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Människors Värv och Verk – poetiska ord med vidsträckt betydelse.
Man vill rent allmänt, att vi skall lyfta fram sådant som människor
har skapat och som varit till nytta och glädje för andra
En bra startmotor för dagens föredrag kan vara underrubriken – en resa i industrioch teknikhistoria
Men Raä poängterar att kulturarvet inte bara är ”prylar” och hur de skapats.
Kulturarvet är inte bara det materiella,
Det finns också ett immateriellt arv – sådant som är bevarat i texter,
bilder och inte minst i minnesbilder, som vi bör rädda åt framtiden
Jag vill nämna också det kulturarvet, så det inte blir bortglömt.
Vet ni t.ex. att vårt lands första romaner är skrivna av en präst i Bro i
mitten av 1700-talet Det finns anledning att något dröja vid den mannen under
dagens lopp
OBS ! Han skapade också något materiellt – Det strök med helt obemärkt i
allra första rivningsfasen i Bro på 60-talet. Och det var inte något privat hus.
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Jag återkommer till honom – och kanske ett par personer till
Eftersom föredraget hålls just i den här byggnaden, så vill jag nog ändå säga några ord
om den person som i hög grad påverkat utvecklingen av Kungsängens samhälle och
vars materiella verk ännu finns kvar, nämligen hans bostad.
Politiskt betingade rykten säger att man vill riva hans bostad.
Den ligger ca 60-70 m från knuten på det här huset.
Den har en central plats på är den här bilden.
Villa Skoga

Bilden är talande i många avseenden Den är nämligen tagen minst 50 år efter att
Kungsängens station stod färdig.
Många förstår nog att det är Oscar Sjölander jag talar om.
Byggnaden stod färdig 1925 – han gav den namnet Skoga. Talande – eller hur?
Jag har inte tänkt berätta så mycket om honom i dag
Men med tanke på temat för dagen: Människors Värv och Verk
och de som skapat sådant som varit till nytta för andra,
så skall jag väl ändå säga några ord
Sjölander skapade en fackförening för lantarbetarna, dvs statarna, han ledde ett par stora
strejkaktioner, blev riksdagsman, där han 1924 fick bort den gamla Tjänstejonstadgan
Han dog 1928 – jag tror överansträngning.
Det finns mycket om honom på UKF:s hemsida – äv sett ur rikshistorisk synvinkel
Jag skall väl framhålla att han efterträddes av Gunnar Sträng som verkställde
avskaffandet av statsystemet 1945. Sträng satt i regeringen i många år som
finansminister.
Bara några få år tidigare hade Upplands-Bro bildats 1952 med 3609 innevånare
Befolkningstalet var i sjunkande. Lägst 1955:
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Då bodde 3453 personer i de 6 kyrksocknar som slagits ihop.
Jag har ställt samman ett 30-tal bilder som jag tänkt berätta om - med längre eller
kortare kommentarer.
Eftersom vi befinner oss i Kungsängen så börjar vi här. Tillkomsten av begreppet
”Kungsängen” är ett resultat av järnindustrins snabba utveckling.
Det måste jag först förklara.
Sverige hade ju mycket bra järnmalm i Bergslagen, men vi kunde inte ta hand om allt
eftersom skogen i Bergslagen höll på att ta slut.
Kolmilorna som skapade träkolet för smältning av malmen fick inte tillräckligt med
råmaterial. Men skog fanns det i överflöd i Norrland. En lösning skulle vara – sade man
sig - att frakta malmen på järnväg till Stockholm och därifrån med de nya ångbåtarna
till Norrland. Där kunde man göra hur mycket träkol som helst.
Problemet var att ta tunga malmtåg på en bro över Stäketsundet.
En variant var att bygga en väldig järnvägsbank från Järfälla över till Kungsängen.
Men man behövde ju inte köra över hela malmtåget på en samma gång. Man kunde ju
ta över vagnarna i omgångar. Men då man måste bygga stationen där det fanns fast
berggrund att parkera malmvagnarna på.
Ungefär så förklarade man saken i Enköpings veckblad, när insändare frågade varför
man byggde en station där det inte bodde några människor.
Bild visar invigningståget 12 dec 1876.
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OBS Bilden visar inte det kungliga invigningståg med blåsorkester och saluter från
ärkebiskopsborgen och Sebastinfabriken på Järfälla sidan. Saluterna gjordes med det
livsfarliga sprängmedlet sebastin som användes före dynamiten.
Evenemanget saluterades med skarp ammunition, vill jag mena.
Den tekniska utvecklingen hade emellertid under byggtiden gjort det möjligt att
använda även stenkol vid smältningen av malmen. Efter vad jag förstått kom det i
verkligheten inte att gå så många malmtåg.
Där låg alltså en station i 24 år innan den första villan byggdes på udden rakt nedanför
stationen. Det var en prefabricerad sommarvilla från Stockholmsutställningen 1897.
Det blev så småningom ganska många sommarvillor, persontågen stannade ju här.
Bild Bengt Carlsson

Det var först omkr 1904 som det byggdes några villor i samband att ett gjuteri anlades
inne i viken. Inte förrän 1909 ansåg handlaren i Högnäs (i Sylta området) att det kunde
vara dags flytta till stationsområdet.
********************
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Jag skall nu visa en karta över Kungsängen från tiden före järnvägsstationen.
Kartografiskt sett är den en innovation – ett nytänkande inom kartografin.
Sverige är känt för sina lantmäterikartor. De skulle ligga till grund för beskattningen.
De var alltså ekonomiska kartor.
I mitten av 1800-talet kom man på att de skulle kunna användas för att göra ett
sammanhängande kartverk, som i färdigt skick skulle omfatta hela landet.
Riksdagen bestämde att man skulle börja med Uppsala län. Hoppsan!
Man började med de sydligaste häraderna Bro och Håbo.
Nog platsar den här upplysningen inom ramen för dagens tema. Teknikutveckling.
Det första moderna kartverket börjar med Upplands-Bro.
Intressant: Det var före järnvägarnas tillkomst.
Järfälla fick inte sin motsvarande karta förrän på 1920-talet.

Det var järnvägsbyggarna som gav stationen sitt namn med hjälp av en 1700-tals karta
”Kongsängen - Korsängen kallad”
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Vi skall hålla oss kvar vid järnet.
Modern teknisk kunskap kan numera berätta för oss när ett järnföremål skapats tack
vare närvaron av kolpartiklar i järnet!
Det skulle visa sig vara mycket intressant för oss i Bro.
Bilden visar vad arkeologerna hittade när de undersökte marken för Bros
industriområde

Det vi ser är forntida järnringar som således säger oss när man hade aktiviteter för sig i
Lilla Ullevi. Ull var en manlig gud före vikingagudarna Oden Tor och Frej.
Ortnamnsforskarna hade för 100 år sedan teoretiskt räknat ut att här hade man dyrkat
Ull här. Men de hade också av andra skäl funnit att man samtidigt dyrkat den kvinnliga
gudinnan Härn här i Bro.
Innan nästa bild skall jag säga det var vid Ulls ring, som man svor sina eder. Alltså det
som motsvaras av att lägga handens fingrar på bibeln.
*******************************************************************

Nästa bild visar det som säger oss att man dyrkat en kvinnlig gud i Härnevi.
Bilden visar några skålgropar målade med röd färg i hörnet längst ned
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Skålgroparna i Bro skiljer sig från de tusentals gropar som finns i Enköpingsområdet
och ute på Veckholmslandet i ett för diskussionen viktig avseende.
De ligger ca 5 m lägre i naturen här i Bro.
Det är en effekt av landhöjning och betyder att man hade av någon anledning fortsatt att
dyrka Härn här, ända tills kristendom kom och ortnamnen började skrivs in i kyrkans
böcker. Där vi alltså finner ordet Härnevi. ”Vi” betyder offerplats.Det finns bara 2
kända Härn-namn. Ull-namn finns det massor av runt om i landet.
Modernaste tänkbara teknik verifierade i varje fall för mig det märkliga varför både en
manlig gud och kvinnlig gud samtidigt dyrkades i Bro.
Vi har sett ett exempel på att naturvetenskap kan bekräfta mänskliga spekulationer
Oftare är det naturvetenskapen som vederlägger gamla sanningar.
Jag skall nu ta er med till en grafitgruva i Håtuna.
Kol - är ett av de allra märkligaste ämnena på vår jord.
Det finns många varianter av kol-molekylen – molekylens delar kan ligga i olika
mönster.
Diamant är hårdaste varianten av kol– grafit – den mjukaste. I en blyertspenna lossnar
molekylerna när man drar den över pappret. Grafit är bra som smörjmedel.
Drar du med en diamant över en glasskiva gör den en rispa i glaset.
Skällsta grafitgruva
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Det var bara under 2:a världskriget som grafit hämtades upp här i Håtuna.
Undersökningarna påstods vara provgrävningar. De lades ner efter kriget, billigare att
köpa grafit från annat håll.
Här finns i alla fall ett beredskapslager för framtiden har man sagt.
Det måtte ligga något fördolt bakom en så stor anläggning för att få smörjmedel till
spårväxlarna i Stockholms spårvägar, vilket befolkningen fått veta. Grafiten måste ha
använts till annat också - detta märkliga grundämne. Anläggningen började byggas upp
mitt under pågående världskrig, och det var ingen liten anläggning. Dessutom arbetade
man i 3-skift, det var tydligen bråttom. Det togs inga hänsyn till att luften förgiftades,
att träden tappade sin grönska, när man bearbetade grafiten. Grundvattnet skadades så
vattnet i brunnarna i närheten inte kunde användas.
Dessutom ett våldsamt slammer när 1,5 kg tunga stålkulor virvlade runt i
”kulkvarnen” som malde ner grafiten till finsiktat mjöls storlek. Stålkulorna måste bytas
ut när de gått ner i vikt till en viss gräns.
Jag undrar om det kunde ha varit en vetenskaplig avsikt som låg bakom
grafitbrytningen. Vad kunde grafiten ha använts till egentligen?
I Bro kom det fram uppgifter om en godsvagn, kring vilken det talades tyska. Det
fick vi inte veta förrän vi mer systematisk började intervjua ortsbor.
Gruvgångarna – ner till ca 30 m

När jag intervjuade markägaren var det också lite skumt prat. Nej, grafiten skulle
användas för smörjning av spårvägens växlar. Jag fick dock veta att gruvfogden fram
till pensioneringen sprängt tunnlar för Stockholms tunnelbana.
Vi sökte upp honom i någon förort söder om stan och då avslöjade han inför
bandspelaren att företaget i Skällsta smugglat höggradigt renad grafit till Hitlertyskland
Det hade sagts att den kan ha använts i olika legeringar. Det är mycket troligt. Tyska
forskare låg i många avseende före övriga världen. Hundratals av dem fördes som
krigsfångar till USA och Sovjetunionen.
Kanske man rent av experimenterade med den mångsidiga grafiten i försöken att
komma först med en atombomb? Vid föredraget ett antagande av författaren.
Tillägg febr.2016. I en TV-serie om framställningen av ”tungt vatten” i Rjukan i Norge
visades hur anläggningen till slut bombades sönder. I ett replikskifte förutsattes att
grafit var ett alternativ till tungt vatten vid konstruktionen av en atombomb.
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Så fort kriget var slut upphörde verksamheten (!)
När vi var på Bergmästarämbetet i Falun för att kopiera handlingar fann vi att man hade
fortsatt att leverera grafit ur lagret i ett antal år. Det finns uppenbarligen intressant grafit
här.
Nu – sedan Nobelpriset 2010 – har ju ytterligare en användning av grafit upptäckts
nämligen ämnet grafén. Kolatomerna är då så ordnade att det blir ett mycket tunt och
mycket starkt material. Lika tunt som en atom.
Jag förmodar att man undersöker om Skällstagruvans grafit kan komma till användning.
Vad man konstaterade redan från början är att Skällstagrafiten skapats i en helt
annan geologisk tidsperiod än den vanliga – bara det måste vara väldigt intressant för
forskningen.
Grafén har samma innehåll som grafit, kol och diamant, men det är ett annat mönster på
atomerna sägs i den bok jag läst om det här.
Ett grafénblad på 1 kvm väger mindre ett tusendels gram. Min spontana tanke var:
Vad händer om grafén släpps loss i naturen? Är det inte problem nog med plasten?
Hur ser det ut på platsen nu? Bara ett stängsel runt den vattenfyllda gruvöppningen.
Samma år som ”Industriminnas år” utropats (1999) försvann allt ovan jord! Dåvarande
markägaren hade fått löfte av landsantikvarien att snygga upp platsen för
gruvanläggningen. För denne innebar det att ta bort alla ruinrester. Landsantikvarien
hade menat att ruinerna skulle snyggas upp. Läs om UKF:s reaktioner på hemsidan.
Brogårds tegelbruk
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Det flesta större gårdarna i Upplands-Bro hade egna tegelbruk.
Minst ett 10-tal längs Upplands-Bros Mälar-stränder.
Vattnet var transportleden.
Tegelbruken fungerade inte i vinterkylan.
Upplands-Bro-bor kunde få extrajobb under den varma årstiden
Men det var mest dalfolket som hade inmutat dessa arbetstillfällen.
De långa byggnaderna är torklador
Det finns nu en stor utbyggnadsplan för Tegelhagen. Se flygbilden
En kulturstig genom området skall anläggas
Några av tegelbruken i Upplands-Bro: Lindormsnäs, Lennartsnäs
Hackholmssund, Signhildsberg, Aske, Sundby, Torsätra. Önsta

Kvarnar – ett begrepp inte bara för att mala säd
Det har funnits rätt många kvarnar i Upplands-Bro genom tiderna
av olika slag och typ. När man talar om kvarnar – är det nästa alltid så att man kopplar
det till mjöl-kvarn. Vid Norrboda i Bro fanns två kvarnar bredvid varandra.
En mjölkvarn och sågkvarn från samma kvarndamm.
Nuvarande brukaren/ägaren av gården kände inte till det.
Man kan ännu se resterna av två korta ”kanaler” som, då det begav sig, ledde fram
vattnet till resp ”kvarn”
På tal om såg-kvarn så har jag stött på en vädersåg på 1600-tals karta
Den tänker jag på nästan varje gång jag åker förbi berget.
Vi har t.o.m. haft en ångsåg i kommunen
Här kommer en bild av grunden till den.

Grund till en ångsåg i Låssa
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Det måste ha varit något allra extra när man tar till med ångkraft.
Vad är det frågan om egentligen?
En titt på gamla kartor berättar om ortnamnen Ekbacken, Ekdalen, Ekbo.
Man byggde kvarnen för att kunna hantera det virke man vill komma åt.
Man anlade t.o.m. en liten hamn så man kunde frakta bort det sågade virket.
Att ge sig på ekar kräver krafter, ångmaskinen levererade den.
Man byggde ett större logement för de anställda, idag det största huset i Stora Lugnet
någon km innan man är framme vid Ådö
Det finns fortfarande ekar kvar.
Aspviks kvarn – vattenhjulets plats

Aspviks kvarn var länge en uppmärksammad sevärdhet för dem som färdades på
landsvägen Stockholm - Enköping. (Gamla E18).
Kvarhjulet har varit bortåt 15 m i diameter. Kvarnsjön, nu Lillsjön, ligger på ca 21 m
höjd. Diket på bilden är en anlagd kanal vid sidan av Kvarnån, ”en blindtarm” som
förenar sig med ån något 50-tal meter längre bort.
Den här typen av kvarn arbetar med principen ”vattnets tyngd”, inte vattnets
hastighet. Här stod hjulet alldeles intill vägkanten nedanför Aspviksbacken. En
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dikeskörning blir en riktig vurpa. Hur en sådan avlöpte finns beskrivet i
hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro.
Det är inte vanligt med så stor fallhöjd i Uppland. Kvarnen var också kunglig på
kung Birgers tid (Håtunaleken). Hans bröder skänkte den senare till nunnorna i
Skokloster. Här följer Jonas Love Almqvist berättelse Herrarna på Ekolsund
”Man kom efter stund till Aspviks mjölkvarn, och man saknade inte känslor för
storartade, att här finna själva den gigantiska vatturännan, som driver stora hjulet gå
rakt över landsvägen, så att man åker icke mindre än under rännan. Man får ett begär att
huka ned huvudet, vilket likväl alls inte behövs.
Men sedan man väl kommit igenom, ser man alltid på varann, ifall man åker två i
bredd; och det slår sällan fel, att ett litet småleende beledsagar blicken, liksom med en
antydan, att någonting farligt nyss blivit överståndet.”

Nedgrävt rör- kulvert
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Här ligger ett övertäckt rör som leder vattnet med fart ner till en turbin som börjar
snurra. Ägaren (Gösta af Ugglas) hade kring 1912 kommit över ett långt järnrör med en
60-65 cm diameter.
Vattnet strömmade med fart ner mot en turbin som drev kvarnstenarna.
…………………..
Det här röret har en intressant koppling till Allmänna konst- och industriutställningen i
Stockholm 1897.
Den här gången handlar det om en teknisk innovation av aldrig dittills skådat slag,
vars tillämpning visades upp på utställning. En ingenjör Valler hade kommit på ett sätt
att bärga en större passagerarbåt som hamnat på 60 m djup i Östersjön. Den tidens
dykarutrustning klarade högst 30 m.
Även dagens dykarutrustning måste man handskas försiktigt med. Det påmindes jag
om för kort tid sedan när man hade hittat ett 1500-tals skepp som var större än Vasa.
Dykarna som varit nere måste ta lång tid på sig vid upp- och nedstigningen för att
undvika dykarsjukan. Det blir liksom bubblor i blodet. Det är den stora tryckskillnaden
som är problemet.
Vallers innovation eliminerade problemet med dykarsjukan. Man kunde arbeta
under normalt lufttryck. Hur kunde det vara möjligt? Han utvecklade samma princip
som man hade använt när man plockade upp kanoner från skeppet Vasa. Då använda
man en dykarklocka. Så här gjorde Valler.

Vallerska tuben
Röret är 60 m långt.
Längst ner är röret utvidgat så att 2 personer får rum arbeta där. Man ser griptänger och
strålkastare. Det räckte för att fästa järnkedjor/vajrar - i och kanske runt – båten. De var
fästade i delvis vattenfyllda pontoner. När allt var klart för lyftning var det bara att
pumpa ur vattnet från pontonerna och bogsera ekipaget. När man kom till grundare
vatten gjorde man om proceduren. Vid bärgningen av Vasa hade man också pontoner.
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Det här var första gången som man lyckats bärga ett så stort fartyg från så stort djup.
Bärgningen var en stor sensation. Fartyget bogserades in till utställningsområdet på
Djurgården och Oscar II gick ombord. Nu hade man en metod att bärga fartyg från stora
djup skrev man i tidningarna.
Men inget mer fartyg togs upp på det har viset. Dykardräkterna förbättrades.
Att jag kan berätta att en sådan här historia hänger samman med UKF:s metod att
forska. Vi publicerar sådant vi forskar om på hemsidan och folk ger oss tips på nya
infallsvinklar inom forskningen.
Jag passar på att göra reklam för hemsidan. Dem fylls ständig på med nyheter sedan
starten 1996. ukforsk.se

**********************************************************
Grammofonskivefabriken – gamla mejeriet

AB Svensk Grammofonindustri flyttade sin tillverkning av 78-varvsskivor till det
nedlagda mejeriet i Bro 1939 samma år som andra världskriget började. Här skulle
komma att pressas otroliga mängder ”Stenkakor” av de flesta märkena. Företaget var ett
av de tre stora stenkakepressarna i Sverige med eget vals- och knådningsverk för
framställning av pressmassan bestående av kimrök och shellack. Man återanvända
gamla skivor sedan de malts ner och blandats in i massan. Man tryckte också
etiketterna. Konvolutet stod varje grammofonbolag för.
Under 1940-talet hade man upp till 29 personer anställda och 4 hus för dem Tidvis
arbetade man i 3-skift. Ivar Berg har i intervju berättat att 1947 kunde man komma upp
i 10 000 skivor per dag (och natt).
Sedan kom Vinylen. Ett ombildat företag Audiodisc fortsatte en tid men i betydligt
mindre skala. Men man hade utrustningen kvar, så man kunde pressa stenkakor vid
behov. 2006 upphörde all verksamhet
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Man måste sanera marken där fabriken stått. Det är den extra ej asfalterade
parkeringsplatsen söder om järnvägen. På hemsidan finns mer att läsa.

”Industri- och teknikhistoria är ju dagens tema.”
Jag hade grunnat ganska länge över det temat i sökandet efter relevanta exempel att ha
med i det här föredraget, innan jag kom på att ingen kommun kan väl bättre än
Upplands-Bro göra anspråk på att berätta om Sverige ”första tekniska tidskrift”. Det var
nämligen stora delar av den vi hittat när vi rotade igen ett av våra kyrkoarkiv och hittade
massor av häften som såg ut så här:

Hushållningsjournal 1776 - 1813
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Hushållningsjournal av eftervärlden kallad
– vår första tekniska tidskrift
Vi hittade ungefär 900 artiklar. Häftena var ganska fuktskadade, men det var sommar
och vi bredde ut dem på vår takförsedda altan och snart kunde vi börja sprätta upp
häftena och bläddra igenom dem. Här fanns berättelser med råd och anvisningar om
förbättrade jordbruksmetoder och ritningar över främst nyare jordbruksredskap såsom
tröskmaskiner och ekonomibyggnader
När Gudrun, min hustru och vapendragare i jakten på kulturhistoria, läste de första
artiklarna fick hon för sig att detta borde på något sätt publiceras. Många artiklar var
korta behövde bara lite modernare språk. Långa artiklar var bäst att korta ner, men inte
utesluta det väsentliga.
Forskare skall naturligtvis läsa originalen. Men de skulle kanske inspireras att göra
just det, om de fick läsa materialet i modernare språk.
När vi kontaktade Patriotiska Sällskapet som gav ut häftena under nästan 40 år och
visade de ca 900 artiklar vi hittat i Håbo-Tibble, ville de att vi skulle bearbeta även
resten. Vi fick låna deras arkivexemplar, 10 böcker i taget.

Vi hade inte bara hittat tidskriften. Vi gav också ut den i ett 3-bandsverk om 750 sidor i
stort format år 2001. Det skedde med vår egen metod att skriva ut hela boken komplett
med bilder och pärmomslag på vår laserskrivare. De böcker vi gjorde vi den tiden – ett
20-tal – var aldrig på något tryckeri. Vi åkte direkt till binderiet med bilen tungt
nerlastad. Nu kan tryckerierna också göra böcker i mindre upplagor. Det finns nu också
utskriftsprogram för datorn.
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Vi har också digitaliserat de tre banden. De finns på webben, Men de modernaste webbläsarna, som också skall kunna användas av mobiler och läsplattor, klarar inte av våra
innehållsregister. Vi håller på att åtgärda den saken. Lantbruksakademin har bett oss
göra det eftersom bokverket är eftersträvat. Vi har bara några exemplar som vi inte
säljer.
Vi hade hittat 142 häften. Vi fick låna de saknade häftena av Patriotiska Sällskapet
och Lantbruksakademien. Det blev totalt 312 häften med drygt 2000 artiklar utgivna på
modern svenska och många fall med förkortad text av Gudrun Sandén.
Varje månad har sin väderlekstabell med temperatur, barometerstånd, vindriktning,
vindstyrka både morgon och eftermiddag.
Det var mycket uppskattat det vi gjort. Vi fick faktiskt hänga med på den årliga
utdelning av medaljer till sådana som gjort upptäckter och uppfinningar. Högtidligt var
det Riddarhusets stora sal. Vi var ju egentligen outsiders och ett särskilt tal skulle hållas
för oss senare vid matsalsbordet. De riktiga uppfinnarna fick ett gemensamt tal i
Riddarsalen. Döm om vår förvåning när högtidstalaren både inledde med och senare
refererade några gånger till vår insats.

************************************************************

Teknikens användning inom humanistisk forskning
En viktig idé inför tillkomsten av UKF år 1987 var att försöka utnyttja modern teknik
inom humanistisk forskning. Redan år 1988 använde vi den då hypermoderna
mätutrustning s.k. Geodimeter för kartering av Almare-Stäkets ärkebiskopsborg
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Geodimetern ställs på ett ställe varifrån siktlinjen kan nå en känd punkt i rikets
koordinatsystem. På stakkäppen finns en reflektor. Käppen ställs där det sker
förändringar i terrängen. Geodimetern mäter med ljusets hastighet in reflektorns
koordinater som sparas i dess minne och samtidigt på rätt plats i det stora
koordinatsystemet. På två halvdagar lades ca 500 punkter in systemet. Jag bar
stakkäppen ena dagen. Mätvärdena tolkades på kontoret med dess dator, som kunde rita
upp en karta. Den skapade också en fejkad perspektivbild. Den som ni ser här.

När Raä fick veta att vi karterat Almarestäkets ruinkulle blev vi inbjudna till ett tvådagars seminarium i Gävle för att demonstrera för Riksantikvarieämbetets och
universitetens arkeologer hur vi använt modern mätutrustning. Vi bidrog med föredrag
och en artikel i dokumentationen av seminariet. Redaktören använde bilden av vår
terrängmodell” på den 100-sidiga dokumentationens titelsida. Utrustningen som vi hade
med oss, en Geodimeter 440 demonstrerades av Göran Arrhén, representant för
Geotronics Scandinavia AB.
Ungefär vid det här tillfället fick Birkaforskningen ett bidrag av Gad Rausing på 15
milj. Vid sommarens visning i TV kunde vi konstatera man köpt just det märke som vi
hade använt vid demonstrationen i Gävle.
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1960-talet s.k. Million-projekt skapade stadsdelarna Råby och Finnsta.

Upplands-Bros befolkning växer nu snabbt
Industrier etablerar sig här. Bostadsområden byggs för fullt och nya planeras.
Bilderna visar massproduktionen i Råby i Bro på 1960-talet.

Man lade ut räls för lyftkranar mellan husens grundplattor
Kranarna lyfte sedan upp fabriksgjorda byggdelar
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Jag vill stanna upp ett tag och erinra om motsvarande byggperiod för 50-60
år sedan. Med moderna industriella hjälpmedel skulle, populärt uttryckt, en
miljon bostäder, byggas i landet. Bara på Råby gårds gärden skulle 1000
lägenheter byggas och massor av radhus. Det blev lika dant på Finnsta gårds
gärden, men med annan färg på teglet.
Detta skulle verkställas med moderna metoder, nästan som på ”löpande
band”.
Kungsängen skulle få ett nytt centrum med järnvägsstation i trakten den
nya idrottsplatsen. Senare, när det stod klart att staten inte ville betala en ny
dragning av järnvägen, skulle det byggas ett stort centrum med station med
kommunhus vid KF:s lager vid Nygård.
Ännu 1970 trodde kommunledningen på Regionplanekontorets
beräkningar att det skulle bo 80 000 människor i U-Bro sekelskiftet.
Alltså det som har varit!
Väl framme vid år 2000 var befolkningstalet knappt 21 000.
Så snett kan det gå i samhällsplaneringen.

Rösaring och tekniken
Nu går vi över till något mera lyckosamt, när det gäller den tekniska
utvecklingen. Du blir antagligen förvånad och undrar vad denna kända
fornminnesplats har med ny teknik att göra.
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Det jag nu tar upp hänger intimt ihop med det elektroniska instrument vi
använde, när vi tog fram kartan över borgruinen Almarestäket.
Instrumentet var en elektronisk distansmätare Den hade testats i liten
skala 1947. Många tester hade gjorts under de följande åren. 1953 var det
dags för ”nyttomätningar”.
Man ville nu revidera det svenska kartmaterialet som byggde på optiska
mätningar – alltså kikare. Det nya var den svenska uppfinningen Geodimeter
skulle ge mycket exakta upplysningar om avstånd i naturen.
Det är då Rösaring kommer in i sammanhanget. Som ni sett är det vid
utsikt, troligen den vidaste i den här delen av Mälaren. Med ett torn som är
högre än träden kan man se 4-5 mil åt alla håll. Från tornet kunde man mäta
in vinklar till torn som byggts fler mil bort. Vinkelvärdena mellan tornen var
tillförlitliga. Värre var det att bestämma avståndet mellan tornen.
Instrumentet var ännu inte allmänt känt, fanns bara i tio exemplar, varav
USA hade fått 5 för realistiska
mätningar.
Med matematikens hjälp
behöver man inte mäta
avståndet mellan alla torn. Det
räcker om man hade ett
noggrant uträknat avstånd på
en slättbygd som Uppland.
Läran om trigonometri säger:
Om du har en triangel och vet
längden av EN av sidorna och
gradtalet på TVÅ vinklar så
räknar matematiken ut längden
på de andra sidorna.
Tornet på bilden är själva
verket två torn. På det innersta
ställdes distansmätaren. Där
stod den stadigt .
Med mängder av torn runt
om i landet hade man för länge
sedan skapat ett Svenskt
Triangelnät.
Fotot av Runo Blidstrand
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Det här är Bas-nätet
Så här såg nätet ut 1953, då man använt kikare och ”manuell”
avståndsmätning. Den enda sträcka i Stockholmstrakten som man ansett att
man kunnat mäta med tillräcklig noggrannhet är fetmarkerad och försedd
med bokstaven E. Rösaring är den högra punkten. Den vänstra är ett berg
med torn mellan Enköping och Sala. Det finns ytterligare två sådana sträckor
D och F i närheten av Örebro och Linköping. Matematiska räkningarna
gjorde vid skrivbordet.
Rösaring spelade en stor roll i forntiden och gör det uppenbarligen än
idag. För många år sedan stötte jag på en man uppe vid Rösaring som
presenterade sig som geodet. Han tyckte det var märkligt att en triangelpunkt
av ”1:a graden” inte var inhuggen berg. Det brukar de vara påstod han.
När man reviderat hela systemet med Geodimetern tvingades man flytta
själva bronsplatten med Triangelmärket knappt två meter. Det har nu ersatts
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med en stolpe. Man hade grävt ner två flata stenar med inhuggna pilar i 90
graders vinklar från Triangelpunkten. De visar föregående exakta platsen.
Vid det här laget har ni kanske anat att det helt enkelt är ett GPS-instrument
som lantmätarna använde och använder. En svensk uppfinning som erövrat
hela världen.
Den ursprungliga konstruktionen av instrumentet gjordes av lantmätaren
Erik Bergstrand. GPS är således i grunden en svensk uppfinning.
GPS = Globalt Positionerings System.
***********************************************************
Nu flyttar vi oss tillbaka till 1700-talet
Då skapades det som måste ses som den första industrin i Upplands-Bro.
Med industri menar man att något masstillverkas för att säljas och användas
av andra. De stora gårdarna hade i alla tider egna slöjdare och smeder som
tillverkade sådant som den egna gården behövde.
Lejondal ägdes i mitten av 1700-talet Jacob Gripenstedt. Han var
mångsysslare på många sätt. Jag berör nu bara en sida av hans verksamhet,
nämligen att han under närmare 40 år drev Lejondals Manufakturverk.
Ordet betyder i själva verket ”manuell tillverkning”. I det här fallet var
det en järnmanufaktur. Hans smeder gjorde jordbruksredskap för försäljning.
En ortsbo visade mig en mindre bok som hans far skrivit om
verksamheten och han tog
mig till de enda ännu
synliga resterna av
manufakturverket,
nämligen de vallar som
byggts för att magasinera
det vatten, som skulle
driva det kvarnhjul, som
skulle hamra och bearbeta
det glödande järnet.

Här står en del av min skolklass som hade fått som uppgift att leta reda
dammvallarna. (3 st)
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Gripenstedt hade rest i Europa och sett att man där använde plogar som
vände på jordtorvan. Här i Uppland använde man årder. Det vänder inte
jorden, bara luckrar upp den.

Gripenstedts plog skar ner för djupt i den styva Upplandsleran. De små
hästar vi hade orkade dra den, Men 100 år senare fick vi Ardennerhästar, då
gick bättre. I Finland var jorden tydligen inte lika hård. Där blev plogen
lovprisad och t.o.m. rekommenderad för den finska bonden.
***********************************************************

Tre regionala ångbåtslinjer med slutstation i Upplands-Bro
Den tekniska utvecklingen medförde också snabbare kommunikationsmedel.
Ökad försäljning skapade ökad produktion i en evig spiral.
En annan följd var att städernas innevånarantal ökade. Stadsborna måste
förses med matvaror. Här fick vår bygd en speciell nisch. Jordbrukarna
upptäckte möjligheterna att förse Stockholm med jordbruksprodukter,
särskilt grönsaker med hjälp av nymodigheten ångbåtar.
Ångbåtarna från Västerås resp Uppsala ville inte ta upp tid med att lasta
ombord sådana produkter. På kort tid med början 1856 fanns det 3 regionala
ångbåtsbolag inom kommunen.
Det första bolaget hette Kalmarsand liksom båten själv.
Det var ägaren av Toresta som låg bakom den linjen.
24

Kalmarsand låg i Bro socken på den tiden. och gjorde så ända fram till
motorvägen byggdes på 1970-talet.
En linje hade Säbyholm som utgångspunktKajplats nummer 1 – se namnet Säbyholm framtill på relingen
1

Den startade kl 4 på morgonen och anlöpte 32 bryggor på sin färd mot
Stockholm. Den gick i sicksack mellan bryggorna i Långtarmen mellan
Svartsjölandet och Ekerö. Säbyholms-båten hade sin permanenta plats vid
Munkbrohamnen dit den kom kl 8. Varorna togs om hand av uppköparna,
torgmadammerna.
Namnet Säbyholm skymtar på relingen nära fören. på bilden. Även när
båtarna började målas vita fanns det en båt med namn Säbyholm. Även om
det ofta var någon annan båt som trafikerade Säbyholmslinjen så hade den
sin tilläggsplats först i raden av båtar vid Munkbron i Stockholm.
Den här vita båten på nästa bild byggdes år 1900 och hette Nya
Svartsjölandet, eller Svarten, när den i början av sin karriär gick på traden
från Säbyholm. Potatisbåten var ett smeknamn. Den beskrivs i litteraturen
som en vacker båt med rena linjer. Den var lättmanövrerad och snabb vid
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bryggorna. Det var naturligtvis bra eftersom den hade 32 bryggor att anlöpa
på sin färd längs Långtarmen mellan Svartsjölandet och Ekerö. Nu heter den
Västan och drivs
inte längre med
ånga. Befälhavare
kallades Potatispelle
och var befälhavare
på båten i 32 år.
Hans bostad finns
kvar på Säbyholms
ägor.
Båten med
slutstation vid
Brogård anlöpte
bryggarna på
Järfälla - Hässelby
sidan. Om den
båten hittade vi
historiskt intressant material. Den skulle gå med ”skruv” dvs propeller och
den måste gå med minst 9 knops hastighet. Om inte skulle det bli avdrag i
priset enligt köpekontraktet. Så blev det!
Stiftelsen Skärgårdsbåtens ordförande Lennart Rydberg, forskar ständigt om
ångbåtarna. Vi meddelade honom att vi hittat en förteckning över dem som
köpt andelar i båtbolaget och även hittat själva andelskupongerna, för att inte
tala om greve Sparres specifikation om hastigheten. Det var en nyhet inom
ångbåtsforskningen, som vi alltså kunde bjuda på.
Det var roligt att kunna återgälda honom för de 3 dagar som vi åkt runt
tillsamman med honom och besiktigat alla ångbåtsbryggor. Utan tillgång till
ångbåtskartor hade jag markerat ca 20 bryggor på 1982 års kommunala
Turistkarta. Med hjälp av ångbåtskartor för åren 1897, 1907 och 1915 fann
vi nu platserna för 43 ångbåtsbryggor, men denna gång inklusive öarna i
Mälaren. Alla bryggor var inte samtidigt i bruk.
I brun färg återgavs åren 1982 och 1998 praktiskt taget allt av rent
kulturhistoriskt intresse som nedlagda skolor, bostäder för länsman,
kronofogden. Över 50 husgrunder namnsattes med hjälp av lantmäterikartor.
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Kommunens fritidskarta 2012, skapad på tjänstemannanivå utan
kulturnämndens godkännande/inblandning skulle bara visa de större
fornminnesplatserna. Det gällde ju bevars att locka turister till Upplands-Bro.
Jag har alltid föreställt mig att Upplands-Bro-bor själva kunde vara
intresserade av att turista i sin egen kommun, där det finns så mycket att
upptäcka. Det mesta av kulturhistorien är borta. Inga bryggor och mycket
annat finns inte kvar med namn. Rent tekniskt har kartan fel balans mellan
färgerna. När vägarna lämnar skogområdena är det mycket svåra att hitta
dem.
******************************************************************

Jacob Mörk – prästen som skrev vårt lands första romaner
Han bör vara med av just de två skäl som ligger bakom dagens tema.
För det första därför att han har skapat sådant som varit till praktisk nytta för människor.
Han såg till att socknen byggde ett s.k. Sockenmagasin. Kunglig kungörelse hade
uppmanat alla socknar att inrätta sådana. Det var bara två av våra sex socknar som
hörsammat uppmaningen. Det andra magasinet byggdes i Håbo-Tibble och det finns
kvar nära kyrkan. Bilden visar magasinet i Bro sådant det såg ut ända fram på 1960talet. Det låg alldeles intill hembygdsgården Klint.
Ett sockenmagasin var en slags bank, där man
kunde sätta in sitt eventuella överskott av säd,
som sedan kunde tas ut och användas av dem
sin led brist på utsäde. Insättaren fick en kappe
säd i ränta.
Det skulle visa sig att socknar runt om i landet
använde överskottet till en del allmännyttiga
kostnader såsom vaccinering mot smittkoppor
och avlöning av barnmorska.

För det andra så hade Jacob Mörk skapat något nytt – vårt lands första roman.
Mörk var en stor auktoritet. Invald i Vetenskapsakademin där Linné var dess första
ordförande. Hans uppgift där vara att värna om svenska språket. Det som Svenska
Akademien senare fick som sin stora uppgift.
Mörk hade en bestämd avsikt med sin bok. Den skulle vara en kritisk granskning av den
politik som fört Sverige till avgrundens rand. För att boken skulle klara censuren utgav
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han sig för att skildra vad som hände i Sverige på 700-talet. Äventyrsberättelser var på
modet sedan Robinson Kruse. Boken skulle uppfattas som en äventyrsbok med titeln:

Adalriks och Göthildas Äventyr

Året innan hans roman var färdig hade vårt land stått vid undergångens rand.
Somliga svenskar hade startat ett krig – inte kungen – och det blev det sämst
genomförda kriget i krigshistorien enligt en opartisk utländsk historiker.
År 1743 hade vi just bevittnat största folkliga demonstrationståget någonsin – räknat
i förhållande till den tidens folkmängd – den så kallade Stora Daldansen
De enda människor som svenska armén lyckats skjuta ihjäl och dödligt såra var ca 140
demonstranter på Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Mörk skrev i själva verket sådant som var aktuellt på 1700-talet med ett påbörjat
inbördeskrig och ett Ryssland som var berett att helt ta makten i Sverige.
Situationen var en parallell till det som sker runt om i världen idag
I en storslagen och uppmärksammad dikt betonar han hur viktig det är med enighet
mellan människorna.
Split och oenighet om hur vi skall forma ett land kan bli landets undergång.

Den svenska Enigheten
Välsignad enighet, all jordisk välgångs moder,
Vår sällhets gamla borg mot alla olycks floder
Hur ljuvligt är ditt namn? Hur ädla dina fröjder?
Du lyfter riken upp till största styrkans höjder.
När agget land och folk i farans virvlar för
och huvudstupad på fördärvets hällar kör,
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ack, kunde jag ditt lov, nu så för världen tala
att Norden bleve väckt ur hatets långa dvala
att tvedräkts bittra glöd ej ödde mer vårt land
att ej vår lycka blev ett rov uti dess hand !
Dock, när vårt välgångs skepp i grymma stormar ryckes
När agget med sitt rop besvärar torp och hov
Kan den väl hörder bli, som sjunga vill ditt lov?
*********************************************************************

Rosenodlingarna i Bro
1965 flyttades Berggrens Rosenodlingar till Broängarna efter att i 10 års tid legat vid
Lövsta norr om Lejondalssjön. Svea Livgardes etablering i kommunen hade tvingat
Lars Berggren att söka efter annan plats. Växthusytan var på 16 000 kvm. Man odlade
enbart snittrosor, huvudsakligen den högröda Gabriella-rosen, en förädlad variant av
den orangefärgade Mercedes. Berggren hade patent på Gabriellarosen i 20 år från 1977.
Den fick sitt namn efter dottern.
I början odlades rosorna i jord, men viktiga näringsämnen urlakades med risk för
sjukdomar. Man odlade i stenullsmattor eller torvmattor och vattnade automatiskt med
tillsatta näringsämnen.

******************************************************
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Dalkarlsbacken år 1665 – första statliga vägbygget i vårt land
Sveriges framgångar i det 30-åriga kriget, som slutade 1648, hade satt landet på kartan.
Länder i Europa sände ambassader till landet långt upp i norr. Man var intresserad av att
få veta mer ett land, som med sina nyvunna landområden i det stortyska riket plötsligt
blivit en del av Europa. Inte nog med det. Det svenska Bergslagen var vida känt för sina
malmfyndigheter av både koppar och järn, som exporterades från Stockholm. Dit fördes
den huvudsakligen på vintervägarna men också sjöledes.
När man reste landvägen mellan Stockholm och Bergslagen gick färdvägen genom
vår kommun. Den branta terrängen mellan Kungsängen och Stäket kunde inte användas
av hästdragna vagnar. Staten ingrep på så vis att 200 man från Dalregementet
beordrades att bygga en lång stödmur för vägen, som gick på skrå uppför den branta
sluttningen på Stäketön. Sten fanns i riklig mängd på klapperstensfältet på öns topp
några hundra meter söder om den stödmur vi ser på bilden Den vägen användes i 200 år
innan man kunde spränga sig genom berget.

30

SÄBYHOLM
Sunnerdahls hemskola 1911 – Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 1947 Landstinget Trädgårdsskola 1972 – Säbyholms Friskola ABF 2009
- Ladza Fastigheter AB, Säbyholms intressenter AB 2013
Skolverksamheten drevs i sin ursprungliga form mellan åren 1911-1972.
Den var avsedd för friska storstadsungdomar, som behövde praktisk utbildning
och uppfostran i lantlig miljö, en ”hemskola” på landet. I praktiken var skolan avsedd
för skötsamma elever som av ekonomiska skäl inte kunde få någon utbildning ovanför
den 6-åriga folkskolan. En internatskola av annat slag än de nutida internatskolorna för
rikemans barn.
Vår bygd har haft en helt unik skolform grundad på donerade pengar. Av ärvda pengar
hade Magna Sunnerdahl donerat 4 miljoner för denna skola, en på den tiden mycket stor
summa. Den räckte för inköp av mark, uppförande av åtta elevhem, huvudbyggnad,
lärarbostäder, lokaler för verkstadsarbete med trä och metall, jordbruks- och
trädgårdsarbete, hushållsarbete, barnavård, skollokaler för teoretisk undervisning,
anordningar för gymnastik och idrott. Pengarna räckte dessutom för gratis undervisning,
fria läromedel, kost och logi och veckopeng.

Arkitekt Ivar Tengbom
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Testamentet efter Magna Sunnerdahls död 1935 gav ytterligare 2,5 miljon till skolan.
Genom donationer till Stockholms stad möjliggjorde hon uppförandet av fem
bostadshus på Södermalm, där lägenheter kunde upplåtas åt barnrika arbetarfamiljer
mot rimliga hyror. Hon donerad också en halv miljon till Svenska Akademin för inköp
och nyttjanderätten till de två övre våningarna i Börshuset i Stockholm. Jag vill lägga
till att hon också bekostade flyttningen av Seglora kyrka till Skansen

Människors Värv och Verk!
Bilden på sista sidan
Eva Jacobsson var verksam på skolan under
50- 60-talen
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Eva Jacobson 1957
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