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                 Årgång 31 
                    

Föredrag Kommunhistoria. 
 

Börja Sandén gör nedslag i Upplands-Bros rika historia och berättar bl.a. om  
 

Granhammarsmannen, Rösaring och Håtunaleken.  
 

BRO BIBLIOTEK, DANSLOKALEN   
 Tisdagen den 12 dec. 2017 kl 15.00 

 
Varför kan vi berätta om en detaljrik händelse som ägde rum för 1010 år sedan? 

Illustrerad med kartor och bilder 

 

Almare Stäket en plats, en borg, en gård  
 
I början av november inträffade en kulturhistoriskt betydelsefull händelse i kommunen. Det 
var det officiella boksläppet av den sedan länge omtalade boken om Almare Stäket. Nu finns 
boken och med den har vi äntligen fått en sammanhållen historia om denna märkliga plats i 
kommunen.  
   UKF styrelse har läst den och vår slutsats är: KÖP den och 
LÄS den. Innehållet är perfekt och bilderna utsökta. 
 
Bokens titel är Almare Stäket en plats, en borg, en gård. Bokens 
titel ger en antydan om dess innehåll. I ett avsnitt tar Dick 
Harrison sig an platsens historia från 1000-talet fram till 1799. 
Här blir vi övertygade om Almare Stäkets stora betydelse för den 
Svenska historien. Vi får en utmärkt bakgrundsbild till de 
dramatiska händelserna som kan kopplas till borgens rivning 
1518.  
Lars och Ursula Sjöberg berättar om perioden 1799-1843 dvs. 
Samuel af Ugglas-perioden. Under den perioden fick Almare 
Stäkets herrgård sin exteriöra utformning och huvudbyggnaden 
rustades upp kraftigt. Beskrivningen om denna tid stöttas av Ralf Tenanders vackra 
interiörbilder. Med bilderna upplever man herrgårdens olika rum på ett påtagligt sätt.  
I bokens tredje huvudavsnitt beskriver Irene Seth perioden 1843 till dags dato dvs. tiden från 
att familjen Björnstjerna tar över gården till att familjen Johan och Irene Seth flyttar in och 
förvandlar herrgården till bl.a. ett Relais au Chateau eller ”bo på slott”. 
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Kulturarvsdagen 2017 
 
Vackert väder och publiksuccé (70-talet besökare) när UKF 
anordnade en vandring i Rösaringsområdet söndagen den 10 
sept. Arrangemanget var UKF´s bidrag till det riksomfattande 
och årligen återkommande evenemanget Kulturarvsdagen. I år 
var temat Natur och kulturarv - miljöer med möjligheter. Som 
kuriosa kan nämnas att tillströmningen av publik var så stor att 
det uppstod ett smärre trafikkaos innan samtliga hade nått 
samlingsplatsen vid Stora Ekeby gård.  

 

    Väl samlade inledde dagens guide Börje Sandén med att 
berätta om platsen som ursprungligen varit en medeltida by. Sin 
vana trogen serverade Börje oss dessutom historier om 
människor och händelser som förknippas med området. 
Bl.a.några pikanta historier om Magnus Gabriel de la Gardies 
täta resor till trakten för att uppvakta en viss dam. Därefter blev 
det förflyttning till den 
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Fikapaus
närbelägna utgrävningsplatsen 
anda. Här berättade Börje om de utgrävningar som gjordes 
996 och om de fynd som gjordes. Fynden tyder på att det på 
latsen funnits ett vikingatida bronsgjuteri. Mera detaljer om 
enna utgrävning finner du på UKF´s hemsida. Efter detta 
topp fortsatte vandringen sedan uppför den terrasserade stigen 
ot toppen av Rösaringsåsen. Terrasstegen representerar ett 

ntal forna strandlinjer.  
  Väl på uppe blev det tillfälle att slå sig ner för fika. Samtidigt ber
itierat, bl.a om den forntida kultplatsen med den berömda labyrint

rkeologiska utgrävningar som gjorts i området. Efter fikapausen fo
en 540 m långa processionsvägen där Börje gjorde olika stopp för 
mystiska” groparna längs med vägen. Gropar som man ännu idag i
eras användning. Vid slutet av processionsvägen var den formella 
lut. Fullproppade med kunskap om Rösaring kunde besökarna nu f
keby.  
å UKF´s hemsida finner du vad Börje berättade om under dagens v

      Föredrag i april 2018 

KF´s styrelse har det angenäma nöjet att redan nu kunna meddel
öjdarafton i april 2018. Vi har lyckats engagera den kände historik
redrag i Kulturhuset (stora scenen) onsdagen den 11 april 2018. 
o Eriksson har under året släppt boken Sturarna: makten, mor

titeln antyder handlar den bl.a om Sten Sture 
det drama som för 500 år sedan ledde till rivn
Biskopsholmen. Det blir därför spännande att
om bakgrunden till beslutet i november 1517 a
brytas ned platt i grunden”.  
Bo kommer att berätta om brutal maktkamp o
såg födelsen av en ny mäktig klan, kungaätte
en annan klan, ätten Sture, vars medlemmar 
Sturemorden 1567.  

rrangör: Upplands-Bro Bibliotek i samarbete med Upplands-Bro Kulturhi

          Håll koll på kommande annonsering. Reservera onsdage
Börje berättar
Berättarstopp 

ättade Börje, som vanligt 
en (en s.k Trojeborg) och de 
rtsatte vandringen längs med 
att bl.a berätta om de 
nte med säkerhet kan förklara 
delen av dagens evenemang 
ritt välja väg tillbaka till Stora 

andring.  

a att det blir en historisk 
ern Bo Eriksson att hålla 
 
den, missdåden. Som 
d.ä, en av huvudpersonerna i 
ingen av borgen på 
 nu få den kompletta historien 
tt borgen skulle ”rivas och 

ch blodiga dåd. 1500-talet 
n Vasa, och tillbakagången av 
brutalt mördades vid 

storiska Forskningsinstitut 

n den 11 april 2018 



 Skysta sågkvarn (Kristersberg) 
 
  av Ulf Björkdahl 
 
 

Under en skogsvandring med Inga-Lill under 
våren 2017 stötte vi på några djupa diken och 
en dammvall intill ett förfallet torp. Även om 
platsen ligger nära motorvägen är det drygt 
en halvtimmes vandring dit från 
Håtunavägen eftersom skogsbilvägen är 
igenbommad. 
  
Vi hittade inte något mer djuplodande att läsa 
om platsen så vi gick till arkiven och deras 
forskarsalar. Det här är vad vi hittills har 
funnit. 
  
Platsen heter Kristersberg men kallas även 
Kattrumpan och ligger på Önstas och 
tidigare Skystas ägor. (Idag är Ragn-Sells 
ägare till marken). Platsen var, med några 
undantag, bebodd från mitten av 1600-talet 
till långt in på 1900-talet. Här finns rester av 
några gamla torphus och en vattendriven såg. 
Av själva sågverksamheten återstår ett 
stenfundament (bassängen för vattenhjulet) 
nere i en ravin, del av en fördämningsvall 
och några djupa tilloppsdiken. Platsen är 
fornlämning med beteckningen RAÄ Bro 
244:1 och 244:2. 

 
Platsen för Kristersberg (stora krysset). Smeknamnet 
Kattrumpan lär bero på att platsen låg längst bort på 
ägorna. Det var 4 km gångväg från Önsta gård (längre 
ner på kartan). Tänk bort motorvägen så framgår det 
ödsliga läget. Vid lilla krysset kan man ställa bilen och 
gå till platsen.  

 
  Det började med torpet Hagen (1651-1709) 

 
Första gången vi hittar torpplatsen på en karta är 1672
(se bredvid) där den är markerad på Skystas utmark 
som en vret, dvs en nyupptagen odling i skogen. (På 
kartan kallas Skysta för ”Sjöstad”). Torpet ligger nära 
gränsen till Ullevi och vreten sträcker sig in en bit i 
Ullevi skog. Torparen hade alltså tilldelats detta 
stycke skog att uppodla för sin försörjning. På denna 
karta, liksom på kartor från 1696 och 1716, bär 
platsen namnet Hagstorpet. I kyrko- och 
mantalsböckerna kallas platsen kort och gott Hagen 
eller någon gång Haga torp.  
 
Första gången vi stöter på torpets invånare är dock 
redan 1651 då vi får veta att torparhustrun hette 
Maria. Sedan avlöser torpinvånarna varandra. Någon 
kvarn omtalas inte men kan ju ha funnits redan då. 
1709 bodde Erik Jönsson här uppenbarligen som siste 
invånare för därefter anges torpet vara öde och 1715 
"alldeles förstört" för att sedan inte längre nämnas. På 
en karta över Skysta 1784 är platsen inte alls utritad. 

 
På kartan från 1672 kallas platsen för Hagstorpet 
(till höger mitt på kartan). Närmaste granne var 
torpet Bastbrink. 

Första kvarntiden 1805-1810 (husbehovssågning) 
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Först 1805 nämns torpplatsen igen i längderna när torparen Lars Olsson kom hit. Då hade platsen fått 
namnet Kristersberg. Vidare hade de båda frälsehemmanen Skysta och Önsta nu slagits ihop. 1801-
1807 var kaptenen och baronen Christer Lindorm Posse ägare av Önsta-Skysta, men bodde inte där. 
Sannolikt är han namngivaren till Kristersberg. 
  
1805 uppförde Posse en anläggning i Kristersberg på Skystas ägor, bestående av både en mjölkvarn och 
en sågkvarn. (Ordet kvarn avser inte bara malning/krossning utan kan även innefatta anordningar för 
rivning och skärning). De båda kvarnarna var inrymda i en och samma byggnad. 1805 anges 
anläggningen vara "nyligen anlagd" samt "ej helt färdig". Sågen var grov och enbladig och den lilla 
mjölkvarnen hade några "helt små stenar". Posse påpekar i en skrivelse att kvarnarna pga "alldeles ringa 
tillgång till vatten" endast var avsedd för husbehov. Vattenhjulet var antagligen horisontellt liggande, en 
s k skvalta. 
  
Vid denna tid fanns det i trakten, dvs i Bro och delar av Håbo härader, ytterligare åtta sågkvarnar 
(Skadevi, Kvarnlöt, Tjusta, Kvarnnibble, Lejondal, Norrboda, Granhammar och Tranbygge). De flesta 
var förfallna och obetydliga och räckte endast för husbehov eftersom tillgången på såväl skog som 
vatten var begränsad. För samtliga av dessa sågar, inkl Skysta, gällde att de endast kunde användas 
högst två veckor om vårfloden var ymnig och nästan aldrig under hösten. När de väl användes fick de 
dock gå dygnet runt och med dagliga byten till nyslipade sågblad. 
  
1806 ansökte Posse om beskattning för sina kvarnar för att få rättighet att betjäna traktens invånare mot 
betalning (tull). Ansökan beviljades i februari 1807. (Rättigheterna kom dock inte att utnyttjas förrän tio 
år senare). 
  
1808 sålde Posse hemmanet Önsta-Skysta till fanjunkaren Johan Jacob Löwenström (för övrigt son till 
kungamördaren Anckarström). Löwenström sålde emellertid hemmanet, inkl såg och mjölkvarn, i 
november 1809 till Abraham Niclas Edelcrantz. Edelcrantz rev kvarnarna genast efter tillträdet (1810), 
då han ansåg att kvarnbyggnaden vara oduglig och vattentillgången otillräcklig.  
 

 
Torpplatsen Kristersberg. Utsnitt från laga skifteskartan 
över Önsta-Skysta 1874, dvs efter sågkvarnstiden. 
Ägofigurerna är följande: Gårdstomt: 590. Åker: 588-
589, 591, 593-596. Hage: 592.  
Husens placering enligt kartan överensstämmer med 
deras lägen idag. Uppifrån och ner är stugan, en bod och 
en husgrund (12x6 m) kanske för fähus och lada. De på 
kartan utritade vägarna gick till Draget (norrut), Norrnäs 
(österut), Önsta (söderut) och en väg fanns även till 
granntorpet Bastbrink. 
 
1600-talets Hagstorp låg gissningsvis på ägofiguren 
592/593. 

Torpet Kristersberg när det begav sig. Stugan mätte 
8,5x5,5 m och boden 3,5 x 3,5 m. Såväl stugan som 
boden är uppförda i timmer, stugan dessutom 
rappad, men båda är nu nära nog fullständigt 
raserade. Torphusen uppfördes förmodligen 1805. 
Intill stugan finns en bastant byggd jordkällare. Det 
lär även ha funnits en smedja på platsen.  
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Andra kvarntiden 1817-1854 (legosågning) 
 

  
 
Baron Abraham 
Niclas Edelcrantz 
(1754-1821). 
Förutom teknisk 
innovatör var han 
riksdagsman, 
akademiledamot    
m m. Han var 
Önsta-Skystas 
ägare 1809-1821, 
men bodde inte där. 
 

Abraham Niclas Edelcrantz var Önsta-Skystas ägare under perioden 1809-
1821. 1811 skriver Edelcrantz att han överväger att uppföra en ny sågkvarn 
"egentligen för eget behov". Detta lät tydligen vänta på sig och någon sågkvarn 
på dessa ägor är inte registrerad i 1815 års jordebok. Då var det inte längre 
fråga om husbehovssågning utan sågning på beställning, en s k legosåg. En 
större kvarndamm krävdes för att säkerställa vattenförsörjningen för den nya 
sågens utökade kapacitet. För att nå tillräcklig verkningsgrad krävdes ett 
vertikalt stående vattenhjul. 
 
Sågen uppfördes sannolikt 1817 med kvarndamm, kvarnhjulsbassäng, såghus 
och säkerligen ytterligare byggnader för arbetskraften, hästarna och virket.  
15 sept 1817 skattlades Skysta sågkvarn efter beslut av kammarkollegiet. 
Jordeboksräntan (skatten till staten) baserades på 6 1/4 tolfter (= 75 st) enkla 
bräder vilket betingade en årlig skatt om 3 Riksdaler Specie och 6 skilling, 
vilken kom att gälla hela sågkvarnstiden, dock efter årlig markegång (en slags 
indexreglering). 
  
Den nya sågkvarnen hade avsevärt större kapacitet än den föregående. I en 
handling från 1822 anges att sågkvarnen består "af tvenne ramar med 6 a 8 
blad i hvarje ram och der 3 a 400 stockar årligen sågas". Vidare anges att 
"sågens behof helt och hållet uppfylles genom tillförsel af fremmande timmer, 
hvaraf tredjedelen tillfaller gården i sågarlön. 1827 uppskattades värdet på 
sågen till 2.400 Riksdaler, långt mer än andra närliggande sågkvarnar. 
 

 
Ravinen med bassängen för sågkvarnens vattenhjul längst ner. I bakgrunden skymtar fördämningsvallen, 
vilken är ca 30 m lång, och bärs delvis upp av en 10 m lång och ca 2 m hög stenmur. Mitt för kvarnhjuls-
bassängen finns en försänkning i både vallen och stenmuren avsedd för vattenrännan till vattenhjulet.  
Lägg märke till Inga-Lill nere i ravinen. 
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Författarens förslag till hur 
det kan ha sett ut under andra 
sågkvarnstiden (1817-1854). 
Till platsen leder två djupa 
diken varav ett är den 
ursprungliga bäcken. De 
härleds från de längre norrut, 
på Håbo häradsallmänning, 
belägna kärrmarkerna. En 
damm har samlat upp vatten 
från dikena. Vattenreglering 
har skett en liten bit norrut där 
vattnet kunnat ledas till 
dammen eller förbi denna. Den 
östra vallsidan av dammen 
saknas idag (kanske revs den 
när man någon gång efter 
kvarntiden byggde en bro över 
bäcken).  
 
Via en vattenränna med 
dammlucka har vattnet kunnat 
ledas mot vattenhjulet nere i 
ravinen (förmodligen via s k 
överfall).  
 
Det förmodade läget av 
såghuset över ravinen är 
streckmarkerat.  
 
Tilloppet till det västra diket är 
idag igenlagt och endast 
grundvatten återstår i 
kvarnhjulsbassängen.  
 
Längre ner gick de två dikena 
ihop till ett enda dike som drog 
vidare över Slättängen och 
Vallby bro och blev tillflöde till 
Bro-ån. 
 
 

 
Ett förslag till hur såghuset kan 
ha varit placerat över ravinen. 
Vattenhjulets axel vilar på 
stenarna. Kraften från det 
snurrande vattenhjulet förs 
över till sågen. 
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Den gediget byggda bassängen där vattenhjulet 
stått. Den är 10 m lång och 2½ meter bred. 
Höjden från botten till övre delen av stenarna är 
ca 1,5 m. 
 

Idag är vattentillgången i tilloppsdikena låg eftersom flera 
av de vattendrivande kärren numera har dikats ut. 
 

Den förste sågaren hette Per Bergström och Kristersberg var hans sågarboställe. Hans huvudsyssla var 
skogvaktare och jägare. Han var även innehavare av torpet Kristersberg sedan 1809 och bör alltså ha 
tillträtt som sågarbas 1817. För sina tjänster åtnjöt han frihet från dagsverken för sitt boställe.  
  
Skysta sågkvarn intog en tydlig särställning framför traktens övriga sågar med sin stora kapacitet och 
varande den enda skattelagda sågkvarnen. Kanske inte att förvånas över eftersom Edelcrantz var en 
teknisk innovatör. Edelcrantz stod bl a bakom rikets dåtida optiska telegraf och var även den som 
uppförde den stora mjölkvarnen på Kungsholmen, senare känd som Eldkvarn. 
  
Edelcrantz dog 1821. Under de följande decennierna hade Önsta-Skysta en rad ägare: Carl Christian 
Limnell (syskonbarn till Edelcrantz), kommersrådet Paul Filéen, ingenjören Ernst Löfling och kaptenen 
Johan Wiman. Under deras tid återfinns ingen särskild information om sågkvarnen utan vi får anta att 
den drevs enligt sin gilla gång. 1854 befriades sågen från skatt eftersom den då var nedlagd. Nedlägg-
ningen skedde sannolikt 1853, vilket alltså bör ha varit under Johan Wimans tid. 
  
Önsta-Skysta fick snart istället en vädersåg, dvs en såg som drevs med vindkraft, som dessutom 
placerades närmare Önsta gård. Men det får bli en annan historia. 
 

  
En ramsåg kunde ha ett eller flera sågblad 
för att såga stockar till plank eller bräder. 
Sågbladen satt fast i en ram som rörde sig 
upp och ner. Här är en enbladig ramsåg 
vid Landsnora såg i Sollentuna. 

Bilden visar en flerbladig ramsåg vid Hässlevadet i 
Östergötland. Skysta sågkvarn var försedd med två 
flerbladiga ramar och hade således mycket stor 
kapacitet. 
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Invånare i Kristersberg under sågkvarnstiden (1805-1854): 

 
 

1805-
1810 

Torparen Lars Olofsson, född 
1768 i Sköldinge. 

Kom 1805 från Vallby torp. Hustru Maja Johansdotter, född 
1770 i Bro. Prästen har noterat att mannen håller sig borta. Ut 
1810.  

1809-
1825 

Sågaren, frälseskogvaktaren 
och jägaren Per Bergström, 
född 1762 i Uppsala. 

Kom 1809 från Uppsala. Hustru Anna Persdotter, född 1764 i 
Gamla Uppsala. Per dog 1825 i Kristersberg. Bouppteckningen 
upptar förutom husgeråd diverse möbler, ett gevär, jordbruks-
redskap, snickarverktyg, kärror och kälkar, 1 häst, 1 ko, 2 får 
med lamm och 1 sugga. Inga skulder, behållning 264 riksdaler. 

1825-
1827 

Sågaren Erik Adolf 
Bergström, född 1803 i 
Uppsala. 

Son till ovanstående. Flyttade 1827 till Kalmar socken. 

1827-
1830 

Sågaren och herr bokhållaren 
Carl Adam Adamsson, 
mjölnarson född i Irsta 1801. 

Kom från Väddö 1827. Hustru fru Eva Maja Pera, född Väddö.

1830-
1837 

Sågaren/torparen Johan(Jan) 
Jonsson Lundin, född 1790 i 
Alunda. 

Kom 1830 från Önsta gård där han varit rättare. Hustru var 
bonddottern Anna Greta Persdotter, född 1801 i Hökhuvud.   
1837 till Börstil. 

1837-
1846 

Torparen Per Gustaf 
Bergström, sågarson född 
1794 i Uppsala. 

Son till Per Bergström ovan. Kom 1837 från Bastbrink där han 
varit torpare. Hustru Anna Greta Ersdotter född 1796. 1846 till 
Bastbrink. Dottern Anna Maja född 1820 bodde här 1858-65 
som gift med torparen/trädgårdsdrängen Fredrik Englund. 

1847-
1850 

Torparen Johan(Jan) Larsson, 
torparson född 1805 i Bred. 

Kom 1847 från Kolartorp efter att ha varit statdräng på olika 
ställen. Hustru torpardottern Eva Eriksson, född 1812 i Bred. 
Johan dog 1850 i Kristersberg, 44 år gammal. Bouppteck-
ningen upptar förutom husgeråd diverse snickarverktyg samt 1 
ko och 1 kviga. Skulderna översteg tillgångarna. 

1850-
1852 

Änkan Eva Eriksson, efter 
förre torparen. 

Hade stöd av fattigkassan. Ut 1852 till Önsta gård som piga 
med fyra barn. 

1852-
1857 

Torparen/dagkarlen Lars 
Mattsson, beväringsson född 
1816 i Björklinge. 

Kom 1852 som f d torpare i Fäboda och innan dess statdräng på 
olika ställen. Hustru husmansdottern Fredrika Charlotta 
Bergstrand, född 1823 i Veckholm.  

 
 
Källor 
Födelse-, vigsel-och dödböcker för Bro socken 1669-1715. 
Husförhörslängder/församlingsböcker för Bro socken 1794-1944,  
Mantalslängder för Bro socken 1650-1715 samt 1802-1820. 
Jordeböcker för Uppsala län 1805, 1815 och 1825 samt jordrannsakningsprotokoll 1850 (riksarkivet). 
Kammarkollegiet kansliet 1856 samt första provinskontoret nummerserie 53:2, 54 och 83:4 
(riksarkivet). 
Bro häradsrätt småprotokoll 1810-29 (landsarkivet). 
Länsstyrelsen landskontoret, handlingar rörande skogar m m 1669-1830 (landsarkivet). 
Lantmäteriets historiska kartor. 
Bouppteckningar efter Per Bergström och Jan Larsson. 
Torpen på Önsta gård, länsmuseums rapport 1994:7. 
Fornminnesregistret (riksantikvarieämbetets arkiv). 
UKF:s hemsida. 
Beskrivning över Önsta och Skysta frälsehemman, 1822. 
Besök på plats samt besök på andra sågkvarnsplatser. 
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Forntidsvägen mellan Bro och Fornsigtuna  
 

Av Börje Sandén 
 
Inledning 
 
Jag har i flera artiklar under årens lopp spekulerat i förekomsten av en forntida väg mellan 
Bro och Fornsigtuna. Forskningsläget är komplicerat men efter upptäckten av ny hittills 
obeaktad text har min uppfattning om denna vägs existens stärkts. Mycket forskningsarbete 
återstår dock i detta projekt. I denna artikel presenterar jag resonemanget bakom min hypotes 
att det förkommit en forntida väg mellan Bro och Fornsigtuna och att den utgått från 
havsstranden nedanför Bro kyrka för att sedan ha i stort sett samma dragning som väg 269 
fram till avfarten mot Skråmsta för att därifrån följa det gamla vägsystemet hela vägen fram 
till Fornsigtuna. 
 
Motivering 
 
På Assur-stenen vid Bro kyrka anges att den restes till minnet av ett vägbygge. Vägen har 
utgått från en ’skeppsbro’ vid havsstranden nedanför Bro kyrka. En skeppsbro? -  jo, en 
föregångare till den skeppsbro som senare skapades i Stockholm, när fartygslasterna måste 
föras över till mindre båtar på grund av att landhöjningen skapat både Norrström  och 
Söderström.  
 
Landhöjningen hade några hundra år tidigare skapat forsar vid Stocksunden. Det fanns både 
Stora och Lilla Stocksundet. I vår tid har de fått namnen Stora resp. Lilla Stäket. Det mindre 
kallas också Bakstäket och till slut fick det även namnet Ryssgraven. Bägge sunden låg där 
havet började vid millennieskiftet år 1000.  
 
En rimlig anledning till detta vägbygge bör ha varit behovet att få en landförbindelse med 
Fornsigtuna, som ligger i Upplands-Bro, eftersom det på vårarna var kraftig forsbildning i 
Stocksunden. En isländsk text berättar att den norska kungen Olav Haraldson tagit sig förbi 
det med pålar spärrade inloppet vid det Stora Stocksundet. De enda i texten namngivna 
orterna är Sigtuna och Fornsigtuna. Vid det senare slog han läger under sin vistelse här.  
 
Alla i sammanhanget aktuella isländska texter berättar att det vid vårfloden var svåra forsar 
som ibland gjorde det omöjligt att under längre eller kortare tid ta sig fram sjövägen till 
Svitjods kärnområde; ett Svitjod som låg geografiskt placerat på bägge sidorna av ett ”stort 
vatten” som fortfarande har namnet Skarven. Idag ligger kommunerna Upplands-Bro, Sigtuna 
och Upplands Väsby på bägge sidorna av denna Mälarfjärd med sitt tusenåriga namn 
Skarven. 
 
Närmsta större bosättningar i detta Svitjod var Sigtuna och Fornsigtuna – det senare finns 
fortfarande kvar i Signhildsbergs park. Texterna berättar att det ibland kunde bli mycket stora 
översvämningar.   
 
Här skall det nu handla om en ännu ”intressantare” historia förknippad med kommunens 
fornminnen. Vår lokalhistoriska forskning har sedan en tid tillbaka intresserat sig för en text 
som ökar förståelsen av vad det som står på runstenen nära Bro kyrka.  
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Svårigheterna att ta sig förbi forsarna hade nämligen gjort det aktuellt att försöka finna en 
landväg som skulle kunna göra det möjligt att vid 1000-talets början skapa en framkomlig 
landförbindelse fram till Fornsigtuna. 
 
Den ständigt återkommande vårfloden vid vattendraget Skarvens utlopp till havet skulle man 
slippa undan om man anlade en väg – dvs en ’bro’ - genom häradsallmänningen mellan Bro 
och Håbo-Tibble. Vägen skulle utgå från den nämnda ”skeppsbron” vid havsstranden 
nedanför Bro kyrka, där de större båtarna kunde lägga till.   
 
Men - om man öppnade en väg genom skogen skulle också plundrande vikingar lättare kunna 
ta sig fram till Fornsigtuna och Sigtuna.  
 
På runstenen står det att Assur tillsammans med Geter skulle vara ”landvärnare mot 
vikingar”. Det måste då finnas lättillgängligt folk och en strategi för hur man skulle hindra 
intränglingar att ta sig fram genom skogen. Vi vet hur man gjort i några välkända 
skogsområden Tiveden, Holaveden och Kolmården. Man skapade bråtar (förhuggning) av 
fällda träd på öppna ställen i skogen. Alldeles intill vägen förbereddes träd för fällning i en 
akut situation. 
 

 

         

 
 
Slaget vid Harakers kyrka 16 april 1464 är ett bra exempel på hur effektivt det var att använda 
bråtar för att hindra en fiende. I detta fall är det kung Kristian I som misslyckas med sitt 
försök att ta sig genom Hälleskogen norr om Harakers kyrka i sin jakt på den upproriske 
biskopen Kettil Karlsson. Kristian I kom med en ryttartrupp och möttes av bråtar men 
lyckades ta sig förbi de första. När hela truppen passerat kom den till nya bråtar där de blev 
beskjutna med armborst och kanoner. Samtidigt reparerades och förstärktes de första bråtarna. 
En samfälld strid kunde inte genomföras och Kristian I måste dra sig tillbaka.  
 
I försvarssystemet ingick också de välkända vårdkasarna längs våra kuster. De varnade i god 
tid om någon större flotta med fartyg var på ingående. Landskapslagarna föreskrev byvakt, 
strandvakt, bergvakt och straffbestämmelser. En försumlig bergvakt fick böta 6 marker. 
Vårdkasplatserna var periodvis ständigt bemannade. Jag ser det som självklart att Bros 
strandvakt hade sin plats på det drygt 20 m höga kvarnberget alldeles intill ”skeppsbron” vid 
dagens Bro Hof.  
 
Nu är vi framme vid den av svensk forskning ej beaktade texten som berättar om hur man just 
i Bro löste problemet med framkomlighet genom skogen och hur man skulle göra för att 
stoppa ett fientligt intrång med hjälp av bråtar. Den obeaktade texten är författad i början av 
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1600-talet av vårt lands första formellt tillsatta riksantikvarie Martin Aschaneus. Han var född 
och uppvuxen i Aske by, närmaste granne till Fornsigtuna.  
 
I hans ”efterlämnade papper” finns hans anteckningar från resor i Upplandsbygderna. Där 
berättar han om att man på hans tid använt ”öknamn” på sockenborna i trakten.  Deras 
’vedernamn’ syftade på något karateristiskt i respektive socken. Låssaborna kallades Lossbo 
dansare med hänsyftning på labyrinten vid Rösaring, där ungdomen samlades för att dansa. 
Ett annat namn på den typen av labyrint är inte helt oväntat just ”jungfrudans”.  
 
Broborna har fått namnet ”Bro Män Bråtare, ty på både landsvägen och över skogen mot 
Tibble är bro och bråte nog”. Aschaneus upplysningar om bråtars användning hänvisar som 
synes direkt till vårt Bro - ett namn som följt oss ända sedan den tidigaste samhällsbildningen. 
 
Vid jämförelse mellan den äldre storskaliga ekonomiska kartan och den nya ser man att första 
hälften av den urgamla vägen i stort sett är identisk väg 269. Den synliga delen av den gamla 
269:an börjar invid bensinmacken vid Bros västra utfart och går sedan genom 
industriområdet, varefter den mestadels är identisk med väg 269 de följande 6 kilometrarna 
fram till avfarten mot Skråmsta. Därifrån och fram till Fornsigtuna-Signhildsberg följer man 
det gamla vägsystemet hela vägen. Vid Brobibliotekets föredrag i danslokalen tisd.12 dec kl 
15 blir det tillfälle att visa en framtagen karta över vår intressanta forntida väg. 
 
Runstenen som avslöjat den gamla vägen för oss står, som sagts, på den allra första 
vägsträckan som leder ned till Brobäcken. På andra sidan ån är vägen bortplöjd. Järnvägen 
och en villatomt har raderat vägen några 100 meter innan den på nytt blir synlig på 
industriområdet. 
 
 

                                    Sökes! 
 
Information om Upplands-Bro under andra världskriget sökes. 
 
Mycket hände i Upplands-Bro under andra världskriget. En fullständig beskrivning av dessa 
händelserika år i vår kommun saknas idag. Min ambition med mitt forskningsprojekt i UKF 
är att göra denna beskrivning.  
 
En del av denna historia är redan känd men mycket saknas ännu. För att historieskrivningen 
skall bli så fullständig som möjligt behöver jag därför mer uppgifter i form av bilder, 
dokument, nedtecknade berättelser etc.  
 
Så har du kännedom och uppgifter om t.ex. de norska och danska polisutbildningarna, de 
okända tågvagnarna vid Bro station eller något annat som har med bygden att göra under 
perioden så tar jag mycket tacksamt del av detta. 
 
Jag heter Bosse Bjerkerot och bor i Håbo-Tibble. Mig når du på följande sätt: 
 

e-post:  basistsvin@gmail.com
tel:        070-723 2277 
adr:       Farmors Backe 4, 197 93 Bro 
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Luciafirande under hemskolans tid. 
 

Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen 
 
Inledning 
 
I slutet av år 1912 togs skolbyggnaden i bruk med undantag av högtidssalen som då inte var färdiginredd. 
Det var först i början av år 1913 som denna togs i bruk. Den 7 januari 1913 invigdes den nya högtidssalen 
med en fest, varvid den dåvarande ordföranden i stiftelsens styrelse Carl Svedelius medverkade. Lokalen 
kallas numera för Tengbomssalen efter arkitekten Ivar Tengbom som ritade skolbyggnaden.  
Nu hade skolan en lokal för firande av högtidliga traditioner. Luciafesten var tillsammans med 
konfirmationen på skolan de mest högtidliga traditionerna. Hemskolans luciafirande var en årlig tradition 
under åren 1913-1967. Skolan avvecklades sedan på försommaren 1968. 
 

                                       
                                                               Högtidssalen 
Arrangemanget 
 
Under alla år som luciafirande förekom på skolan tycks det ha varit tradition att lärarinnorna i sömnad 
skulle ha ansvaret för luciatåget, sångerna och kaffebjudningen. Skolans ledning ansvarade för tal, sång 
och musik samt inbjudna gäster.  
     Särskilt en person fick stor betydelse för luciahögtidens ceremonier och genomförande. Det var 
yrkesläraren inom sömnad frk. Inga Biilow. Hon började på skolan år 1929 och gick i pension i början 
på år 1960. Sannolikt fick hon ansvara for luciafesternas genomförande mellan åren 1929 till 1959. 
Under hennes ledning arrangerade två elevhem den årliga luciafesten.  
    Lucian utsågs av lärarkollegiet enligt en speciell turordning mellan elevhemmen fram till 1949 då 
denna turordning övergavs. I fortsättningen fick eleverna själva välja ut vem som skulle bli årets lucia, 
genom att rösta på de flickor som ställde upp som luciakandidater, tio till antalet. När lucian var utsedd 
blev åtta av de övriga kandidaterna tärnor i luciatåget.  
 
Luciadagen 
 
Luciadagens firande inleddes redan i gryningen, vid omkring fyratiden. Lucia med tärnor uppvaktade då 
med kaffe och lussebröd. Först gick man runt på elevhemmen och därefter till rektor och lärarfamiljerna.  
Under dagen anlände direktionsmedlemmarna och vid vissa tillfällen deltog även hemskolans donator frk. 
Magna Sunnerdahl. De bjöds på middag på elevhemmet Bränna, som var ett specialhem for finare matlag-
ning och sömnad.  
    Till kvällen hade övriga gäster infunnit sig och de samlades i högtidssalen tillsammans med skolans 
rektor, lärare, övrig personal, elever och direktionens medlemmar. Skolans rektor hälsade alla välkomna 
och ibland följdes hans hälsningsord av ett högtidstal, av någon speciellt inbjuden gäst. Därpå bjöds man 
på solosång och körsång, deklamation mm. Under senare år brukade eleverna framföra ett specialskrivet 
kantat under ledning av kantor Börje Sandén.  
    Därefter öppnades de stora dörrarna in till gymnastiksalen, där borden stod dukade. Enligt 
traditionen fanns det på alla bord begonior samt stora femarmade järnljusstakar. Dessa järnljusstakar 
var tillverkade på hemskolans metall- och smidesverkstad under 1910-talet.  
   Under programmets gång i högtidssalen hade två av hemföreståndarinnorna gått in före i 
gymnastiksalen och tänt alla ljus. En av dem agerade som värdinna under kvällen, under det att den 
andra fyllde på kaffepannorna i ett litet rum där kaffereservoaren fanns. De församlade bänkade sig vid 
borden och ett speciellt iordningställt honnörsbord fanns avsatt for direktionens ledamöter, skolans 
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rektor, gästerna och de äldsta lärarna samt kvällens värdinna.  
    Nu var stunden inne för Lucia och hennes tärnor att göra entré. Deras intåg i kilform till 
gymnastiksalen var mycket effektfullt regisserat av frk. Inga Biilow och hade föregåtts av många 
övningar så att allt skulle stämma in i minsta detalj. Luciatåget inledde alltid med psalmen "Härlig är 
jorden" och den påbörjades redan borta i kapprummet och skulle vara färdigsjungen då man var framme i 
dörröppningen in till gymnastiksalen. Tärnorna bredde ut sig på rad med lucian i mitten och man fortsatte 
med att sjunga luciasången "Sankta Lucia" nu stående framfor gästerna. Under framförandet kom 
"kaffeflickoma" som till antalet var lika många som flickorna i luciatåget, framsmygande i mörkret och 
ställde sig bakom lucian och var sin tärna. De var speciellt avdelade for att sköta kaffet och tog nu hand 
om deras handljus och överräckte varsin kaffepanna till lucian och tärnorna. Lucian och tärnorna gick så 
runt och serverade kaffe till alla gästerna och när påtåren druckits ur återtog "kaffeflickorna" sina 
kaffepannor och överlämnade handljusen till luciatåget. Luciatåget skred sedan ut i samma kilform som 
de kommit, sjungande de sista verserna på luciasången.  
    När det egentliga programmet var slutfört hade man ibland tebjudning i rektorsbyggnaden for 
gästerna och lärarkollegiet.  
 
Några Luciafester på Sunnerdahl. 
 
Luciafirandet på Sunnerdahl genomfördes varje år från starten 1913 till skolans nedläggning 1968. Nedan 
redovisas utdrag ur årsberättelser från några av skolans luciafester:  
 
1914 Luciadagen firades med "Lussibrud" samt med föredrag av fru Julia Svedelius.  
  

1915 
 
 
 

Till årets luciafest inbjöds medarbetare från veckotidningen Idun som i ett reportage beskrev 
luciadagen på följande sätt:"Vi kom ut så tidigt på den strålande snövita luciadagens 
förmiddag, att vi fick se ungdomen i full verksamhet i barnkammare, vid bakbord och spis, 
tvättbunke, ässja, hyvelbänk och i ladugård. 
   Men sedan fick vi också se hela den unga skaran samlad till fest, vars program de själva med 
god hjälp av skolans ledande kraft, Carl Sehlin, utfyllde med sång, musik, deklamation och ett 
litet föredrag om luciatraditionen samt slutligen med dans och lekar i gymnastiksalen.  
Det vilade en glad och harmonisk stämning över festen som över hela Säbyholm" 

                   
                                       Luciatåget 1915                                                            Gymnastiksalen 1915 
 

1920 
 

Luciafesten inleddes med uppförande av "Lucias siffror" av Z. Topelius. Skolans rektor E.Netz 
höll ett kort föredrag om luciafirandet i forna dar. Vidare förekom luciatåg, stjärngossar mm.  

 

                                                     
                                                                 Lucia med tärnor, 1920-talet 
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1923  Luciatåg. Tal av pastor Gustaf Collini. Sång och musik av skolans elever. Tablå "Lucia och 
tomten". 

  

1925 Föredrag av kyrkoherde R. Littmarck, sång och musik av kyrkoherden och fru Littmarck. Sång 
av skolans elever. Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning. Avslutning av kyrkoherde Gösta 
EIg.  
Skolan gästades av landhövdingskan fru Maja Edén, fru Julia Svedelius och frk. Eva Fröberg 

  

1928 Tal av pastor Gustaf Collini. Sång av operastipendiaten Jussi Björling och skolans elevkör. 
Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning. Avslutning av kyrkoherde Gösta Elg.  
Under åren 1928-1930 genomgick Jussi Björling sångstudier på Konservatoriet med 
dåvarande operachefen John Forsell som lärare, samt som elev vid Operaskolan 1930-1931. 
Under denna tidsperiod var Jussi Björling inackorderad hos paret Svedelius. Rektor Carl 
Svedelius var under denna tid ordförande i styrelsen för stiftelsen Magna Sunnerdahls 
hemskolor på landet. I egenskap av ordförande var rektor Svedelius ofta ute på Säbyholm i 
olika sammanhang. Vid 1928 års luciafirande fick Jussi Björling vara med som sångsolist, han 
var då 17 år. 

  

1936 
 

Högtidstal av kyrkoherde R. Littmarck. Sång av kyrkoherde och fru Littmarck samt skolans 
elevkör. Musik till fiol av fru Agda Åkerberg och med ett par av skolans elever samt kantor 
Joel Lundgren på piano. Tal av rektor Carl Svedelius. Lucia med tärnor, därefter 
kaffebjudning. Avslutning av prosten Gösta Elg.  

                                         

                                 
                                                                  Lucia med tärnor 1935 
 

  

1937 Högtidstal av kontraktsprosten O. Hansson. Sång av fru Gulli Lemon-Bernhard och skolans 
elevkör. Musik av Alice Tegnér på piano, fru Agda Åkerberg på fiol och hennes musikelever. 
Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning. Avslutning av kontraktsprosten O. Hansson.  
Skolan gästades av frk.Gerda Fogelmarck.  
Till hemskolans 25-årsfest den 15 mars 1936, skrev fru Julia Svedelius ett kantat med musik av 
fru Alice Tegnèr. Dessa två personer kände var andra väl sen tidigare. Kantatet, vilken till 
pianoackompanjemang fram fördes av en blandad kör av hemskolans elever. Kompositören, 
fru Alice Tegnèr, satt själv vid flygeln. Kantatet, som blev mästerligt framfört, utgjorde 
festlighetens högtidligaste och mest stämningsskapande parti. Av denna anledning anlitades 
fru Alice Tegnèr att vara med och uppträda vid 1937 års luciafirande på hemskolan. 

  

1940 Högtidstal av pastor Gustaf Collini. Musik av fru Agda Åkerberg på fiol och ett par av skolans 
elever samt av fi1.mag. N. Holmberg. Sång av frk. Ansén och av skolans elevkör. Lucia med 
tärnor, därefter kaffebjudning.  
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1941 
 

Högtidstal av pastor Gösta Andersson. Sång av frk. Ansén och skolans elevkör, musik av 
kantor Joel Lundgren på piano. Luciadikt framförd av frk. Arnberg. Lucia med tärnor, därefter 
kaffebjudning. 

  

                      
                                                     
                                                      Luciatåget 1941 
 

1944 Tal av f.d. folkskoleinspektören Joel Olsson samt av samt av skolans rektor Hans Garpe. Sång 
och musik av skolans elever. Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning 

  

1948 Tal av pastor Mårten Werner. Sång och musik av skolans elever. Lucia med tärnor, därefter 
kaffebjudning. Skolan gästades av direktionens vice ordförande fru Ruth Gustavsson.  

  

1953 Musik och körsång av skolans elever. Föredrag av f.d. borgmästaren Jakob Pettersson, från 
Södertälje. Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning.  

  

1957 Tal av kyrkoherde Sten KahnIund. Musik och körsång av skolans elever. Lucia med tärnor, 
därefter kaffebjudning.  

  

1959 
 

Tal av kyrkoherde John Nilsson. Musik och körsång av skolans elever. Kantat framfört under 
medverkan av skolans elevkör och teatergrupp, under ledning av kantor Börje Sandén. på 
piano. Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning.  

  

                         
 
                                             1959-års luciafest (honnörsbodet) 
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1960 Tal av kyrkoherde Erik Alldahl. Musik och körsång av skolans elever. Kantat framfört under 
medverkan av skolans elevkör och teatergrupp, under ledning av kantor Börje Sandén på 
piano. Lucia med tärnor, därefter kaffebjudning.  

  

1963-
1967 
 

Tal, musik och körsång av skolans elever. Kantat framfört under medverkan av skolans 
elevkör, under ledning av kantor Börje Sandén på piano. Lucia med tärnor, därefter 
kaffebjudning.  

       

         
                                 
                                  Julspel 1963 
 

  

 
                    1963-års luciafest 
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