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Ett 300-årsminne - Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro         

av Ulf Björkdahl 
 
I dagarna är det precis 300 år sedan befolkningen i vår trakt kunde skåda en syn de aldrig skulle glömma. 
På Stora landsvägen drog ett flera kilometer långt följe fram. Det var januari 1719 och den stupade 36-
årige krigarkonungen Karl XII transporterades från Uddevalla där kroppen balsamerats till Stockholm för 
att begravas. Därmed var nästan 20 år av krig till ända, ett krig som inneburit stora försakelser för landets 
befolkning där resurserna gick till krigsansträngningarna. Kungens död kom att innebära ett helt nytt 
skede i den svenska historien även om åskådarna längs vägen då knappast visste vad som skulle ske. 
      Den 2 januari 1719 startade liktåget från Uddevalla och man var framme vid Karlberg den 27 januari. 
Den sista övernattningen skulle ske 26-27 jan i Tibble by (Kungsängen), tre mil från Stockholm. Tibble 
var emellertid ett skattehemman och kungens lik måste ståndsmässigt härbärgeras på en frälsegård. Örnäs 
gård befanns lämplig. Förmodligen delades följet på Örnäs och Tibble. På morgonen gick färden vidare 
och Karlbergs slott nåddes sent på eftermiddagen samma dag. Kungen gravsattes i Riddarholmskyrkan en 
månad senare.  
      Det var ett ansenligt följe som åskådarna längs landsvägen fick se. I en lång rad passerade 110 vagnar 
och slädar vardera dragna av två hästar, en likvagn dragen av fyra hästar och ett 50-tal ridande personer. 
Sammanlagt var det 280 personer (soldater, hov- och stallstat) och 450 hästar, varav 150 i reserv. 
Bebyggelsen längs landsvägen var inte särskilt riklig, den bestod mest av enstaka torp samt gästgiveriet i 
Tibble och kyrkan förstås. Längre från vägen låg de stora herrgårdarna. Även om man inte alls var ovan 
att se militärkolonner dra fram då och då gick man säkert nu man ur huse från både herrgård och torp för 
att visa sin vördnad och känna historiens vingslag. 
      Redan samma år avskaffades det kungliga enväldet och en stor del av makten fördes i stället över på 
riksdagen – den s.k. frihetstiden var därmed inledd. Liksom en efterlängtad fredsperiod.  
 

 
Ulf Björkdahl håller föredrag 

Baserat på boken ”Den gamla landsvägen genom 
Upplands-Bro” har Ulf Björkdahl hållit flera 
föredrag under hösten. Det började med ett 
publikt föredrag den 17 oktober i Bro bibliotek 
till vilken det även gjordes en utställning om 
Enköpingsvägens historia i biblioteket. Därefter 
har föreläsningar hållits för SPF Vikingarna, 
BRF Ekhammar och föreningen Bevara Villa 
Skoga.   
 

 
Ulf Björkdahl får kommunens kulturstipendium 
2018.  
 Motiveringen var för "det fantastiska forsknings‐ och 
kulturarbetet om Gamla Landsvägen genom Upplands‐Bro, 
från Stäket till Kalmarsand, dokumenterat i Boken om 
Gamla Landsvägen". 
 
Utdelningen skedde i Kulturhuset den 19 Dec. Totalt sju 
stipendier delades ut under kvällen.  På bilden t.h. får Ulf 
sitt stipendium av Jan Westin i stipendiekommittén.  
 

            

 



Det uråldriga häradsröset i Kalmarsand är i fara 
 
av Ulf Björkdahl 
 

 
 
Håbo kommun håller på att ta fram en detaljplan för det område i Kalmarsand som avgränsas 
av terrängen sydväst om järnvägen mellan Håtunavägen och nuvarande bebyggelse i Kalmar-
sand. Bl a kommer den höga silon att rivas liksom de gamla soldattorpen och den gamla krogen 
för att ge plats till ett nytt bostadsområde samt dessutom en ändring av Stockholmsvägens 
nuvarande dragning. 
 
Vad som särskilt bekymrar mej är att man vill flytta det gamla häradsröset på udden väster om 
silobyggnaden. Röset är ett s.k. femstenarör som åtminstone sedan 1600-talet markerat gränsen 
mellan Håbo och Bro härader. Röset är välbevarat vilket inte är fallet med andra rösen längs 
häradsgränsen, t ex det vid Kristersberg. 
 
I förslaget till detaljplan föreslås att röset flyttas ”längs med gränslinjen”. Jag har påpekat för 
kommunen att röset står i ett ”gränsknä”, dvs. på en plats där gränsen ändrade riktning. Därför 
kan man inte flytta röset utan att samtidigt ”ändra” gränsen. En flyttning skulle oundvikligen 
innebära en förändring av rösets originalutseende och reducerar därmed dess historiska värde. 
 
Börje Sandén menar att röset t.o.m. kan ha markerat gräns mellan Attundaland och Tiundaland. 
Rösets läge som är ovanligt långt upp på land kan antyda en hög ålder. Det bör ha anlagts nära 
dåtidens strand och är därför en intressant påminnelse för ortsborna om landhöjningens storlek. 
 
Röset är märkligt nog inte noterat som fornminne vilket jag anmält till länsstyrelsen. Min 
uppfattning är att, eftersom röset var så att säga ”först på plats” bör byggnadsplanerna i detta 
fall anpassa sig efter platsens historia. Anständigast är att röset blir kvar i befintligt skick. 
Ansvarfulla politiker och tjänstemän i kommunen och skickliga arkitekter bör kunna utgå från 
platsens kulturhistoriska förutsättningar i samhällsplaneringen. 
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Jättestenen på Stäksön  
av Ulf Björkdahl 

 

På Norra Stäksön finns ett friliggande flyttblock med uppseendeväckande stora dimensioner, hitflyttad 
av inlandsisen för ca 10.000 år sedan.  
 
För några år sedan skulle vi leta reda på denna omtalade sten. Det var vinter och skogen bestod mest 
av tät ungskog. Sikten var endast några meter pga slyet och inga utsiktspunkter fanns. Vi pulsade 
omkring i skogen denna snörika vinter utan att hitta någon jättesten. Älgspår fanns det däremot gott 
om. Tro inte att jag överdriver att vi ägnade 2 timmar åt detta hopplösa letande efter något så stort men 
ändå oåtkomligt. Så plötsligt när vi viker undan några grenar reser sig framför oss från ingenstans 
denna monumentalt stora sten. Intrycket är överväldigande, nästan skrämmande. Börje Sandén har 
berättat att han också fick genomgå detta irrande för många år sedan innan han fann stenen. 
 
Norra Stäksön planeras nu för bebyggelse. Inte ens de som tog fram områdesbeskrivningen som låg 
som underlag för beslutet om framtida byggnation hittade denna jättesten. De har i sitt underlag 
markerat en helt annan sten på en helt annan plats och bifogat ett foto på en sten som finns på södra(!) 
Stäksön. Ja, det är inte lätt att bereda skrivbordsbeslut. 
 
Jag engagerade ingenjören Ove Persson i Kallhäll för att räkna ut stenens storlek och vikt. Eftersom 
stenen är mycket oformlig är det svårt att få fram exakta mått. Dock kan följande konstateras: 
Längsta längd är exakt 12 m. 
Längsta bredd är exakt 6 m. 
Höjden uppskattas till ca 7,5 m, varav omkring en halv meter ligger under marknivån. 
Omkretsen är ca 32 m på bredaste stället. 
 
Ove använde en hederlig tumstock för att bedöma stenens volym genom att lägga till och dra ifrån 
med hänsyn till stenens oformlighet. Beräkningarna är förstås inte exakta men stenens vikt kan 
uppskattas till storleksordningen ca 900 ton. 
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När man iakttar stenen ger den inte intryck av att ha rullats av inlandsisen och därmed inte slipats. 
Man slås istället av tanken att överdelen ser ut som en bergstopp. Kan det vara så att den har skjuvats 
av och förflyttats av isen utan att ändra horisontalläget? 
 
Nyfikenheten ökar. Vi har därför kontaktat kommunen, länsstyrelsen, riksmuseum, SGU och 
universitetet för att utröna vad som är känt sedan tidigare. Finns den registrerad och beskriven? Vad är 
det för bergart och var kan stenen ha sitt ursprung? Än så länge har vi inte fått några särskilt 
innehållsrika svar men vi fortsätter ihärdigt vårt letande efter information.  
Kanske någon av läsarna har information eller tips? 
 

På Stäksön finns massor av flyttblock. 
Jätteblocket ligger vid krysset i stiglös terräng 
mitt i skogen nära ett kalhygge.  

Ove funderar på hur man överslagsmässigt ska 
beräkna flyttblockets vikt. 

 
Vi föreslår starkt ett besök i terrängen. Det finns dock inga stigar att följa, varför vi rekommenderar 
grova skor och kanske gott om tid. Det kan vara svårt att hitta platsen. 
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I förra nyhetsbrevet (2018-3) publicerade vi av misstag en äldre version av Ulfs 
uppsats om torpet Ön på Stäksön. Forskningen har dessbättre gått framåt och vi kan 
nu publicera den aktuella versionen som forskats fram under 2018. 
 
 

Torpet Ön (Strömstorp) på Stäksön 
 

av Ulf Björkdahl 

 

Torpplatsen Ön är belägen mitt på norra delen 
av Stäksön (= stjärnan på kartan bredvid) på 
mark som tidigare tillhört säteriet Almare-
Stäket. Hit tog man sig ända in på 1930-talet 
endast via den urgamla stigen från herrgården 
som korsade Stora Landsvägen där f d restau-
rangen Dalkarlsbacken nu ligger. Numera tar 
man sig enklast hit via gamla järnvägsbanvallen. 
 
I det följande ger jag en kort översikt över 
torpets historia med vetskap om att det för den 
vetgirige finns en hel del ytterligare material att 
gräva fram om torpet och dess invånare. 
 
Torpet omtalas i jordeboken 1634 som "ny-
bygget Strömstorp". Eftersom det inte nämns i 
jordeboken 1617 har vi förmodligen därmed 
dess ungefärliga tillkomsttid (1620-talet?). 
 
Torpet låg på säteriets utmarker där det var skog 
och ängar. Dess ursprungliga uppgift var att 
hysa en ängsvaktare som på säteriets vägnar 
vakade över Strömsängen norr om torpet så att 
boskapen som på den tiden betade fritt i skogen 
inte tog sig in på ängen och åt av det blivande 
vinterfodret till säteriets kreatur. Det långa 
stängslet runt ängen krävde ständig tillsyn av 
ängsvaktaren.  

Torpet Ön (stjärnan) med Strömsängen norr om och 
Bro- eller Färjekarlsängen1 söder om torpplatsen. 

 
 
Namnet Strömstorp har sitt uppenbarliga ursprung i Strömsängen som är äldre än torpnamnet. Från slutet 
av 1600-talet kallas torpet rätt och slätt för Ön. Själva torphuset kallades ibland för Östugan. 
 
Till torpets egen försörjning hörde närliggande åkrar för spannmålsodling och längre bort, i skogen söder 
om torpet, låg kärren som användes för höstslåtter. På torpplatsen fanns torpstuga, uthus, köksträdgård, 
brunn och jordkällare. 
 
Torpet var bebott i mer än 300 år. Här har under årens lopp bott torpare, skogvaktare, statdrängar och 
arbetskarlar med sina familjer. I själva verket rör det sig dock om två torpplatser vilket vi strax ska få se. 

                                                            
1 Överfarten över Stäkets sund skedde under olika tidsperioder via bro eller färja. Brovakten resp färjekarlen hade 
sin utkomst bl a från denna äng. Därav ängens namn. 
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1600-talet 
 
De första kartorna över torpplatsen hittar vi i 
slutet av 1600-talet. 
 
Stäket-kartan från 1681 kan vara lite besvärlig 
att orientera sig på. Författaren har därför 
förstärkt Stäksöns strandlinje. Från nordväst 
ses landsvägen gå från Lill-Stäket (Ryss-
graven) diagonalt över Stäksön till färjeläget i 
sydost. Intill torpet anges på kartan att ”ängs-
vaktartorpet är upptaget i ängen”. (Karta från 
Stockholms-Näs hembygdsförening). 
 
G och H är torpets åkermark dvs den syd-
ligaste delen av Strömsängen och den nord-
ligaste delen av Bro- eller Färjekarlsängen.  
 
Observera att på 1600-talskartorna är torpet 
utritat mitt för ängen ca 100 m österut jämfört 
med dagens läge. Här låg nämligen torpet så 
länge det fungerade som ängsvaktartorp. 
Någon gång under 1700-talet upphörde 
ängsvaktarfunktionen och torpet flyttades till 
sin nuvarande plats. 

 
 

  
Torpplatsen enligt karta över Stäkets kungsgård 
1690. Utsnittet motsvarar G på den översta kartan. 
Torpet (inringat) är utritat mitt för ängen medan 
dagens plats är kryssmarkerad. (Det nord-sydliga 
strecket på kartan är ingen väg utan ett veck på 
kartan). 

Variant av ovanstående karta 1690. Ägorna syns 
inhägnade och innehåller åkertäppor (P). Torphusen 
kan anas. 
Vid tidpunkten för upprättandet av dessa kartor 
bodde torparen Erik Persson här med sin familj, 
från 1660-talet och fram till år 1700. 
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1800-talet 

Nästa lägesbeskrivning över torpplatsen hittar vi på 1802 års karta över sätesgården Almare-Stäket. 

 

 Utsnitt ur bredvidstående karta. 
Stugtomten är vid ägofiguren 62. Som 
synes låg torphusen i öppen fyrkant. 
Torpstugan bör vara det nordligaste 
huset som fanns kvar till våra dagar. 
Övriga byggnader är uthus av olika slag. 
Författaren har kryssmarkerat torpets 
tidigare plats som nu hade uppodlats till 
åker. 

Torpet Öns ägor: 
62  stugtomt. 
63-64 norra och södra åkervretarna. 
65-66 åkerlindor i träda (äng).  
67 Hästhagen (äng). 
68 Lillkärret (starrgräsäng).  
69 Stäksbackakärret (tillhörde tidigare torpet Stäksbacka 
vid Lill-Stäket (Ryssgraven). 

Vid kartans tidpunkt (1802) bodde här 
torparen Jan Andersson Lundberg med 
familj och några inneboende. 

 

 
1972 bestod torphusen av stugan och ett uthus. Fotona publicerade med tillstånd av länsmuseum. 
 
Vilken djurhållning torparen hade kan vi få ett hum om via några bouppteckningar. Jan Larsson (död 
1773) höll inte mindre än 1 häst, 4 kor, 15 får och 4 svin. Anders Blomgren (död 1783) höll 1 sto, 1 ko, 1 
kviga, 1 tacka och 1 sugga. Petter Sundberg (1824) höll 1 ko, 1 stut, 1 sugga, 2 tackor och 2 lamm. 
 
Torparen var skyldig att fullgöra 2 dagsverken i veckan till herrgården. 
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Järnvägen dras genom torpplatsen 
 
När järnvägen drogs fram över Stäksön under 1870-talet drogs spåret tvärs över torpplatsen. Torpstugan 
kom att ligga söder om och jordkällaren norr om banvallen. 
 

På denna karta, som upprättades 1872-73 inför järnvägsbygget, ser man hur järnvägen drogs fram över 
torpmarken. Stugan och ett uthus är utritade. Det grova svarta strecket över järnvägen strax norr om 
torpstugan är en järnvägsövergång vilken medförde att vägen som tidigare gick väster om torpplatsen nu 
fick ändras till nuvarande östliga läge. I norr ses en lada i åkerkanten. Den var utformad som en s k 
hjälm med tak och öppna sidor (grundstenarna är kvar). 
 

Utsnitt ur ekonomiska kartan 1952 från Lant-
mäteriets historiska kartarkiv. Torpplatsens 
ägor, inkl kärrmarken, är desamma som 1802, 
men nu benämnda Ön 1:1. 

Karta 1952. Gamla platsen är markerad med det stora 
krysset.  
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Torpplatsen på 1970-talet. Enligt 
en torpsyn 1890 mätte stugan 10,1 
x 6,5 m och hade 2 rum och en 
förstuga. Platsen övergavs som 
permanent bostad på 1930-talet 
och användes därefter som 
fritidsbostad och för förenings-
verksamhet. Fotot publicerat med 
tillstånd av länsmuseum. 

  

 

 
Uthuset som det såg ut 2009. Det 
mätte 9,3 x 4,2 m. Fädelen (6,2 m 
lång) var uppförd i timmer. Huset 
byggdes på 1870-talet sedan 
järnvägen dragits fram. I början 
av 1900-talet höll torparen 2 kor, 
1 gris samt smådjur här.  
Foto författaren. 

  

 

 
 
Jordkällaren idag. Det kan tyckas 
underligt att källaren ligger en bit 
inne i skogen. Men så är egentli-
gen inte fallet. Den byggdes i 
själva verket med öppningen intill 
den lilla väg som före järnvägens 
tillkomst passerade väster om 
torpplatsen (jfr järnvägskartan). 
Foto författaren. 
 

 

Epilog 
 
Torpstugan brann ner i början av 2000-talet varefter torpgrunden planades ut. Platsen anmäldes av mej till 
fornminnesregistret 2012 och blev registrerad som RAÄ Kungsängen 210. Uthuset brann ner 2015. Idag 
återstår inte mycket annat av torpplatsen än några grundstenar i skogskanten och jordkällaren. 
 
Enligt kommunens planprogram ska Norra Stäksön bebyggas med bostäder. Planeringen befinner sig 
ännu i ett tidigt stadium.  
 
 
 
 
 
Källor: Jordeböcker, kyrkoböcker, mantalslängder, lantmäteriets historiska kartor, Almare-Stäkets arkiv i 
Kungliga biblioteket, lokalkännedom. 
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Sophies hörna: Lilla huset vid Prästvägen 
Konsum Lilla huset  pizzeria

Bilden t.h. är tagen i slutet av 40-talet av min far Olov 
Hedin med hans nyförvärvade Hasselbladare från ett av 
fönstren på övervåningen till min mormors hus på 
Prästvägen 10. Pojken på bilden är min morbror Janne 
som är i 10-årsåldern samt hunden Trixi. Janne står i 
nuvarande korsningen Prästvägen/Köpmanvägen. Det 
enda som finns kvar av husen på bilden är huset längst 
till höger på bilden. Det är idag pizzerian i hörnet av 
Köpmanvägen/Skolvägen, precis vid nuvarande 
järnvägsstationen. När bilden togs var det en klädbutik 
som hette Heymans varuhus. Någon gång i slutet av 60-
talet bytte det namn till Grills kläder. Affären hade tre 
stora skyltfönster och neonskylt, nästan som i stan! 
     Det söta lilla huset som vi ser till vänster på bilden, 
hade en putsad ljust gul fasad. Runt huset var det ett rött 
trästaket. I huset bodde familjen Holm. Till höger om 
huset fanns en liten bergknalle där det växte mandelblom 
och kattfot. Där brukade jag räkna vårens ankomst efter 
förekomsten av dessa blommor. Vintertid fungerade 
bergknallen som kälkbacke för oss barn. Det var inte så mycket trafik på Köpmanvägen på den tiden. 
Den hette förresten bara ”vägen". 
     Det lilla huset är numera rivet och på dess plats ligger fortsättningen av den radhuslänga som ligger 
utmed Köpmanvägen. Adress för de radhusen är idag Prästvägen. Bakom flaggstången till det lilla huset 
ligger ett rött trähus med adress Stationsvägen om det hade varit kvar. Det är rivet och har fått ge plats 
till radhusen utmed Stationsvägen. 
     Om vi sedan förflyttar oss mot höger i bilden ser vi ett lågt trähus. Det var Bros Konsumbutik med 
lager på baksidan. Ett barndomsminne är att man sprang dit första advent och mycket andaktsfullt tittade 
på julskyltningen. Senare kom en godisautomat upp som var en attraktiv samlingsplats för oss ungar. 
Snett bakom Konsumbutiken ser vi ett vitt tvåvåningshus med brutet tak. Det var den ursprungliga 
Konsumbutiken. På den tiden bodde föreståndaren med sin familj på övervåningen. Det måste ha varit en 
väldigt liten butik och allteftersom Bro växte, behövdes en större butik. Då för tiden fanns bara Viktor 
Johnssons Eftr. som konkurrent. 
   Alla dessa hus är rivna och har fått ge plats för den röda radhuslänga som ligger utmed Köpmanvägen 
strax innan stationen. Huset varifrån bilden ovan är tagen finns fortfarande kvar.  
 
Bilden nedan är en del av ett flygfoto från 30-talet som visar platsen för lilla huset och dåvarande 
korsningen Prästvägen/Köpmanvägen. Bilden ger annat perspektiv av det som bilden ovan visar. 
 

Prästvägen/ Köpmanvägen  
 

                                             

Lilla huset 
Mormors
hus 

Gamla Konsum 
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Börje Sandén bläddrar i hembygdsarkivet  
 

Han lyfter fram smått och stort ur bygdens historia  
och berättar var du kan hitta material för fortsatt läsning.  

 
 
Bakgrund 
 
Höstterminen 1952 tillträdde jag min första tjänst som lärare på Säbyholms folkskola (B2-skola) och 
organist i Låssa församling. Jag hade årskurserna 3-6 i klassrummet och alla ämnen även slöjd, musik 
teckning och gymnastik. På schemat för årskurserna 3-4 stod ämnet Hembygdskunskap. Detta innebar att 
jag måste lära mig min nya hembygds historia. Sökande efter hembygdhistorien innebar för mig att det 
utvecklades till en yrkesangelägenhet. Det var samma år som storkommunen Upplands-Bro hade bildats. 
Den nya kommunen kom att bli den till ytan största norr om Stockholm. Innevånarantalet var 3609 
personer och den var fortfarande sjunkande. Kyrkornas antal var 6.   
    Slumpen gjorde att jag redan innan skolan började i augusti fått en lektion i Låssa-bygdens historia av 
en f.d. skolkamrat från min tid vid det enda gymnasiet i Stockholm där ’gossar och flickor´ studerade 
tillsammans. Kerstin hette hon, och hade redan folkskollärartjänst på annan ort. Hennes far var lärare vid 
internatskolan intill kyrkan. 
    Vad var det nu för hembygdshistoria som skolkamrat Kerstin informerade mig om beträffande bygdens 
historia? Det var Labyrinten uppe på Uppsalaåsen som hade återupptäckts av kyrkvaktaren i 
Klockargården. Snart nog fick jag se en artikel om labyrinter i Uppsala Hembygdsförbunds årsbok. 
Kommunen tillhörde Uppsala län.  
    Låssa-labyrinten skulle bli en lång följetong med många inlägg och tolkningsförslag. Så småningom 
utökad med en processionsväg av något slag. Jag har deltagit i alla arkeologiska undersökningar, följt 
olika forskares officiella forskning, bidragit med egen forskning och tagit vissa initiativ. Det finns mycket 
härom på UKF:s hemsida www.ukforsk.se
 

 
Några grundläggande exempel på vad lokalhistorisk forskning kan innebära. 
 
Kyrkvaktaren hade av lokalbefolkningen fått veta att det skulle 
ha funnits två bosättningar i bortre delen av åsen: Savolax  och 
Karelen. Den första hittade jag på en gammal geologisk (!) karta 
- men inte Karelen.  
    Efter en tid skulle det göras en nyplantering av tallar långt 
bort i Rösarings-skogen. Arbetsstyrkan hann emellertid inte göra 
allt färdigt. Arrendatorn, vars tre barn jag haft i min skolklass 
tyckte att skolbarnen kunde få hjälpa till att plantera de 
återstående tallplantorna. Det fanns redan upplöjda fåror där 
tallplantorna skulle sättas. 
     Det här med ett Savolax i vår skog uppmärksammades av 
Kartverket som arbetade med ny utgivning av den storskaliga ekonomiska kartan. Efter någon tid dök det 
nämligen upp 2 man från kartverket som sade sig ha hört att jag visste var detta Savolax låg. De hade tagit 
med sig själva flygfotot över området.  
Jag sa att jag kan peka ut exakta platsen. Vi planterade inte några plantor i husgrunden, där växte redan en 
björk, så den syns nog, sa jag. Om den gjorde! Där syntes även fårorna där plantorna planterats och en stor 
rund björk.  
     Lokalhistorisk forskning kan tydligen ge intressanta överraskningar. Det speciella med begreppet 
Savolax förklarade jag vid en utflykt till platsen med Finska föreningen för många år sedan. Min hustru 
Gudrun och jag har ett par gånger varit inbjudna till det ”Svenska hembygdsförbundet ” i Finland för att 
berätta om UKF:s forskning i allmänhet.  
     Jag vet inte hur det gick till. Men när en svensk/finsk gymnasieklass besökte Upplands-Bro gymnasiet 
ville de också få se platsen och höra historien om det märkliga begreppet Savolax.  
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    Hur gick det med Karelen som också skulle finnas i Rösaringsområdet? Jag kom på att den familj som 
hade bott där naturligtvis måste finnas med i församlingens årliga husförhörslängder. Där skulle ju alla 
husets medlemmar finnas registrerade. Man kontrollerade deras nattvardsgång, katekeskunskap  m.m.  
Där var namnet Karelen  överstruket och ersatt med Källtorp, huset närmast källan, som fortfarande är 
källan för den nuvarande bebyggelsen. 
 

 
Landhöjning efter istiden gav vår bygd en ny roll 
 
Landhöjningen i vårt land gjorde att förbindelserna med omvärlden förändrades påtagligt för cirka ett 
tusen år sedan. Att utnyttja havet för kommunikation var en nödvändighet. Men det blev allt oftare 
motström vid Stäket. Detta hade i början varit ett skydd mot inträngande plundrare, men det blev också ett 
hinder för fredlig handel mellan folken i området.  
    Eftersom den bygd vi idag bor i låg vid skärningspunkten mellan land och hav så speglar vår lokal-
historia de problem, som behöver lösas.  

• Hur skyddar vi oss mot plundrande vikingar? 
• Hur länkar vi oss samman med europeiska kulturen?  

Frågor som skapade en samhällsbildning.  
 
Assurstenen vid Bro kyrka är den enda runstenen med fullständigt bevarad text som berättar om försvaret 
mot vikingar.  
 
Den geologiska förändringen i vårt land i form av landhöjning, gjorde att de förhistoriska 
samhällsbildningarna i Uppsala-området fick alltmer försämrade kontaktmöjligheter med omvärlden. 
 
Vår bygds tidiga historia speglar helt klart viktiga delar av vårt lands tidigaste historia. När jag år 1982 
fick uppdraget att skriva hembygdsboken ’Det hände i Upplands-Bro’, så började mina forskningar med 
att försöka finna rötterna till begreppet Bro.  
       Jag fann dem i namnet Bro hundare, senare ändrat till Bro härad. Det första Bro var ungefär dubbelt 
så stort, som vår nuvarande kommun, eftersom de stora öarna i Mälaren låg i det Bro vi funnit.  
 
För tusen år sedan fick vi således de första mer utförliga skriftliga rapporterna om sjötrafiken i flera 
isländska sagor. Den isländske författare som på 1200-talet skriver om saken vet, att när han författar den 
gamla berättelsen så är det svårigheter att ta sig in till Svitjods centrala delar. 
 
     I början av 1600-talet är det fortfarande ofta svårt att ta sig förbi den starka forsen vid Stäket. Det vet 
vi, därför att en dåtida ”Upplands-Bro-bo, Martin Aschanéus, i sina efterlämnade papper säger att 
resenärer gärna väljer den gamla vattenvägen via ’draget’, nära Kalmarsand, eftersom man där fick hjälp 
av ’Kalmare kånkare’ att bära sina handelsvaror eller få hjälp att dra båten över till Ullfjärden.  
     Aschanéus visste också vilket ’öknamn’ de innevånare hade som bodde vid Stäket – de kallades Näs 
Tövare.  Ordet ’töva’ betyder vänta. Det fortsatte länge att vara starkt strömdrag. På 1700 slets färjans 
tross av så att den drev långt ut på Görväln. Första ångbåten med propeller måste vänta i 4 dygn. Ännu när 
ångbåtstrafiken var som störst på 1930-talet hände det man fick vända vid Stäket. 

 
Vid den stora kommunsammanslagningen år 1952 skapades namnet Upplands-Bro, som blev en av de till 
ytan största förortskommunerna till Stockholm.  
 
Namnet Bro var benämningen på den första kända större samhällsbildningen som omfattade en 
fastlandsdel och de stora öarna i havet, dvs. dagens Mälaren. Lovön med blivande Drottningholms slott 
liksom de mindre öarna utanför Skärholmen låg då i något som på vikingatiden hette Bro hundare (ett 
äldre ord för det ’härad’ som lovat mobilisera 100 man vid fara ). 
 
Den stora vattenvägen upp mot de äldsta samhällsbildningarna vid Gamla Uppsala, Valsgärde och Vendel 
gick alldeles intill Rösaring, den stora kultplatsen vid havskusten, som med sin höjd på 61 m är högsta 
punkten i närområdet. Färdvägen utnyttjades flitigt eftersom det under långa tider på året var så strömt 
vatten vid Stäket att man hellre tog vägen via Draget, där man kunde få hjälp att ’bära’ sina varor - och 
kanske dra båten vid nuvarande platsen Draget.  
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Här tycker jag det är intressant att dröja vid själva ordet ’drag’. Vi har väl alla hört att man på vikingatid - 
och senare - drog sina båtar mellan floderna i Ryssland. I ryska språket och även i andra europeiska språk 
använder man dock inte ordet ’draga’ utan ordet ’bära’. Har man kanske tyckt att ordet ’bärställe’ skulle 
ge en felaktig association hos oss svenskar?  
Det var vid familjens lingonställe just där som vi hittade den största ”vallanläggningen” som jag berättar 
mer längre fram. (de kallades förr fornborgar) 
 
Jag kan berätta att vårt lands första ’formellt’ utsedda riksantikvarie Martin Aschanéus var en Upplands-
Bro-bo, från Aske. År 1630 blev han utnämnd till den nya befattningen av Gustav II Adolf, medan han låg 
med svenska flottan vid Dalarö och väntade på förlig vind för att gå in 30-åriga kriget.  
     Aschanéus berättar att folket som bodde vid Kalmarsand, där Draget var, hade fått öknamnet ’Kalmare 
kånkare’. De hjälpte till att bära båtarnas last.  
     På motsvarande sätt kallades befolkningen vid den starka strömmen vid Stäket för ”Näs tövare”.  Töva 
betyder vänta. De sjöfarande tvingades ofta vänta flera dagar innan strömmen avtog. Den första ångbåten 
med propeller måste vänta i 4 dygn innan strömmen avtagit tillräckligt. 
 
Grundbetydelsen i begreppet bro är ’förbindelse av något slag, även bildlig sådan, som att bygga broar 
mellan människor. Benämning Bro har sin upprinnelse i den ’landväg’ som Assurs hustru Ginnlög lät 
anlägga för att hedra makens minne genom att låta bryta ner träden i skogen mot Tibble för att få en 
framkomlig ridväg genom den, samt lägga de nedbrutna träden som bråtar vid sidan av vägen. Aschanéus 
visste att ridvägen gick fram till vårt nuvarande Väst-Tibble. Var låg bryggan där det inte var strömt 
vatten? Vid Brogård naturligtvis. 
 
Bro-borna hade också fått ett öknamn - ”Bro Män Bråtare”. Underförstått är, att början av vägen snabbt 
skulle kunna blockeras, när fientliga vikingar var på gång. Metoden finns illustrerad i vårt lands äldsta 
historiebok tryckt på 1500-talet. Det skedde med hjälp av förberedd fällning av träden, när vårdkasen på 
det höga berget invid Brogårds brygga slog larm.  
 
När kommunen för länge sedan planerade för den kommande bebyggelsen vid Tegelhagen handlade man 
föredömligt. Man bjöd in Gudrun och Börje Sandén för en guidad tur i området, så att vi kunde berätta 
historien om trakten. Brogårdsbryggan var exempelvis startpunkten för en av våra allra äldsta ’vägar’ 
inhuggen i Assurstenen. Ordet bro betyder ursprungligen ”anlagd väg”. Bryggan hade inte fått ingå i 
köpet, när Bro Hof skapade sina två golfbanor.  
 
Men, måste man inte ta vägen över Bro Hofs mark för att komma till bryggan!  Ingalunda. Om man inte 
ändrat på planerna kommer man att kunna ta bussen ända ner till den bevarade bebyggelsen vid bryggan. 
Där finns ännu kvar såväl affären som ångbåtskaptenens bostad. Båten gick i ottan in mot Stockholm med 
grönsaker, som ökades på vid alla bryggor längs traden ända till staden. Sedan är det bara att ta en 
promenad tillbaka längs den kulturstig med informations-skyltar som man tänker anlägga.  
 

 
Var kan Upplands-Bro- borna finna sin hembygds historia? 
 
• På kommunens hemsida och i lokaltidningarna annonseras föredömligt våra historiska evenemang 
• På hembygdsföreningarnas hemsidor  
• Tryckta skrifter: Bro hembygdsförening med ”Boken om Bro” år 2001 
• Stockholms-Näs/Kungsängens hembygdförening med bl.a. Svenngårds inbundna ”Nyhetsblad” 

berättar om Kungsängen och Västra Ryd 
• Carl Widmans: ”Vad gamla röster tala”.  Nytryck är på gång 
• J. Öberg. ”Försök till beskrivning över Ryd och Näs socknars Pastorat”, 1822 
• Håtuna krönikebok 
• På UKF:s hemsida   
• Börje Sandéns hembygdsbok ”Det hände i Upplands-Bro” 1984  
• Tryckta hembygdsböcker finns på biblioteken i Bro och Kungsängen 
• I Svenngårdska rummet i Kulturhuset finns ett mycket stort material i pappersburen form 
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När och Hur blev kommunens historia en kommunal angelägenhet 
 
 
När lokalpolitikerna upptäckte att vi hade en rik historia föreslog två ledamöter i fullmäktige - en från 
vardera blocket - att vi borde inrätta en kulturnämnd. Så skedde. Börje Sandén valdes till ordförande. 
Verksamheten började 1969.   
 
Upplands-Bro Musiksällskap – UMS - bildades för att ta hand musikverksamheten med de kommunala 
bidrag som ställdes till förfogande. En mycket lyckad idé var att göra musik på historisk platser och på 
herrgårdarna i kommunen. 
 
1970 avgick Börje som kulturnämndsordförande, men fick i stället ta hand om Musiksällskapet. Ett stort 
antal musikframträdanden runt om i kommunen genomfördes av ett ökande antal musik- och körsektioner. 
Bl.a. fem ångbåtsturer med musik till historiskt intressanta platser i och utanför kommunen gjordes till 
Drottningholm, Mariefred,  Skokloster, två gånger ”runt kommunen”. Några turer med mindre sightseeing 
båtar gjordes också.  
      Musiksällskapets verksamhet gled allt mer över till UKF, som fortsatte med musik på historiska 
platser och herrgårdar och slott. Forskningsinstitutet genomförde med hjälp från dåvarande  musikmuseet 
och Conny Carlsson vid musikaliska akademin ett rent musikhistoriskt program kring Almarestäkets 
restaurerade hammarflygel. Börje tog med sig sin cembalo byggd efter historiska principer. Conny 
Carlsson stämde ett av cembalons två register på historiskt sätt. Med det gamla sättet växte klangen. Med 
det moderna stämningssättet på en cembalo - det som används på flyglar och pianon där strängarna är 
inspända i en järnram - blir klangen blir ”oskön” på cembalon. 
    Det var så stort intresse för konserten att vi måste göra den 3 gånger. Musikmuseets chef berättade att 
liknande försök på museet  inte lockade publiken. När det var dags för 20:e herrgårdskonserten hyrdes 
Hallvylska Palatset i Stockholm, där samtliga musiksektioner medverkade. Fullsatt lokal för 80 betalande 
åhörare.  
    Så småningom tog UKF över herrgårdskonserterna. 
 
 
Det stora Hembygdsprojektet åren 1977- 81 
 
Det 3-åriga Hembygds-Projektet (i praktiken 4 år) skulle bli drivmotorn som startade och drev 
hembygdsforskningen vidare med publiceringen av kommunens historia på många olika sätt. Ytterst var 
ambitionen att ge de många nyinflyttade i kommunen en ny hembygd.  
     Projektet drevs av Socialstyrelsen i samarbete med Historiska museet och kommunens kulturchef samt 
två projektanställda kulturarbetare, som betalades med pengar från Allmänna arvsfonden. 
  
En allmän Upplands-Bro-dag anordnades på museet med bussar från kommunen. Börje Sandéns föredrag 
med bilder i föreläsningssalen måste dubbleras, liksom Alvar Nilsson kör i medeltidssalen där bl.a. det 
gamla altarskåpet från västra Ryds kyrka intar en hedersplats. Det var Historiska museets dittills mest 
besökta publik-dag fick vi veta.En studiedag för kommunens lärare gjordes med samma program. 
 
Börje Sandén medverkade som författare i Historiska museet utgivning av nr 7 i dess serie med 
Historiska Nyheter i stort format. Socialdemokratiska föreningen hade uppmanats att skriva om Oscar 
Sjölander. När inget material kom tog Börje hand om saken och skrev artiklarna om Sjölanders stora 
engagemang för lantarbetarna genom att bilda arbetarföreningar i Bro och Kungsängen. En av Ivar Lo-
Johansson statarnoveller om Sjölander togs med.  
 
Börje iklädde sig ibland rollen som tidningsreporter vid olika årtal. Praktiskt taget all central historia kom 
med. Även Broprästen Jacob Mörk, som skrev vårt lands första roman får en plats i tidningen, liksom 
vetenskapsakademins första kvinnliga ledamot Eva de la Gardie, som visade hur man gjorde brännvin av 
potatis. 
 
En andra tryckning av Historiska nyheter gjordes som avslutning på projektet. Tidningen gick till alla 
hushåll i kommunen. (UKF fanns inte - bildades 1987)  

  15  



    Börje var också guide vid utflykter till historiska platser i kommunen.. Ett stort antal bussturer 
anordnades med avstigning på många ställen. Först för lärare, sedan praktiskt taget samtliga kommunala 
nämnder och de politiska partierna. En andra utgåva till hushållen gjordes som avlutning på projektet. 
 
Gå till biblioteken – Där bör den finnas för läsning. 
 
 

 
Fornminnesplatsen  Rösa Ring 
 

 
 
Föst några omdömen om Rösaring: 

 
• ”Ytterst få områden i landet har ett lika rikt uppbåd av 

fornminnen, när det gäller antal och variation” 
• ”Märkligt att Rösarings-komplexet inte prioriteras av 

Riksantikvarieämbetet.  
• Rösaring har ju mer än Birka att bjuda på”   
 
Ovanstående är intressanta påpekande av två fornminnesforskare 
som varit chefer för den svenska Fornminnesinventeringen. Rösa 
Rring är ett unikt fornminnesobjekt. Det har gjorts arkeologiska 
undersökningar vid flera tillfällen, men det har alltid varit ’enskilda 
projekt’ kring någon del av ”Rösarings-komplexet”.  
     Det har inte bara gjorts arkeologiska undersökningar på olika platser i Rösarings-området efter åren 
1981- 82. Historiker - och amatörer - har hittat intressant material  som skulle kunna vara av värde för 
tolkningen av vissa oklarheter i dokumentationen av de arkeologiska beskrivningar.   
     På UKF:s hemsida lät vi bl.a. en internationellt sammansatt forskargrupp komma till tals. Vi vet att 
kulturfolken i såväl Egypten som Mindre Asien/ Messopotamien hade säker kontroll över solens och 
månens årliga vandringar över himlavalvet.  
     I den engelskspråkiga svenska tidningen ”Viking Heritage Magazine” visar jag att en liten av-vikning 
från den påbörjade riktning av processionsvägen vid Rösaring gör att vägen då pekar rakt mot en för 2000 
år sedan vattenfylld dödisgrop, som jag strax skall berätta mer om.                        
    Det är den romerska historikern Tacitus som berättar om fruktbarhets -gudinnan som regelbundet 
kommer i vagn till sitt folk, som bor på öarna i norra oceanen. Efter besöket  genomgår hon och vagnen en 
liturgisk rening i en avsides belägen sjö, den nyss nämnda dödisgropen! En professor såg detta som en 
framgång i forskningen. 
 
När man upptäckte att det fanns en processionsväg vid Rösaring kom den första arkeologiska 
undersökningen. Riksarkivet kunde snabbt genomföra en veckolång snabb-undersökning. Den var så 
givande att man fortsatte även följande år. Trots detta sensationella unika fynd blev det ingen fortsättning. 
Andra arkeologer ordnade ett antal undersökningar nedanför åsen. Väl så intressanta. Det förstår du om du 
på nytt läser vad de två ledande forskare sagt  om Rösaring. 
 
Den första undersökningen fullbordades aldrig med någon grävning för att avgöra om den stora avplanad 
kullen var en grav eller något annat. Därefter har det bara blivit gissningar. De andra 5-6 gravarna har 
sådant utseende och belägenhet uppe på åsen och att de beskrivs som typiska bronsåldersgravar. 
Bronsåldern slutade 500 år före Kr. 
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