min tämligen nya idé att försöka finna platsen för
kung Olavs och kung Agnes ageranden i vår bygd utan att förlita mig på de manipulerade väderstreck
som ofta används i texterna. Även om de isländska prosatexterna ursprungligen utgått från rimmade
verser som hyllade uppmärksammade personer så kan det ändå ha uppstått osäkerhet om väderstrecket i
verkligheten varit ’si’ eller ’så’.
Jag hade nämligen funnit att de två huvudpersonerna i sina respektive texter var kopplade till en
plats där bygdens vattenvägar ledde ut på havet i en fors. Texterna poängterar att det på våren kan vara
mycket kraftiga forsfall.
Detta med forsfall måste vara ett ämne för den forskning som arbetar med hur regnet bär sig åt när
det hamnat på marken. Således en fråga för SMHI och Geofysiska institutionen vid universiteten. Vid
mina studier om vår bygds historia fann jag tidigt att det kunde vara stark fors vid Almarestäket.
Det är numera ett känt faktum att Upplands-Bros södra strand var havets strandlinje för tusen år sedan,
när de nämnda kungarna var med om några ’äventyr’ där vattnet strömmade ut i havet. Det skulle dröja
ända in på 1960-talet innan svensk fornforskning förstod att de nämnda kungarna i själva verket varit
gäster i vår bygd och inte i Stockholm.
1952 skulle Stockholm fylla 700 år. Ihärdigt och länge hade vissa forskare hävdat att
Stockholm förhistoria var förknippad med den plats där Stockholm så småningom skulle byggas. Vår
främsta kännare av Stockholms historia var då Nils Ahnlund. På uppdrag av Stockholms stad skrev en
570-sidig bok om stadens historia.
När det gäller Stockholms förhistoria skriver Ahnlund i kapitlet ”Mellan saga och historia” under
rubriken ”Agnefit och Stocksund” om hur Snorre Sturlason och många andra genom tiderna har tolkat
de aktuella texterna. Sida upp och sida ner går han igenom snart sagt alla argument som skribenter har
framfört.
När det gäller platsen för Stocksunden säger Ahnlund. ”Att Snorre har Norrström i tankarna är
ofrånkomligt”.
Till slut ställer sig Ahnlund själv frågan: Vad skall då anses historiskt av allt detta? Det enda man
med någon grad av säkerhet vågar säga om unge Olav Haraldsons vikingafärd är att den synbarligen
berört Södertörns kuster”.
Ahnlund undviker således att ha en egen åsikt. Varför? Vi ser att han främst redogör för vad andra
författare har att säga om vilka platser de två kungarna vistats på. Jag har inte funnit att Ahnlund någon
gång har en egen åsikt – med ett undantag!
Innan jag avslöjar undantaget vill jag framhålla att Nils Ahnlund var professor när han skrev om
Stockholms äldsta historia i Svenska Turistföreningens bok om Stockholm. Där nämner han inte
ett ord om att Olav skulle ha varit i Stockholm.
År 1928 hade Lauritz Weibull skapat den regel som historikerna låtit sig vara beroende av – i allra
högsta grad ännu på 1980-talet, när 2-bandsverket om Stockholms historia kom ut. Där hade man vridit
på väderstrecken. Det var den vridningen som banade väg för tolkningen att de forntida kungarna inte
skulle ha varit i Skarven utan i Mälaren. Svitjod låg på bägge sidorna om det aktuella vattendraget.
Skarven? eller Mälaren?
Ahnlund kände troligen att han var tvungen att hålla god min i den pågående forskarstriden. Han
hade ju fått den stora äran att skriva boken om Stockholms historia och kunde inte gärna svika den
allmänna opinionen genom att säga att de två kungarna aldrig hade varit på platsen för Stockholm. Men
han ville ändå markera att han fortfarande ansåg att platsen för Stocksunden och de två kungarnas
besök verkligen var vid Stäketsunden, forntidens Stocksunden. Efter att ha närmare undersökt några
möjliga platser formulerar han sig på följande sätt:
”Ett av de mindre osannolika tar sikte på ett näs strax intill Skarvens trånga utlopp vid Stäket, vilket
namn just anger förpålning i farleden”.
Detta är den rätta platsen säger också Hans Hildebrand och Erik Gustaf Geijer med eftertryck i sina
skrifter från 1800-talet.
Att jag stöder min argumentation på den Legendariska Olavssagans torde vara förståeligt för de läsare
som minns den beskrivning jag gjort tidigare i min text.
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Jag upprepar mitt uttalande:
Jag menar att den geografiska, geofysiska och hydrologiska verkligheten överensstämmer med
den isländska textens ord om ”ett övermåttan stort vatten som utbreder sig kretsformigt inåt
landet.”
Så här beskriver Nils Ahnlund den legendariska sagan.
”Äldre än denna Snorre Sturlasons skildring är en annan, som i viktiga delar har varit hans källa, men
som tecknar förloppet ganska annorlunda. Den förekommer i den s.k. Legendariska Olovssagan, som
också genom sitt innehåll gör skäl för namnet”. (!)
”I denna klart nog ursprungligare redaktion blir Olav instängd med sina skepp i den stora sjön
Skarven – egentligen fjärden vid Sigtuna – och tvingad att övervintra.”
Lägg märke till att den ursprungliga textens ordalydelse: ”ett övermåttan stort vatten –
en smal fjärd utåt, men kretsformigt inåt landet” av Ahnlund nu reducerats till den ”stora sjön
Skarven”. Minns att Ahnlund också sagt att Legendariska sagan gör skäl för namnet, underförstått att
den berättar om underverk. Hur beskrivs nu detta underverk i de två versionerna?
Heimskringla: styrena lades ur lag, seglen hissades i topp, med blåsande vind styrde de med årorna
och skeppen gick med fart ut över grundet. Alla kommo hela i havet.
Legendariska: Då tilldrog sig på ett underbart sätt, att näset sprack sönder framför Olav Haraldsson

UKF Årsmöte 2017 och Musikalisk Salong
En vacker vårkväll i slutet av april samlades 30
personer i stora samlingssalen i Kungsängens
Dagcentral för att delta i UKF´s årsmöte och den
traditionsenliga programpunkten som avslutar
UKF´s årsmöten. Vanligtvis brukar den
programpunkten vara ett föredrag men i år föll det
sig naturligt att den skulle ha formen av en
musikalisk salong för att manifestera att UKF i år
2017 fyller 30 år.
Den formella delen av årsmötet samlade 12
deltagare och förhandlingarna genomfördes som
planerat. Ett spontant förslag från en
Johan Westre vid pianot
årsmötesdeltagare tog upp frågan om medlemsavgiftens storlek. Den har, som säkert alla medlemmar
vet, varit oförändrad så långt man minns. Förslagsställaren tyckte att den nu borde revideras. Efter en
mindre diskussion beslutade årsmötet att styrelsen skall göra en översyn och komma med förslag om
en eventuellt reviderad medlemsavgift till årsmöte 2018.
När ordförande förklarade årsmötet avslutat var det dags för årsmötesdeltagarna att bänka sig för
att tillsammans med ytterligare besökare delta i en musikalisk salong på temat Allsköns musik och
genomfört av Johan Westre med familj och Bo Bjerkerot (ny styrelseledamot i UKF). Vi fick
lyssna på ett mycket varierat musikprogram med allt från klassisk musik av Mozart, Chopin via
folkmusik till sångstycken av dagens favoriter som Ted Gärdestad. Johan guidade oss genom
musikprogrammet med berättelser och bakgrundshistoria till de olika musikstyckena. Publiken deltog
i detta med frågor. Konserten utvecklade sig till en äkta musikalisk salong och en oförglömlig
musikupplevelse.
Mellan de olika musikaliska avdelningarna passade Börje Sandén på att berätta om den stora roll
som musiklivet i kommunen spelat för utvecklingen av lokalhistorien. Innan UKF bildades gjordes
konserter i regi av dåvarande Upplands-Bro Musiksällskap i samarbete med kommunala
musikskolans ledare Mats Kuoppala och blåsorkesterns ledare Bengt Carlsson. Konsertverksamheten
har fullföljts av UKF som ett led i att kommunicera ett lokalhistoriskt budskap.
Konserter arrangerade av UKF har under åren under temat ”Lär känna din bygd” förlagts till en rad
olika kulturhistoriskt viktiga platser som slott och fornminnesplatser i kommunen där publiken kunnat
lyssna på musik och samtidigt blivit informerad om platsens och bygdens historiska bakgrund.
Konserter har hållits på ångbåtsfärder, i offentliga lokaler, skolor, industrier etc. allt i kombination
med lokalhistoria runt kommunen.
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Sunnerdahls hemskolor på landet. Del 8a
Uppbyggnadstiden åren 1914-1915.
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen.
Nyanläggningar och utvidgning av skolans verksamhet.
Under de två år denna redogörelse avser, skedde en omfattande byggnadsverksamhet för att
möjliggöra att skolan dels skulle kunna ta emot fler elever och dels ge dessa goda praktiska
utbildningsmöjligheter.
Lärarbostad för två familjer.
Ur styrelseprotokollet den 30 januari 1914 redovisade arkitekten S. Cronstedt ett
ritningsförslag till byggnad för två lärarfamiljer. Förslaget bordlades.
På styrelsemötet den 6 mars 1914 beslöts byggandet av en lärarbostad vid hemskolan i
enlighet med arkitekt S. Cronstedt framtaget ritningsförslag. Det ankom på Cronstedt att ordna
med byggentreprenör samt kontraktsskrivning. Det ålades vice ordföranden Lagerholm, arkitekt
Cronstedt och rektor Sehlin att övervaka byggnationen.
Vid styrelsemötet den 24 april anmälde Cronstedt att kontrakt tecknats med byggentreprenör
G. A. Gustafsson för den nya lärarbostadens uppförande till en kostnad av 23025 kr. Styrelsen
beslöt att vindsvåningen i den nya lärarbostaden skulle inredas för en kostnad av 750 kr, att
användas för ogift lärarpersonal. Förutom byggkostnaden tillkom kostnader för installationer av
värme-, vatten- och avloppsledningar med 1980 kr, grävning för vatten- och avloppsledning
samt ledningar till och från byggnaden för en kostnad av sammanlagt 655 kr. Den totala
kostnaden för lärarbostaden uppgick till 26410 kr och omräknat i dagens penningvärde år 2017
till 1 309 080 kr.
Styrelsen beslöt att den nya lärarbostaden skulle heta “Berga”.

Lärarbostaden Berga
Redan tidigt i början av hemskolans historia fanns ett behov av vidareutbildning av flickorna i
hushållsarbete med finare matlagning. I januari 1913 föreslog styrelsens ledamot, lärarinnan
Maria Aspman, att undervisning i finare matlagning skulle äga rum två gånger i veckan på Tuna
och Boda och att därför erforderliga kokkärl skulle inköpas. Styrelsen godkände detta förslag.
Ur protokollet från styrelsemötet 30 januari kan man läsa att styrelsen beslöt inköp av
köksutrustning för finare matlagning även för grundhemmen Haga och Vika.
Undervisningen i sådan matlagning kunde då bedrivas på alla grundhemmen. Undervisningen i
finare matlagning fick de flickor genomgå som hade varit på hemskolan under minst två år.
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Efter det att lärarbostaden Berga hade blivit färdigbyggd, överflyttades undervisningen i
hushållsarbete med finare matlagning dit. Man utnyttjade då den ena lägenheten på
bottenvåningen som inreddes som skolkök för detta ändamål. I den andra marklägenheten
flyttade slöjdläraren August Järde in, efter det att han tidigare hade haft sitt boende i husen på
Brunnsvik. 1:e läraren Axel Öhrström som var ogift fick en bostad på vindsvåningen.
På styrelsemötet i augusti 1914 fick styrelseledamoten ark. S. Cronstedt och rektor Sehlin i
uppdrag att anskaffa möbler i den delen av lärarbostaden som skulle användas till skolkök i
finare matlagning och huslig ekonomi. Eleverna kunde nu erhålla utbildning under ett år i denna
specialkurs.
På styrelsens möte i oktober 1914 antogs frk. Anna Westgren som skolkökslärarinna på ett år
från den 1 november 1914, mot en årlig lön av 1200 kr och omräknat i dagens penningvärde år
2017, 59.481kr. I lönen ingick fri bostad med värme på Bergas vindsvåning, samt i övrigt på
samma villkor som hemskolans övriga anställda hemföreståndarinnor.
På uppdrag av styrelsen i oktober 1914, fick ledamoten frk.Aspman av hemskolans rektor Sehlin
och skolkökslärarinnan frk. Westgren i uppdrag att utföra inköp av husgeråd för skolhushållet på
Berga. Frk. Anna Westgrens anställning som skolkökslärarinna på Berga skolhushåll blev
kortvarig. Ur protokollet från styrelsemötet i januari 1915 kan man läsa om beslutet att anställa
frk. Ellen Almgren som skolkökslärarinna för Berga skolhushåll för finare matlagning och
huslig ekonomi, från den 15 januari 1915 och tillsvidare. Styrelsen beslöt dessutom att de flickor
som vidareutbildades i skolhushållet på Berga, skulle befrias från den teoretiska utbildningen.
Elektricitetsverk samt tvätt- och badinrättning.
På styrelsemötet i maj 1914 beslöts uppförande att ett med verkstadsbyggnaden sammanbyggt
hus, innehållande elektricitetsverk med ackumulatorbatteri samt tvätt- och badinrättning i
överensstämmelse med ett av ark.Cronstedt framtaget ritningsförslag och till en kostnad ej
överstigande 18.500 kronor för själva byggnaden och 15.700 kronor för tvätt- och badinredning.
Från elektricitetsverket levererades elektrisk ström för yttre och inre belysning samt kraft till
verkstadens maskiner, vattenpumpen, vedsågen, tvätt- och mjölkningsmaskinerna. Hur energin
skapades för matning av elektricitetsverket är delvis okänt. Det är dock känt att elever vid
skolan hade till uppgift att skapa energi till verket genom att trampa en dynamo som sedan
laddade batterierna. Man trampade i skift (!) och julafton var inget undantag.

Elektricitetsverket

I samband med elektricitetsverket byggdes även varmbadhus och tvättinrättning med inredning
för både maskin- och handtvätt.
I augusti 1914 beviljades ett tillägg av 390 kronor i anslaget till tvätt- och badhuset.
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Vid styrelsemötet i oktober 1914 anmälde Cronstedt att vid anläggning av elektricitetsverket
med tillhörande ledningar, befunnits nödvändigt att vidta vissa förut ej beräknade anordningar,
anslogs härtill ett belopp av 3000 kronor utöver förut beviljade 18.500 kronor.
På styrelsemötet i november 1914 behandlades frågan om insättandet av ett ackumulatorbatteri i
maskinhuset och ålades ledamöterna Lagerholm, Cronstedt och rektor Sehlin att besluta härom.
Dessutom beslöts infordra anbud på maskinella anordningar för tvätt och inredning i
badinrättningen.
Vid sammanträdet i december 1914 meddelade ark.Cronstedt att det för hemskolans
elektricitetsverk avpassade ackumulatorbatteriet kostade 7.385 kronor och för tillhörande
ledningar 880 kronor. Styrelsen beslöt att snarast låta installera detta, och att det ankom på
Lagerholm, Cronstedt och rektor Sehlin att verkställa detta beslut. Det ålades Cronstedt,
fröknarna Aspman och af Klintberg samt rektor Sehlin att beställa maskiner och inventarier för
tvätt- och badavdelningarna.
I protokoll från sammanträden i februari, mars och september 1915 framgår följande:
• beslutades att rektor Sehlin samt fröknarna Aspman och af. Klintberg skall anställa en
tvätterska och bestämma dennas löneförmåner. Tvätterskans begynnelselön fastställdes till
35 kronor i månaden jämte fri bostad och fri kost.
• beslöts om löneförhöjning av tvättföreståndarinnan Hilma Bergmans lön med 5 kronor, till
40 kronor i månaden.
• anslogs ett belopp på 535 kronor till elektrisk belysningsanordning i tvättavdelningen.
• för målning och golvbeläggning i ackumulatorrummet anslogs c:a 300 kronor.
• beslöts anta ett anbud från företaget Ackumulatozen Aktion Jesselunshaft att för 370 kronor
om året i tio års tid utöva vård och tillsyn av det installerade ackumulatorbatteriet och ålade
rektor Sehlin att teckna kontrakt om detta.
I protokoll från styrelsemöten i juni, augusti och oktober 1915 framgår följande:
• föredrogs ett utlåtande över verkställd besiktning av tvätt-och badinstallationer, innehållande
ett flertal anmärkningar och överlämnades åt Cronstedt, rektor Sehlin och
styrelseordföranden Svedelius att vidta erforderliga åtgärder.
• anmäldes att slutbesiktning av den elektriska anläggningen har utförts, och endast en del
mindre anmärkningar antecknades i protokollet.
• anmäldes att ny besiktning företagits den 6 augusti av ingenjör J.Lidèn, av installationerna i
tvätt- och badavdelningarna på Säbyholm. Anläggningarna hade då befunnits i huvudsak
tillfredsställande. Det ankom på Cronstedt att tillse att återstående fel och brister snarast blir
åtgärdade.
• tilläggsarbeten i tvättavdelningen för ett belopp av 362 kronor godkändes.
• godkändes Cronstedts och ordförande Svedelius åtgärd att på den av rörfirman Carl
Hanssons AB tillkommande likvid för tvätt- och badinstallationen på Säbyholm, innehålla
ett belopp av 1011 kronor och 12 öre för bristande eller felaktigt utförda arbeten samt ge i
uppdrag åt rörfirman AB Installatör att utföra dessa arbeten. Dessutom beslöts att för ett
belopp av 585 kronor låta utföra vissa förbättringsarbeten i installationerna.
Den totala kostnaden för hela anläggningen slutade på 51.337 kronor. Omräknat i dagens
penningvärde år 2017, skulle kostnaden bli 2.509.444 kronor.
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Elevhemmen Hamra, Torpa och Bränna
År 1915 förevisade Ark. Cronstedt förslag till två nya elevhem (vilka senare benämndes Hamra
resp. Torpa) för styrelsen som efter överläggning beslöt att de bägge elevhemmen skulle
uppföras i enlighet med förslagen. Beslöts dessutom att förlägga de två beslutade nya
elevhemmen i närheten av lantgården söder och öster om kyrktorpet.

Elevhemmet Hamra

Elevhemmet Torpa
Efter överläggning beslöts att samtidigt med de bägge elevhemsbyggnaderna uppföra en
skolköksbyggnad (som senare fick namnet Bränna). Den skulle förläggas på lämplig plats intill
vägen mellan Tuna och skolbyggnaden. Ålades ark. Cronstedt och rektor Sehlin att närmare
bestämma om de tre beslutade byggnadernas förläggning.
Ark. Cronstedt redovisade ett ritningsförslag till skolköksbyggnaden. Styrelsen gav till uppgift
åt ark.Cronstedt, ledamoten frk. Aspman och hemskolans rektor Sehlin att närmare granska
detta förslag och vid behov vidta erforderliga ändringar. Därefter gav styrelsen till uppgift åt
ark. Cronstedt att infordra entreprenadanbud på de tre beslutade husen.

Skolköket och elevhemmet Brännan

Interiör från skolköket
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Skolköksbyggnaden Bränna var ett specialhem avsett för fortsättningskurs i finare matlagning
och huslig ekonomi under ett år. Hemmet kunde efter särskild ansökningsprocedur ta emot 11 12 flickor. Förutsättningen för att bli antagen var att man gått på något av grundhemmen i 2-3
år och att det fanns plats på Bränna. Hamra och Torpa har var enbart elevhem med samma
omfattning som de övriga grundhemmen och kunde sålunda ta emot 6 à 7 pojkar och 8 flickor
vardera. Efter dessa nybyggnationer 1915 hade skolan 8 elevhem, som rymde totalt 110 elever.
Ur protokoll från styrelsemötet i april 1915 kan man läsa att ark.Cronstedt hade infordrat tre
kostnadsförslag på de tre elevhemmen där samma entreprenör får utföra alla tre byggnader
skulle priset ytterligare minskas med 1000 kronor. Styrelsen beslöt att antaga byggmästare
G.A.Gustafssons avgivna anbud att uppföra de tre nu beslutade elevhemmen för tillsammans
85.000 kronor samt 10.265 kronor för värme- och sanitetsinstallationer enligt anbud från
rörfirman AB Installatör. Den totala kostnaden för de tre elevhemmen uppgick till 95.265
kronor, omräknat i dagens penningvärde år 2017, skulle kostnaden bli 4.110.241 kronor.
Under nästa styrelsemöte i maj 1915 fick hemskolans rektor Sehlin till uppgift att för styrelsens
vägnar öva tillsyn över påbörjade byggnadsarbeten på Säbyholm. Dessutom fick rektor Sehlin i
uppdrag att tillsammans med styrelsens ledamöter fr. Aspman och ark.Cronstedt, beställa
möbler till de under byggnad pågående elevhemmen.
Från styrelseprotokollet i augusti 1915 beslöts att de under byggnad varande elevhemmen skulle
erhålla följande namn: skolköket, Bränna det närmast lantgården belägna elevhemmet, Torpa
och det tredje elevhemmet, Hamra.
Vid sammanträdet i september 1915 beslöt styrelsen att frk. Anna Lindegren som tidigare varit
hemföreståndarinna på grundhemmet Haga, nu skulle förestå Bränna från dess öppnande i
november 1915. Man beslöt också att frk.Ellen Almgren som tidigare varit skolkökslärarinna för
hushållet på Berga, nu i stället tillsvidare skulle förestå grundhemmet Haga. Således varade
skolhushållet för finare matlagning och huslig ekonomi bara under ett år på Berga. I och med att
skolköksbyggnaden Bränna blev färdigbyggd så överfördes vidareutbildningen för flickor i
finare matlagning och huslig ekonomi dit.
Det ålades ark.Crostedt och rektor Sehlin att föranstalta om plantering kring de nya
elevhemmen.
Vid styrelsemötet i oktober 1915 beviljades de nya elevhemmen Hamra och Torpa vardera ett
extra hushållsanslag om 50 kronor som ersättning för att de under första året inte kunde erhålla
några trädgårdsprodukter från den egna trädgården.
Under nästkommande sammanträde i november 1915 meddelade rektor Sehlin att de tre nya
elevhemmen nu tagits i bruk och att hela antalet elever vid hemskolan nu var 107 st. Ytterligare
2-3 elever skulle dock möjligen kunna antas framöver.
Ark.Cronstedt anmälde att slutbesiktning utförts på de tre nya elevhemmen, därvid och att
endast en del smärre anmärkningar förekommit. I detta sammanhang beslöts efterskänka den
kontraktsenligt uppkomna vitesfordran mot byggmästare G.A.Gustafsson om c:a 500 kronor.
Bemyndigades rektor Sehlin att i lämplig utsträckning utdela en gratifikation om en extra
dagavlöning till arbetarna vid de färdiga elevhemsbyggnaderna.
Enligt meddelande av ark.Cronstedt hade tilläggsarbeten på de nya elevhemsbyggnaderna
företagits till en kostnad av tillsammans på 2136 kronor vilket godkändes av styrelsen. 2136
kronor motsvarar i dagens penningvärde 2017 92.158 kronor.
I närheten av elektricitetsverket har uppförts en vedgård med vedsågningsmaskin.
Vattenledningen från Mälaren har fullbordats, och därmed är vattentillgången för framtiden
tryggad. Ett badhus har uppförts vid Säbyholmsviken. Vid lantgården har en rotfruktskällare och
ett hönshus med hönsgård nybyggts, samt att stall och svinhus fått delvis ny inredning. För det
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utvidgade jordbrukets skötsel har nödvändiga maskiner och kreatur inköpts.
För elevernas tandvård har anskaffats en elektrisk borrmaskin, stol och nödvändiga instrument,
varigenom all tandvård nu kan försiggå vid skolan.
Magnas ”fritidshus” i tallbacken
I mars 1915 anmälde frk. Magna Sunnerdahl till styrelsen att hon åt sig ville uppföra en
bostadsbyggnad på Säbyholms mark. Styrelsen beslöt medgiva detta. Det ankom på
ark.Cronstedt och rektor Sehlin att med frk. Sunnerdahl komma överens om lämplig plats för
byggnaden. Platsen man kom överens om blev i tallbacken ovanför elevhemmet Vika.
Ark.Cronstedt hjälpte frk. Sunnerdahl med ritningar på bostaden och infordran av anbud,
entreprenadupphandlingen och övervakade byggnationen av huset. Byggnaden blev färdigställd
under 1916, för att framöver kunna utnyttjas vid lämpliga tillfällen av henne.

Stugan i Tallbacken

En solig dag vid stugan

Magna besökte hemskolan flitigt, särskilt vid fester och högtidligheter. Hon brukade också hälsa
på i alla elevhemmen, och var särskilt intresserad av spädbarnshemmet Lillstugans småttingar,
där de äldre flickorna utbildades till barnsköterskor. När Magna vistades ute på hemskolan bjöd
hon vanligtvis in hemföreståndarinnorna till sig på kaffe med dopp. Styrelsens ordförande Carl
Svedelius och fru Julia var ofta sommartid ute på Säbyholm och fick då disponera frk.
Sunnerdahls “stuga i tallbacken”.

Besök vid ärkebiskopsborgen Almare-Stäket söndagen den 11 juni 2017
I ett skönt försommarväder samlades ett 30-tal
personer nedanför resterna av den för 500 år sedan
rivna biskopsborgen. Börje Sandén berättade med
hjälp av planscher och kartor historien kring det
ödesdigra riksdagsbeslutet som resulterade dels i
rivning av borgen och sedermera bl.a. i
Stockholms blodbad.
Besöket vid borgen avslutades med en vandring
genom bokskogen till järnmonumentet som är en
hyllning till Helena Charlotta af Ugglas. Det är
rest av maken Gustaf Fredrik Åkerhjelm..
Börje i berättartagen
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