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Historiska nedslag längs Enköpingsvägen
Torsdagen den 28 mars 2019 kl 19.00
Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 i Bro
Börje Sandén visar bilder och berättar om platser längs Enköpingsvägens sträckning
genom kommunen.
Fri entré
Välkommen

UKF årsmöte 2019 och föredrag
Torsdagen den 11 april kl 18.30/19.00
Stora samlingssalen Dagcentralen Torget 4 Kungsängen
Årsmötet börjar kl 18.30 och beräknas vara klart 19.00
(se bifogade årsmötesdokument i detta nyhetsbrev Verksamhet, dagordning, aktivitetsplan)
Kl 19.00 börjar föredraget som har rubriken

Nya aspekter på det medeltida Fornsigtuna
Arkeologerna Rune Edberg och Olov Heimer berättar om sin pågående forskning
om Fornsigtuna och några nya rön om platsens medeltida bebyggelse.
Vill du enbart lyssna på föredraget går det bra att ansluta kl 19.00
Öppet för alla. Fri entré

Välkommen
Vandring till jättestenen på norra Stäksön
Söndagen den 2 juni 2019 kl 10.00
Ulf Björkdahl guidar oss på en vandring via Ryssgraven, gamla järnvägsbanvallen, en
gammal torpplats och fram till slutmålet som är ett gigantiskt flyttblock från istiden.

Samling Bergaskolans parkering i Kungsängen.
Vandring i delvis svår terräng. Oömma kläder. Ta gärna med fika.
Öppet för alla. Fri entré.
Välkommen
Föreningen för
Upplands-Bro
Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen
Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro
Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro

Medlemsavgift 150:Pg 275894-4
ukf@ukforsk.se

www.ukforsk.se

Vandring i Rösaringskomplexet.
Söndagen 19 maj kl 14.00 (ca 2 tim)
Börje Sandén guidar oss till olika delar av Rösaringskomplexet och berättar om
gamla och nya rön i forskningen kring detta område.
Guidningen startar vi Stora Ekeby gård på Låssahalvön.
Bilparkering finns vid startplatsen.
För den som saknar möjlighet att komma till startplatsen för egen ”maskin” finns det
möjlighet att få lift (begränsat antal platser) med bil från
parkeringen i Bro Centrum kl 13.45.
.
Vi vandrar med flera uppehåll ca 2,5 km i delvis starkt sluttande terräng.
Ta med fika, Oömma kläder
Fri entré.
Välkommna

Dagordning vid UKF ordinarie föreningsstämma den 11 april 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning (brevkallelse 14 dar före årsmöte)
Fastställande av röstlängd
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende
verksamhetsåret 2018
7. Framläggande av revisionsberättelsen
8. Beslut om:
-fastställande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
-dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fråga som medlem i stadgeenlig tid hänskjutit till stämman (motion 3 veckor innan årsm.)
10. Beslut om styrelsens proposition . Se proposition nedan.
11. Fastställande av årsavgift för 2019. Styrelsens förslag: Oförändrat 150 kr.
12. Val av två (2) styrelsesuppleanter mandattid ett (1) år
13. Val av två (2) revisorer, mandattid ett år
14. Val av revisorssuppleant, mandattid ett (1) år
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden

Proposition slopande av särskild årsavgift för familjemedlemskap.
Förslag.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att den särskilda medlemsavgiften för familjemedlemskap
slopas och att avgiften för familjemedlemskap blir samma som för enskilt medlemskap.

Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen för
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF)
får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2018 (vid årsmöte 2019-04-11)
Under verksamhetsåret följande av årsmötet valda personer varit direkt involverade i föreningens skötsel:
Resterande
mandattid
(år)

Bef/namn

Ordf/kassör
Forsk.ansv.
Sekr
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Hans Borgström
Börje Sandén
Ulf Björkdahl
Bo Bjerkerot
Uno Stedman
Sophie Hedin

2
2
2
2
1
2

Resterande
mandattid
(år)

Bef/namn

Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revis.suppl

Håkan Norelius
Ulla Zetterberg
Bengt Ramström
Torbjörn Ehrnst
Agneta Ramström

0
0
0
0
0

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.
Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2018.
Ett år med fest, stora evenemang och mycket arbete är tillända. Börje inledde året med att fylla 90 år.
Kalaset (se nyhetsbrev nr 2) till hans ära hölls på Klint i närvaro av representanter för Kommunen, UKF,
Bro-Låssa hembygdsförening och Arkivföreningen. Under festen överraskades vi alla av Kommunens
hyllning till Börje i form av ett i Gudrun´s och Börje´s namn instiftat stipendium som skall delas ut varje år
till någon i kommunen som utfört något för lokalhistorien betydelsefullt arbete. I år delade Börje och
Gudrun ut priset för första gången. Det skedde vid Fest i byn och pristagarna var makarna Seth för deras
arbete med boken Almare Stäket en plats, en borg, en gård. Vem blir nr två? Det är bara att tipsa
kommunens priskommitté.
I april var det dags för det första av årets två stora UKF-evenemang nämligen historikern Bo Erikssons
föredrag om Sturarna: makten, morden, missdåden i ett fullsatt Kulturhus. En historisk höjdardag.
Efter UKF årsmöte i slutet av april var det hög tid att börja plocka ihop alla delar i UKF´s andra stora
evenemang för året. Ett historiskt evenemang som Börje länge önskat att få genomföra i form av en unik
kombination av föredrag, musik, deklamation, sång och bildspel. Vi kallade arrangemanget för Historisk
Mosaik och inslagen i programmet var ”mosaikbitar” som under programmets gång fogades samman till en
helhet under temat Frihet. I samarbete med Biblioteket genomfördes evenemanget i maj på Kulturhusets
Stora scen inför en entusiastisk publik.
I början av året kunde Ulf Björkdahl efter 5 års mödosamt hopsamlande av fakta sammanställa materialet i
form av ett 60-sidigt häfte med titeln Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro. Många unika bilder och
ritningar sammanfogade av en faktaspäckad text. Ett viktigt bidrag till kommunens lokalhistoria. Vi
beslutade, trots en hög tryckkostnad, att boken skulle få ett professionellt utförande i flerfärg och glättat
papper. Boken lanserades i mitten av Mars och försäljningen under året visar att boken tagits emot mycket
bra. Vi kan dessutom notera att Biblioteket har varit till mycket stor hjälp vid försäljningen. Beslutet att inte
snåla på produktionskostnaden har dessutom visat sig vara rätt. Man vill ha en fin bok.
I övrigt kan årets sammanfattas på följande sätt:
• Beslutade evenemang med föredrag och evenemang genomfördes som planerat. Totalt blev det fyra
föredrag, Väghistorisk utställning i Bro Bibliotek samt den ovan presenterade historiska mosaiken
•

Tre nyhetsbrev har producerats. Ulf Björkdahl har varit en flitig skribent.

•

Ulf Björkdahl fick Upplands-Bro kommuns kulturstipendium 2018 för hans väghistoriska forskning
kring Gamla Landsvägen.

•

Under året har de första stegen tagits mot en förnyelse av UKF hemsida. Steget är i form av en modernt
utformad Web-portal. Portalen är ännu ej tagen i bruk.

UKF Verksamhetsberättelse för 2018
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Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Årets resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2018 (delas ut vid årsmötet
den 11 april 2019). Redovisningen visar på ett rörelseöverskott på 3038,54 kr. trots ekonomiskt riskfyllda
aktiviteter under året. I början av året startade vi tryckning av UKF´s nya bok ”Gamla Landsvägen genom
Upplands-Bro”. Bokprojekt är alltid ekonomiskt riskfyllda men till vår lycka visade det sig att försäljningen
av boken gått mycket bra. Kostnaderna är idag i balans med intäkterna och det finns möjlighet att
bokprojektet kommer att gå med en liten vinst. UKF´s stora evenemang i Kulturhuset innebar ekonomiskt
stora artistarvoden. Utan kommunens bidrag till dessa arvoden skulle UKF´s resultat blivit avsevärt sämre.
Under året beviljade Kommunen verksamhetsbidrag till UKF. Vi kan inte nog betona hur viktigt
Kommunens bidrag är för UKF särskilt när medlemsavgifterna minskar och kostnaderna för ex.vis porto
ständigt ökar. Portokostnaden för våra medlemsbrev ligger idag på omkr. 6000 kr och den blir högre det
kommande året. För tre år sedan var den 2500 kr. Trots det tycker styrelsen att vi skall fortsätta med våra
pappersbundna nyhetsbrev även om produktionskostnaden börjar ta en stor del av medlemsavgiften.

Forskningsverksamhet under året.
Ulf Björkdahls forskning
Forskning har fortsatt om olika ting inom kommunen, bl.a. om ryssgravskanalen, flyttblock, gränsstenar och
olika torp. Särskilt intressant var upptäckten av torpplatsen Svartbäck i den djupa Lejondalsskogen, en plats
som övergavs redan i slutet av 1600-talet och är orörd sedan dess. Ett flertal artiklar har publicerats i årets
medlemsbrev.
Rösaringskomplexet
Börje har under året fördjupat sin forskning om Rösaringskomplexet samt genomfört en initierad analys och
utvärdering av rapporter från genomförda arkeologiska utgrävningar i området. Delvis nya rön om områdets
historia har varit möjliga att göra genom att ta i beaktande de geologiska processer som området utsatts för
under årtusenden. Processer som inte beaktats i tillräckligt hög grad i tidigare rapporter och som i vissa fall
resulterat i felaktiga slutsatser. Om de nya rönen blir accepterade av den officiella forskningen blir det
möjligt att ändra och komplettera den nu gällande uppfattningen om komplexets historia
Den forntida vägen mellan Bro och Fornsigtuna
Börje Sandén har under året fortsatt studierna kring en möjlig forntida väg mellan Bro och Fornsigtuna.
Tankarna om denna väg lanserades i en artikel i nyhetsbrev nr 4 dec. 2017 och vid ett föredrag i dec. 2017.
Studierna har i år ägnats åt fördjupade studier och analys av tillgängligt material som kartor från olika
tidsperioder och de begränsade texter som finns om detta forskningsobjekt. Vid sidan om några isländska
sagotexter är Martin Aschaneus texter från 1600-talet viktiga i forskningen.
Sunnerdals hemskolor på landet
Uno Stedman har under året fortsatt sin dokumentation av verksamheten vid den nu nedlagda naturbruksskolan på Säbyholm. Under året har en artikel (nyhetsbrev 2018-1) i ämnet publicerats.
Medlemsutveckling
Vid årets slut kunde vi slutligen räkna in 113 st. Detta innebär att medlemsantalet tyvärr sjunkit under året.
På den positiva sidan kan vi konstatera att flera nya medlemmar tillkommit som i någon mån ersatt de
medlemmar som av olika skäl valt att lämna oss.

UKF datorsystem
Under slutet av det föregående verksamhetsåret började vårt datorsystem att uppföra sig ostabilt. Detta
fortsatte in på det nu avslutade verksamhetsåret. Den enkla lösningen skulle naturligtvis vara att köpa en ny
dator. Tyvärr är det i vårt fall inte möjligt då vi måste återanvända vår gamla och idag omodern men väl
fungerande programvara. Vi tog då beslutet att renovera den felande datorn genom utbyte av datorns olika
elektroniska komponenter. Efter denna operation blev den som ny. När detta problem var avklarat tyckte vår
gamla laserskrivare att nu orkar jag inte mer. I detta fall var beslutet enkelt. Det var inte ekonomiskt
försvarbart att reparera den. Transporten till återvinningen blev skivarens slutliga öde. Inköp av ny
laserskrivare löste skrivarproblemet. I och med detta har vårt datorsystem ett tekniskt status som gör att vi
nu inte ser något behov av större investeringar i systemet.
UKF Verksamhetsberättelse för 2018
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Arkiveringsarbete
Under året har mycket arbete lagts ner på arkivering UKF´s pappersdokument. Börje har kämpat sig igenom
en oändlig mängd pärmar, kartonger med dokument, mappar med lösa blad, brev etc. Han har katalogiserat
och sorterat samt skapat ett register över de dokument som skall arkiveras och som eftervärlden skall kunna
återfinna genom digital sökning. Huruvida denna sökning skall vara möjlig på nätet eller enbart lokalt är
ännu inte beslutat. Arbetet fortsätter under det kommande verksamhetsåret.
Genomförda egna arrangemang och uppdrag samt viktigare händelser under verksamhetsåret.
Listan nedan sammanfattar årets externa aktiviteter och händelser:
2018-02-15
2018-02-21
2018-03-15
2018-03-21
2018-04-11
2018-04-24
2018-04-25
2018-05-23
2018-09-08
2018-10-17
2018-10-16
2018-10-31
2018-11-06
2018-12-09
2018-12-04
2018-12-19

UKF Föredrag ..”Arkiven i lokalhistorikerns tjänst” av Börje Sandén
Börje 90 år. Kalas på Klint. Se reportage om detta i Nyhetsbrev nr 2 april 2018
Start försäljning av UKF´s nya bok ”Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro”
UKF Föredrag ”Gimtar ur Håbo polisdistrikts arkiv” av Lars G Holmblad
UKF Föredrag ”Sturarna: makten, morden..”av historikern Bo Eriksson
Börje och Hans deltog i kommunens kulturrådsmöte på Kvistaberg
UKF årsmöte på Klint med föredrag av Sophie Hedin och Gudrun Sandén
UKF evenemang ”Historisk mosaik”. Föredrag, sång och musik.
Börje och Gudrun delar ut första Sandén-stipendiet vid Fest i Byn
UKF Föredrag ”Gamla Landsv. från Stäket till Kalmarsand”av Ulf Björkdahl
UKF Utställning ”Väghistoria” i Bro Bibliotek den 16-28 okt.
Ulf föredrag för om väghistoria för föreningen SPF Vikingarna
Ulf föredrag för om väghistoria för BRF Ekhammar
Ulf föredrag för om väghistoria för föreningen Bevara Villa Skoga
Börje och Hans deltog i kulturrådets avslutningsmöte som avrundades med ”julfika”
Ulf får kommunens kulturstipendium

Bro i Mars 2019

Styrelsen

Hans Borgström

Börje Sandén

Ulf Björkdahl

Uno Stedman

Sophie Hedin

Bo Bjerkeroth

UKF Verksamhetsberättelse för 2018

5

Flygkraschen vid Kungsängens skola 1952
av Ulf Björkdahl

Den 11 december 1952 kolliderade två jetdrivna stridsflygplan i luften ovanför Kungsängen. Båda
planen totalhavererade. Det ena planet störtade nära flottiljen i Barkarby medan det andra gick i backen
alldeles intill Ekhammarskolan eller Kungsängens skola som den då hette. Händelsen var mycket
dramatisk och det var ren tur att inte skolan träffades och att ingen människa skadades av alla vrakdelar.
Jag hörde talas om denna händelse först helt nyligen. Nyfiken som jag är ville jag ta reda på vad som
hände. Jag sökte därför haverirapporten i Krigsarkivet och fick efter sekretessprövning ta del av den. Jag
har även pratat med en av piloterna och några kungsängenbor som har minnen från händelsen.
Vid den här tiden var störtade stridsflygplan nästan vardagsmat. Kalla kriget var iskallt. Ett halvår
tidigare hade en av Sveriges signalspanande DC3:or skjutits ner över Östersjön av Sovjetunionen och
bara några dagar senare sköts även sjöräddningsplanet Catalina som letade efter DC3:an ner. Det
svenska flygvapnet var mycket stort med 1.000 stridsflygplan. Man övade ständigt och riskfyllt och
olycksfrekvensen var hög. Flygsäkerheten var inte lika utvecklad som nu. Jag kommer ihåg att jag i min
ungdom såg en notis(!) i tidningen att det under ett av åren hade omkommit 20 piloter, vilket var ett
normalår på den tiden. Idag är det synnerligen ovanligt med havererade stridsflygplan.
1952 var Svea flygflottilj i Barkarby, F8, utrustad med över 70 jaktflygplan av typen J28B Vampire
fördelade på tre divisioner. De här berörda flygplanen tillhörde båda Röda Divisionen och hade de
individuella anropssignalerna Röd Viktor (Röd V) resp Röd Helge (Röd H).
Pilot på Röd V var fältflygaren Jan Ingemar Holmquist och på Röd H fältflygaren Göte Lindeberg, båda
stamanställda vicekorpraler i 20-årsåldern. De hade genomfört grundläggande flygutbildning GFU
1951-52 och genomgick nu Grundläggande FlygSlagsUtbildning, GFSU. De hade vardera 200
flygtimmar bakom sig varav ca 17 timmar på J28B.

Bild 1. En rote J28B Vampire. Planet
var försett med två stjärtbommar med
en stabilisator emellan.
Flygplanstypen ansågs lättflugen och
upplevdes positivt av piloterna.
Kabinen var dock trång och knepig
att ta sig ur med den klumpiga
sittfallskärmen. Katapultstol fanns
inte.
Vampire var flygvapnets första
jetdrivna stridsflyg-plan, inköpt 1949
från Storbritannien. Det fanns på flera
flottiljer i olika versioner (J28A,
J28B etc) i ca 400 exemplar. Vid F8
användes Vampire som jaktplan till
1953 då den ersattes med Saab J29
Tunnan.

J28B hade en startvikt om 4.800 kg, maxfart 900 km/tim och
maxhöjd ca 12.000 m. Den var beväpnad med automatkanoner
och raketer.
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Vad som hände
De båda J28:orna skulle flyga från Barkarby mot ett övningsområde över Mälaröarna för att träna
instrumentflygning. Flygningen skulle ske i rote dvs tillsammans. Röd V startade som rotechef
(Holmquist) och svängde 180 grader. Under svängen samlades rotetvåan (Lindeberg) på höger sida.
Därefter steg de på nordvästlig kurs genom molnslöjorna till 2.500 m. Sikten var god. Efter 1½ minuts
planflykt gjorde rotechefen en lugn vänstersväng med 30 graders bankning (sidlutning). Rotetvåan blev
något efter och drog på gas för att korrigera sitt läge. Detta fick till följd att flygplanet närmade sig
rotechefen underifrån med en hastighet som var betydligt större än dennes. Under svängen blev
rotetvåan bländad av solen och skuggade ögonen med handen.
Omedelbart därefter kolliderade flygplanen genom att rotetvåan underifrån slog mot rotechefens buk.
Klockan var strax efter 14.00 torsdag den 11 december. Flygplanens läge i kollisionsögonblicket
framgår av bild 2. Smällen hördes över hela Kungsängen.

Bild 2. Flygplanens läge i förhållande till
varandra i kollisionsögonblicket.

Bild 3. Nedslagsplatsen för Röd H enligt
haverirapporten.

Rotechefen i Röd V såg hur tvåan försvann ner i molnen. Själv styrde han mot Barkarby men kunde inte
landa planet som ryckte och gick i spinn. Han beslöt att lämna planet och kom med viss svårighet ur
cockpit och utlöste i absolut sista stund skärmen kanske 100 m ovan mark. Han hamnade helt oskadd i
ett dike. Planet tog mark på en åker nära flygfältet varvid bränsletankarna exploderade och planet
sönderbrändes svårt.
Rotetvåan i Röd H dök efter kollisionen ner mot marken. Rodret svarade inte. Detta berodde på att
höger stjärtbom och höger fena med sidoroder hade slitits loss och snart lossnade även stabilisatorn och
vänster fena med sidoroder. Lindeberg lossade huven och sögs ut ur planet. Han slog axeln ur led mot
kabinsargen, roterade i luften och utlöste skärmen.
Lindebergs flygplan havererade på åkermark 400 m SV om kyrkan och mycket nära Kungsängens skola
där lektioner pågick. Nedslagsplatsen var alldeles söder om kantorbostaden där det idag är en förskola.
Flygplanet slog ner i ryggläge med relativt flack dykvinkel varvid en halv meter djup grop bildades i
marken. Vid nedslaget exploderade bränsletankarna. Flygkroppen, vingarna och intilliggande delar
brändes svårt. Vrakdelar spreds vida omkring. Ingen människa på marken blev skadad.
Genom att Lindeberg hoppat på relativt hög höjd drev vinden iväg med honom och han hamnade i
skogen en bra bit norr om Kungsängen. Nedslaget blev mjukt. Därefter begav han sig till en gård och
ringde till F8. Efter omplåstring på flottiljen kördes han till Karolinska för röntgen av axeln.
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Vrakdelarna i Kungsängen (foton ur haverirapporten)

Bild 4. Röd H havererade på gamla idrottsplatsen som då var åkermark. Endast vänster bom fanns på
själva nedslagsplatsen. Vy från väster med husen vid Bygdegårdsvägen i bakgrunden (ca 350 m).
Hade foto tagits från andra hållet istället skulle man se hur nära det var till kantorbostaden (50-75 m),
Kungsängens skola (ca 150 m) och bondgården (ca 150 m).

Bild 5. Vy från norr med Enköpingsvägen i bakgrunden.

Bild 7. Ca 150 norr om nedslagsplatsen återfanns höger bom
med kollisionsskador. Den hamnade strax utanför flicktoaletten
till skolan, att det var så nära ville man tydligen inte visa med
fotot. Trakten kring Tibble gård skymtar i bakgrunden.
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Bild 6. Vänster sidroder med
fena 100 m SV om kyrkan.

Bild 8. Stabilisatorn, dvs delen mellan
stjärtbommarna, hittades på gårdsplanen
till Ekhammars gård strax norr om
kyrkan.

Bild 9. På kartan från 1951 har författaren markerat nedslagsplatsen med ett stort kryss, strax söder
om nuvarande Ekhammarskolan. De små kryssen markerar ungefärliga lägen för andra större
vrakdelar. Inringade områden är närbelägna platser där folk bodde eller vistades.

Bild 10. Rubriker den 12/12 1952 (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning).
Några åsyna vittnen
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En av tidningsartiklarna berättar: -Vi var utanför skolan då det bara pep i luften, säger 11-årige Mats
Wahlberg. Så small det till nere på åkern och så började det brinna. Vi förstod med detsamma att det var
ett flygplan som störtat. Och när vi kom tillbaka upp till skolan hittade vi det långa röret vid knuten.
Jag har intervjuat några ytterligare vittnen:
Anders Åkerlind från Tibble gård var 9 år och på väg hem från skolan. Vid den här tiden var det mycket
vanligt att militära flygplan övade i luften även ovanför Kungsängen. Anders tittade som vanligt upp när
han hörde flygplan. Han befann sig då en liten bit bort från kantorbostaden. Han såg kollisionen och hur
det ena planet rusade mot marken och kraschade på andra sidan om kantorns hus. Anders såg även att
piloten hoppade i fallskärm över skogarna mot Brunna-hållet. Eftersom Åkerlinds ägde marken där
planet störtat kommer han ihåg att man de närmaste åren fick upp plåtbitar var gång man plöjde.
Hervor Holm, som då bodde i Örnäs och gick i Kungsängens skola, kommer mycket väl ihåg händelsen.
Hon var då 13 år och gick i klass 7. Det var på vintern och det var mycket snö. Liksom många av de
andra skolbarnen var hon på väg från skolan till skolbussen vid kyrkan. Hon hörde en kraftig smäll i
luften rakt ovanför och såg ett flygplan dyka ner mot marken. Själv dök hon och hennes kamrater ner i
närmaste snödriva vid (dåvarande platsen för) klockstapeln. När de sedan fortsatte till bussen såg de
många olika delar från planet. Det blev en stor upplevelse de närmaste veckorna när det kryllade av
militärer.
Epilog
Följande mark- och byggnadsskador konstaterades av undersökningsnämnden: 2.000 kvm åkermark
med höstsäd delvis skadad, ägare godsägare Philip Åkerlind vid Tibble gård, kostnad 100 kr. Mindre
skador på trädgårdsrabatt, ägare kantor Eriksson, kostnad 50 kr. 25 tegelpannor på ekonomibyggnad
krossade, ägare doktor Nilsson, Ekhammars gård, kostnad 50 kr.
De båda flygplanen kasserades. De hade då varit i tjänst endast under 1 år och varit i luften drygt 100
timmar.
Jag har även intervjuat en av piloterna, Jan Ingemar Holmquist, idag 87 år, och inarbetat hans
synpunkter i denna uppsats. Till skillnad mot rotekamraten Göte, som valde att sluta flyga ett halvår
efter händelsen, fortsatte Jan Ingemar att flyga på F8 med J29 Tunnan och J34 Hawker Hunter och
fortsatte senare i Linjeflyg till pensioneringen. Han slog för övrigt hastighetsrekord med en J34 när den
skulle överlämnas från F8 till F9 utanför Göteborg.

Källor
Haverirapporten, F8 Svea flygflottilj, materielavdelningen, A:2 1951-54 (krigsarkivet)
Orientering för flygsäkerhetstjänsten OFYL nr 155 (Flygvapenmuseum)
Boken Vampire reaepoken, av Bo Widfeldt och Åke Hall
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning, alla 12 dec 1952 (kungliga biblioteket).
Intervjuer med Jan Ingemar Holmquist, Anders Åkerlind och Hervor Holm.
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Sunnerdahls hemskolor på landet. Del 9. Gobelängen Jungfru Maria
Av Uno Stedman, Ordf i Sunnerdahlsföreningen
Inledning
Frk.Magna Sunnerdahl hade genom sin donation skapat Sunnerdahls hemskolor på landet (se artiklar i UKF
nyhetsbrev åren 2014-2018). Vid sidan om hennes filantropiska verksamhet var hon dessutom på sin tid känd
som en konstintresserad mecenat. 1911 på Giöbels höstutställning visar konstnären Alf Wallander (se
biografi nedan) förlaga till en större väggbonad i hautelisse, kallad Jungfru Maria. Motivet var hämtat från
Erik Axel Karlfeldts berömda dikt med samma namn. De aktuella versraderna var återgivna nedtill på
bonaden: "Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by, hon är en liten kulla med mandelblommans hy".
Konstnärens avsikt var att genom intresserade personers bistånd söka få bonaden skänkt till någon skola,
där den med sitt nationellt anslående motiv borde bli en välkommen gåva. Magna Sunnerdahl blir förtjust i
förlagan och genom hennes beställning hösten 1911 från företaget Nya AB Svensk Konstslöjdutställning S.
GiÖbel går Alf Wallanders önskan i uppfyllelse i det att fröken Magna Sunnerdahl avsåg att skänka bonaden
till Sunnerdahlskolan för utsmyckning av skolbyggnadens högtidssal.
Bonadens storlek om ca 2,5 m x 1,8m innebar att ett omfattande vävningsarbete måste genomföras. Man
beräknade att vävningsarbetet skulle ta ca 1 år och vara klart hösten 1912 dvs. i god tid före invigningen av
högtidssalen den 7 jan 1913. Stiftelsens styrelseordförande, vid denna tid, rektor Carl Svedelius medverkade
vid invigningen av aulan.

Materialet i gobelängen är ylle med guld och silke för krona, gloria och slöja. I övrigt går färgskalan i
mattgult, grönt, svagt rosa och lila. Kompositionen balanseras av ett brett nedre fält med stiliserande
växtmotiv och rader med texten "Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by, hon är en liten kulla med
mandelblommans hy" samt i vänstra delen av en bred våd med skogsmotiv och “den slående björnen” i
mörkare färger. På vävnaden är den i bön försjunkna jungfrun i Flodadräkt placerad något till höger i det
stora mittfältet med en tunn helgonaura och mantel med en lätt goticerande veckbildning. Dräkten är hållen i
de för Floda socken i Dalarna karakteristiska färgerna, tapeten i matt gult, grönt, svagt rosa och lila.
I sin hand håller jungfrun rosen, det vårdtecken som skyddar henne mot skogens fasor. Bakgrunden är en
stiliserad mönstermatta med “ängens gräs och blommor, gula liljeklockor och rosor”. Wallander söker här
anslå en svensk sagoton och teckningen av särskilt björnen och bårdmotiven anknyter till Gerhard Munthetraditionen. Gobelängen finns bara i ett exemplar.
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Gobelängen blev mycket uppmärksammad i den tidens press. Här återges ett av många tidningsurklipp om
gobelängen. I Svenska Dagbladet den 15 oktober 1912 kunde man läsa:

dekorerande än strängt vävtekniska gobelänger.
Vad som först förvånar betraktaren är den
osymmetriska, nästan japanskt obalanserade
fördelningen av de dekorativa detaljerna, som
skjuter undan huvudfiguren “Jungfru Maria” åt
ena sidan med en bred bård som uppvägande
parti på den andra. Men sättet bidrar i viss mån
till höjandet av den naiva stämning som
gobelängen vill framkalla, och som klingar
vackrast ut i den lilla kullan, “med
mandelblommans hy”. Det svaga guldskimret
kring hennes gestalt och den finhet varmed den
blommiga bakgrunden tonar igenom slöjan, äro
drag som hedra både konstnären och väverskorna

Gobelängen “ Jungfru Maria” av Alf
Wallander
Giöbels konstutställning hösten 1912
Alf Wallander har i dagarna fått färdigvävd den
nya tapet, som skall pryda den Sunnerdahlska
hemskolan på Säbyholm och till vilken han fått
motivet från den Karlfeldtska dikten “Jungfru
Maria”. Det är en komposion som tar ett
hälsosamt avstånd från det naturalistiska och
tavelmässiga stadiet, där de flesta av
ickespecialisterna på området, som på samma
gång är målare, tyvärr ännu befinna sig. På
samma gång bär den ett enklare och försyntare
drag än Wallanders tidigare mera allmänt

År 2002 utlånades gobelängen från Säbyholmsskolan till kultur och fritidsförvaltningen i Leksands kommun,
med anledning av Karlfeldtutställningen “Lust och Längtan” som pågick mellan 17 maj-7 september i
Leksands kulturhus. Gobelängen rönte stort intresse från dem som besökte utställningen.

Biografi. Alf Wallander - skaparen av gobelängen “Jungfru Maria”
Alf Wallander, född 11 oktober 1862 i Stockholm, död 29 september 1914 i
Stockholm, var en svensk målare, grafiker, konsthantverkare, formgivare och
intendent.
Alf Wallander skrevs som femtonåring in vid slöjdskolan i Stockholm 1877
och studerade därefter vid Kungliga Akademien för de fria konsterna 18801885. Han studerade i Paris 1885-1889 där han även medverkade i
Parissalongen 1889. Vid världsutställningen 1889 i Paris tilldelades han första
pris för sin pastellmålning Tiggargubbe.
Han började sin konstnärliga bana som målare och var medlem av
Konstnärsförbundet. Under påverkan av vännen Oscar Björck under 1890-talet
tog han upp en symbolistisk stil, något som senare återkom i hans keramik.
Efter att han deltagit i axel Tallbergs etsningskurs 1895-1896 knöts han till
Rörstrand som konstnärligt biträde samtidigt fick han arbete som medhjälpare
till Selma Giöbel som ansvarade för en Svensk konstslöjdutställning.
På Rörstrands Porslinsfabrik utställning i april 1896 fick han ett genombrott för sina dekorerade
porslinspjäser.
Vid sidan av Gunnar G:son Wennerberg på Gustavsberg var han den dominerande konstnären inom svensk
jugendstil under ett tiotal år framöver.Han utnämndes till konstnärlig ledare vid Rörstrands 1900 och
perioden 1907-1911 var han även verksam vid Kosta glasbruk.
Då Rörstrand ej erbjöd tillräcklig sysselsättning för hans rastlösa verksamhetsbegär, började han
komponera mönster till gobelänger för Selma Giöbels konstindustriella anstalt.
Det var hans strävan att få fram färgerna i hela den starka must de hade i de gamla allmogevävnaderna, och
hur väl detta lyckades kan man se av den gobeläng med kråkor och frukter, som Nationalmuseum förvärvade
på Stockholmsutställningen 1897.
Wallander är representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Hallwylska museet, Nationalmuseum, Nordiska museet, Thielska galleriet och Prins Eugens Waldermarsudde.
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Geologin skapade Rösaringsåsens historia

Av Börje Sandén och Hans Borgström i februari 2019
Inledning

I ett par artiklar skall vi med hjälp av dokument från arkivet sammanfatta och analysera
resultaten från den forskning som under de senaste 40 åren bedrivits i det av den officiella
forskningen använda benämningen Rösaringskomplexet. Med detta avses dels ett landområde
uppe på Rösaringsåsen, dels ett landområde nedanför Rösaringsåsen intill Sanda och Stora
Ekeby.
Den senaste istidens avslutande fas med isens avsmältning och den efterföljande
landhöjningen har skapat områdets naturgeografiska historia och när människorna för ca 2000
år sedan började bosätta sig i området blev det startpunkten för områdets kulturgeografiska
historia. I denna artikel skall vi göra en starkt förenklad beskrivning av områdets tillkomst och
utveckling till ett område lämpligt som bosättningsområde för människor.
Den senaste istiden

För 100000 år sedan försämrades klimatet i Nordeuropa så mycket att befintliga glaciärer i
fjälltrakterna började växa och resultatet blev en utvecklad inlandsis som bredde ut sig åt alla
håll men mest åt söder. För 20000 år sedan hade isen sin största utbredning. Den sydliga
iskanten låg i Nordtyskland. Låssa-halvön låg samtidigt under ett ca 3000 m tjockt istäcke.
Under trycket av isen sjönk jordskorpan som mest ca 500 m. För ca 18000 år sedan inträffade
en markant klimatförbättring. Den alltid pågående avsmältningen fick övertag över
istillväxten och iskanten började retirera genom dels smältning på isytan och dels genom
kalvning. Det är det man kan se på TV när man visar hur klimatförsämringen får isen på
Grönland att brytas sönder i stora stycken som driver iväg som isberg.
För 15000 år sedan hade iskanten nått Skåne och för 11000 år sedan befann sig iskanten i
Stockholmsområdet. För 9000 år sedan försvann det sista resterna av isen från Lappland och
därmed var istiden slut. Låssa-halvön och Rösaring låg vid denna tid helt under havets yta.
Vid isens avsmältning och retirerande norrut uppstod olika stadier i vårt lands geolologiska
utveckling. I denna artikel leder det för långt att beskriva dessa stadier men det är under denna
period som vi känner igen begrepp som Baltisk issjön, Yoldiahavet, Litorinahavet och
Ancylussjön. I detta sammanhang bör även förklaras att den smältande isen var i ständig
rörelse och denna rörelse orsakade de allra flesta spåren (bl.a. räfflor) i vårt istida landskap.
Spåren har uppkommit i nära anslutning till den ständigt växlande iskanten. Det gällde både
jordtäcket och de flesta erosionsformerna i berggrundsytan. När isen smälte bort och trycket
lättade på jordskorpan började landet höja sig.
Smältvatten i stora mängder

När inlandsisen smälte bildades stora mängder smältvatten som rann på isytan i vindlande
fåror. Här och var rann vattnet ner i sprickor i isen. Vid bottnen av isen samlades stora
mängder smältvatten och bildade isälvar som rann fram i tunnlar under isen (se fig nedan).
De största isälvarna var lika stora som nutidens älvar. Genom vattentrycket och den höga
vattenhastigheten kunde isälven riva med sig och transportera stora mängder material, allt
ifrån små lerpartiklar till stenar och block. Om isälvens mynning (2 i fig.) vid iskanten stod
under vatten (som i fallet Rösaring) minskade trycket och vattnets hastighet så att isälven
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förlorade det mesta av sin förmåga
att transportera sitt material. Allt
grovt material, såsom sand, grus,
sten och block avlagrades inne i
tunneln eller vid mynningen ( 1 i
fig.). Materialet som avlagrades i
tunneln "staplades upp" mot
tunnelväggarna. När dessa sedan
försvann rasade materialet ut åt
sidorna. Det finkornigaste materialet
- mo, mjäla och lera - avlagrades i
hav eller sjöar strax utanför iskanten
(3 i fig.) eller på större avstånd från mynningen.
Materialets våldsamma framfart i isälven gav som resultat att materialet ”rundades” till. På så
sätt uppstod bland annat rullstenar. Andra produkter var sand och grus. Hela slipningsprocessen är beroende på faktorer som transportlängd, vattenhastighet etc. och är mycket
komplicerad och därför inte möjlig att beskriva i detta sammanhang. När iskanten drog sig
tillbaka kom det avlagrade och slipade materialet att bilda långa, mer eller mindre
sammanhängande strängar av rullstenar, sand och grus utanför tunnelmynningarna. Den
beskrivna processen resulterade i bildandet av bl.a. rullstensåsar (se fig. Rullstensås nedan).
Ungefär så som beskrivet ovan gick det till när Rösaringsåsen bildades under havets yta. Vår
ås är en del av den gigantiska Uppsalaåsen som har en längd av 20 mil och sträcker sig från
Södertörn i söder och Gävlebukten i norr. Eftersom processen skedde under havsytan och när
isälvarna genom avsmältningen minskat i aktivitet kunde vågverksamheten i havet fortsätta att
flytta omkring det upplagrade materialet och på så vis ”forma till” åsen.
Landhöjningen

Som tidigare nämnts har verksamheten hos den senaste inlandsisen och dess smältvatten haft
stor inverkan på landskapet. I takt med att isen smälte lättade trycket på den inbucklade
jordskorpan och den började att återta sin ursprungliga form och läge. Landet höjde sig. Den
idag ännu pågående landhöjningsprocessen vad inledd. Processen kan liknas med vad som
händer med en ihoptryckt kudde när den får ligga fritt börjar den sakta återta sin ursprungliga
form.
När stora delar av landet höjde sig ur havet och de forna stränderna och havsbottnarna
övergick till att bli land, inträffade mer eller mindre stora förändringar av jordtäckets
sammansättning och fördelning på grund av vågornas verksamhet. Landskapet fick genom
detta sin slutliga form. Detsamma hände även vid Rösaringsåsen. Allteftersom åsen steg ur
havet har vågor skapat strandvallar av grus som ser ut som avsatser (trappa, terrass) utefter
åsens sluttning. Krönet på åsen består av ett lager med stenigt material, klapper. När åsens
topp under landhöjningsprocessen hade nått över havets nivå låg stenlagret fritt för vågornas
härjningar. Allt lätt material sköljdes ur stenhögen och kvar blev det bara stenar i form av ett
stentorg (se fig. Viksta Stentorg). Idag är stentorget till viss del förstört p.g.a. mänsklig
verksamhet. Växtligheten på platsen för torget är i det närmaste obefintlig.
Landhöjningsprocessen är i likhet med tidigare kort beskrivna processer en ytterst
komplicerad historia och svår att beskriva. Vi får i detta sammanhang nöja oss med att veta att
rullstensåsen vid Rösaring steg ur havet och blev synlig i form av en ensam kobbe (UpplandsBro’s första landmärke) i ett stort öde hav för 6000 år sedan och nådde slutligen en höjd av ca
60 m ö h. Nedanför åsen skapades samtidigt dagens bördiga åkermark. Med det var ”bordet
dukat” för kommande bosättning i området 4000 år senare.
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Några synliga rester av istiden på Låssahalvön

-

Vid Djupdal (norra ändan av Låssa-halvön) finns en s.k. dödisgrop.
Vid Hattberget (södra ändan av Låssa-halvön) finns ett par svårupptäckta s.k.
jättegrytor
Om dessa minnesmärken kan du läsa mer om i hembygdsboken Det hände i Upplandsbro eller
på UKF hemsida www.ukforsk.se.
Rullstensåsens uppbyggnad.

Rullstensåsar finns överallt i Sverige och har sedan länge använts av människor. I äldre tider
användes åsarna som kommunikationsleder. Uppe på åskrönet var marken fast och terrängen
lättframkomlig. Den fasta marken och tillgången på dricksvatten gjorde att människor bosatte
sig vid åsar. Sluttningarnas nedre del var lämplig åkermark. Genom åsens uppbyggnad
fungerar åsen som ett naturligt vattenverk som producerar filtrerat dricksvatten. Säkert var det
dessa förhållanden som lockade människor på bronsåldern att bosatta sig vid Rösaring.
Vatten och mat fanns i tillräcklig mängd.

Natureservatet Viksta stentorg.
Viksta stentorg är ett klapperstensfält, beläget på Uppsalaåsens högsta punkt,
drygt 70 m över nuvarande havsnivå. För 6000-7000 år sedan låg
Uppsalaåsens högsta punkt i höjd med havsytan. Toppen stack upp som en
ensam ö. Åt alla håll låg havet öppet och stora vågor slog in över stranden.
Just då höll sig havsnivån stilla ovanligt länge, den varken sjönk eller steg.
Vågorna sköljde bort all sand och lera från toppen av åsen, ner till två meters
djup och kvar blev en klapperstensstrand med grova stenar som följde med när
toppen reste sig ur havet på grund av landhöjningen. Idag växer i princip
ingenting på fältet. Just då höll sig havsnivån stilla ovanligt länge, den varken
sjönk eller steg. Vågorna sköljde bort all sand och lera från toppen av åsen,
ner till två meters djup. Kvar blev bara grova stenar och block.

Källa: Istidens Landskap. Jordarter och terrängformer. Karl-Erik Perhans 2002
UKF egna dokument och samlade noteringar
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UKF aktivitetsplan 2019
Utöver löpande aktiviteter såsom forskning, arrangemang av föredrag, utställningar,
medverkan i lokalpressen, vandringar, musikalisk salong, framställning av nyhetsbrev och
intern administration planeras följande särskilda aktiviteter för 2019:
1. Ryssgravskanalen
Förbereda bok.
2. Fornsigtuna
Planera för en egenfinansierad undersökning om förekomsten av ett medeltida
Fornsigtuna i Signhildsberg, för att realiseras 2020
3. Sunnerdahls hemskolor på landet
Förbereda bok.
4. Hemsidan
Ta i drift ny portal.
5. Fler medlemmar
Utveckla en ny medlemsvärvningsstrategi
.
6. Tydliggöra UKF:s roll vid olika evenemang
Ta fram plan för detta, t ex ny upplaga broschyrer, banderoller
7. Synas i sociala medier
Pröva möjligheten att rekrytera fler medlemmar via sociala media
8. Nya forskare
Intressera befintliga medlemmar att börja forska
9. Vård av fornminnen
Undersök förutsättningarna för ett samarbete med Kommunen avseende vård av fornm.
10.Samverkansmöten
Ta initiativ till samverkansmöten med övriga hembygdsföreningar i kommunen för utbyte
av skribenter, att annonsera varandras aktiviteter i resp. föreningsblad etc.
11.Permanent monter i biblioteket
Diskutera med biblioteket och andra hembygdsföreningar hur
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