
 
Välkomna till en “mosaik” av historiska händelser i vår bygd  
och i vår hembygdsforskning.  
Jag heter Börje Sandén och är ledare för kvällens evenemang. Till 
min hjälp har jag bjudit in några gamla vänner som med sång, 
musik och deklamation kommer att ge färg åt mitt föredrag. 
 
Thomas Fridén var med redan när Upplands-Bro Musiksällskap 
genomförde sina första konserter i början av 1970-talet. Johan 
Westre imponerade på mig, när han - knappt bliven tonåring - 
spelade ett av Bachs mer sofistikerade pianostycken i Bro kyrka. 
Sedan Kristina Bennet Westre kom med i sammanhanget har vi 
kunnat utnyttja henne många gånger. Hon kommer i kväll bl.a att 
gestalta en av de allra äldsta historiska sångerna som man 
rekonstruerat. Sophie Hedin känner jag sedan hon var min elev i 
skolan. Nu är hon pensionär och sekreterare i Forskningsinstitut. 

 
I kommun finns sedan 30 år tillbaka ett ideellt arbetande forskningsinstitut, som i samarbete 
med Biblioteket står för kvällens arrangemang. Forskningen kring vår historia började 
emellertid långt tidigare. 1952 – samma år som storkommunen Upplands-Bro skapades 
tillträdde jag tjänsten som lärare i Säbyholms folkskola. Jag fann då att det stod 
hembygdskunskap på schemat för årskurserna 3-4. Jag måste därför själv börja lära mig min 
nya hembygds historia.  
 
Sedan 1942 har Kungsängens hembygdsförening bedrivit avancerad forskning genom 
Herman Svenngård. 1968 fick jag uppdraget att vara Riksantikvarieämbetets lokala ombud, 
vilket kom att bli förpliktigande för framtiden. 
 
Historiska händelser har genom tiderna lämnat spår efter sig även i litteratur och i 
konstverk av olika slag. Såsom poesi, musik och skapande konst.  Många händelser gäller i 
hög grad historien kring ärkebiskopsborgen vid Almarestäket, som har spelat en central roll i 
vårt lands utveckling till en demokratisk stat. 
 
Eftersom historieintresserade Upplands-Bro-bor under senaste året erbjudits ett stort antal 
traditionella föredrag kring Almare-Stäket har det lekt mig i hågen att försöka belysa denna 
spännande utveckling på ett annat sätt än en traditionell föreläsning. Jag har ställt samman 
dikter, sånger, rimkrönikor, litterära berättelser, egna funderingar och iakttagelser samt 
några historiska källor som svensk forskningen inte använt sig av. 
 
För det här tillfället har jag byggt upp en brokig mosaik av utvalda händelser som både vår 
bygd och vår forskning varit inblandade i. Bitarna i mosaiken ligger inte i kronologisk 
ordning. Den följer ett särskilt budskap som jag vill förmedla. 
Jag vill emellertid inleda med ett resonemang kring det som är speciellt för lokalforskningen.   
Den är ”gränslös” har det sagts. Vi har bland annat, geografin, geologin och hydrologin som 
hjälper oss att förstå de historiska sammanhangen. Vi har naturligtvis också texter att studera. 
Hembygdsforskaren får emellertid ofta andra infallsvinklar till historien än det som står i 
skrifterna eller i forskningsrapporter, eftersom den lokale forskaren känner miljön. 
Kommunens geografi var nämligen annorlunda, när vår historia började sättas på pränt.  
De äldsta berättelserna om oss skapades just som landhöjningen efter inlandsisen blev 
märkbar. 
Vår hembygdsforskning uppmärksammades år 1991 av Institutionen för Stads- och 
kommun-historia vid Stockholms universitet. Man ville att jag skulle föreläsa i ämnet under 

1  C:\Documents and Settings\hb\Skrivbord\mosaikmanus_1_2.doc  Skapat den 2018-06-05 17:17:00 



rubriken ”Den gränslösa lokalhistorien”. Som ett exempel av många, på det gränslösa  hade 
jag hittat värdefulla historiska upplysningar om Fornsigtuna i  Statens Visarkiv!  Ja, en 
folkvisa hade fört mig till arkivet och jag kom hem med många andra historiska dokument 
om platsen. När jag läst dem, fick jag det bestämda intrycket att det varit ett önsketänkande 
av svenska forskare på 1500-talet, att folkvisan om Habor och Signhild skulle haft något 
med platsen för Signhildsberg att göra.  
 
Jag ansåg att Fornsigtuna borde undersökas arkeologiskt. Efter flera år av påtryckningar blev 
det en knapp veckas provgrävning vid Signhildsberg.  
Resultatet: Det blev fem somrars arkeologiska undersökningar – med över ett halvt års 
sammanlagd grävtid. Fornsigtuna låg inte i Sigtuna. Det låg i Upplands-Bro!  På platsen för 
Signhildsberg. 
   
Fornsigtuna från luften 

 
Det gröna fältet på bilden var för 1000 år sedan 
själva hamnen i Fornsigtuna.  
I sluttningen ner mot vattnet fanns rester av flera 
bryggor. Här finns också grunder till många 
byggnader och 2 större hallbyggnader 
 
 

 
 
Hallbyggnaden 
De fick benämningen “Platå-hus” – och de var de 
allra första i sitt slag som arkeologer grävt fram. 
Snart började man hitta sådana platåhus även på 
andra platser i landet.. 
 
 

 
Tingshögen i Fornsigtuna 
Den här platta kullen visade sig vara en tingshög – 
inte en avplanad gravhög - där ägaren av 
Signhildsberg så småningom placerade ett lusthus 
och där man begravde sina hundar 
 
 
 
 

 
Lusthuset   
Där herrgården sedan byggdes har det stått flera 
stenhus. Ruinerna efter dem är detaljrikt beskrivna av 
riksantikvarien 1612. De flesta ruinerna togs bort i 
mitten av 1600-talet.   
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Men det fanns som jag sagt en saga förbunden med Fornsigtuna men på felaktiga grunder.  
Sagan finns som tavla på Nationalmuseum med namnet “Signhild bränner sig i buren inne” 

Det gör hon, när hon tror att hennes älskade Habor hänger i  
galgen, som ni ser genom fönstret på tavlan. Det handlade  
nämligen om förbjuden kärlek. När han skulle hängas hade han 
 sagt åt bödeln, att hänga upp hans  kappa, för han ville se, hur  
han tog sig ut som död. Han ville  förmodligen kontrolera att hon  
höll löftet att gå i döden tillsammans med honom. 
 
På 1500-talet hade således svenska forskare fått för sig att det 
danska paret Habor och Signhild skulle ha bott här. Det var en 
skröna som man trodde på i många generationer.  
Det jag nyss sagt finns utförligt beskrivet på vår hemsida. Platsen 
har fått namnet Signhildsberg på grund av den felaktiga 
tolkningen   

Det här har jag tagit med, som ett av många exempel på ”den gränslösa lokal-forskningen”, 
som således givit oss värdefulla historiska upplysningarr från - Svenskt Visarkiv 
 
Hålväg 6 meter 
 

Lite baskunskaper och konstruktivt tänkande skulle 
komma att ge oss ett inom svensk forskning okänt - 
”hålvägs-system”. I visst avseende det största i 
Sverige. 
Vad är hålvägar? Det är  rid- och gångvägar som 
uppkommer genom nötning av marken i backig 
terräng, och i kombination med forsande regn-
vatten. Så här har det blivit, när man endast gått 
eller ridit uppför Uppsala åsen nära gränsen mot 
Bålsta.  Så här ser det ut i dag. Sluttning är 6 meter. 

Det här med hålvägar skulle komma att ge oss och forskningen en helt ny erfarenhet inom 
arkeologin. Och detta på ett oväntat sätt!  Därför måste jag ta den saken lite grundligare. 
Jag var uppvuxen med fornborgen Gåseborg vid Järfällas Mälarstrand. Där fanns det två 
mycket höga stenvallar! 

 
 
Karta  hålvägar   
 
Så fort familjen fick möjlighet att köpa en bil, så åkte vi för att titta på 
vår nya kommuns “största fornborg”. Vi parkerade bilen på 
parkeringsplatsen som ligger i Bålsta, bara några meter från kommun-
gränsen. Redan i backen upp till berget såg vi några hålvägar. De börjar i 
kanten av bilparkering. Kartans hålvägar gick norrut mot Fornsigtuna. 
Borde det inte finnas hålvägar mot Stockholms-hållet frågade jag  mig ? 
“E18 = Bergslags-vägen” - hade ju funnits i många hundra år.  
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 Karta över Fornborgen 
 
Så här såg platsen ut när vi kom upp till ”Fornborgen”.  En 
440 m lång stensträng, men bara ½ meter hög!. Såsom 
”fornborg” är anläggningen dessutom alldeles för stor, 
platsen skulle inte gå att försvara och det fanns bara en 
stenmur. Dessutom det fanns det flera ingångar.  Detta kunde 
inte vara någon fornborg  
Kunde det möjligen vara en kultplats? Ett ”heligt inhägnat 
område”. 
 

 
 
 
 
Bild av vall – liten vallgrav!  
 
När vi senare kom tillbaka för att plocka lingon såg vi på 
andra sidan borgen en liten vall och en vallgrav. Vi hade 
funnit platsen ett staket! 
Jag visste att det utkommit en ny arkeologisk avhandling 

om fornborgar med titeln ”Det inneslutna rummet”   Kunde det här vara ett inneslutet rum? 
Jag frågade författaren. Ja visst. Han hade aldrig varit på just den här platsen. Han tog med 
sig sina studenter. Och jag kallade på amatör-arkeologerna. Under några års tid - med flera 
korta grävperioder - arbetade både studenter och amatör-arkeologer på platsen. 
Helt kort - Det var ingen fornborg – det var en kultplats – Och den var ca 2000 år äldre 
än kultplatsen Rösaring!   
 
Nu tillbaka till de större hålvägarna som gick mot Stockholm 
 
Karta över -  STORA  hålvägsområdet 

 
Den där djupa hålvägen ni såg för en stund sedan är den översta på 
hålvägskartan. De här hålvägarna var okända för 
Riksantikvatieämbetet, och det trots att jag tagit kontakt med dess 
expert på hålvägar. 
De pekade ju också mot Stockholm, som jag hoppats - Året var 1988  
Den här hålvägskartan är den 2:a kartan som UKF tagit fram med 
hjälp av en datoriserad lantmäteri-utrustning. 
Kartan visar 2 typer av hålvägar:de med V-form har en linje i botten 
= dvs. gång- och ridväg de med U-form – två linjer i botten –visar att 
vagnar använts. 
Kartan var resultatet av UKF:s samarbete direkt med Raä. Vi hade 

nämligen fått till ett möte med ämbetet och Landsantikvarien, då vi framhöll att det var hög 
tid att arkeologiskt ta itu med  ärkebiskopsborgen vid Stäket. För att komma igång behövdes en 
karta över biskopsruinen, sa man. UKF fick snabbt tillgång till den nyss nämnda 
datoriserade nymodigheten. En kvinna - medlem i UKF - var lantmätare och visste att en ny 
mätnings-utrustning “med påhängd dator” fanns på gång (Geodimeter). Hon hade kontakter 
med tillverkaren, som lovade hjälpa oss.  
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Geodimetern  

Efter någon dag såg det ut så här uppe på borgruinen vid 
Stäket. På 2 halvdagar tog vi ca 550 mätpunkter på ruinkullen  
från två utgångslägen  för ”Geodimetern” som ni ser på 
bilden.  
Jag sa ”vi” - andra halvdagen bar jag omkring den långa 
staven med spegel som mätte avståndet med hjälp av en 
reflekterad ljusstråle  
 
Kartan med nivå-linjerna 
 
Det blev en traditionell kartbild 
med nivålinjer för varje meter i 

höjdled framtagen på några timmar. Med några knapptryckningar 
på Geodimetern förvandlas kartan till en sorts 3-dimensionell bild 
av ruinkullen. Se nedan. 

När Raä samma år 
anordnade ett symposium i 
Gävle för arkeologer från 
Raä och universiteten i Sverige och Norge, blev UKF 
inbjudet att berätta om sina erfarenheter. 
Vi hade med oss vår kontaktman för företaget och hela 
apparaturen och vi hade hastigt och lustigt fått egen 
föredragningstid på symposiet som egentligen inte alls 
skulle handla om den här nymodigheten.  
När symposiet sammanfattades i en skrift ville man ha 
vår 3-dimensionella bild på framsidan. Det fick dom 
naturligtvis. 

 
På mindre än ett år hade Raä köpt egen Geodimeter. Det såg jag på TV-bilderna från de 
pågående utgrävningarna i Birka. Ni anar väl varför företaget inte tog betalt för våra två 
kartor. 
 
Beträffande upptäckten och karteringen av det förut okända hålvägs-systemet vid gränsen till 
Bålsta, så har den expert, som jag visade vägarna för, skrivit en artikel i ”Sveriges 
Nationalatlas. Under rubriken ”133 Märkliga äldre vägmiljöer” ligger de tre först nämnda  
i Upplands-Bro: 1. Draget,   2. Dalkarlsbacken,  3. Ceremoni-vägen vid Rösaring.   
 
 Rösarings-tornet  

     
På tal om Rösaring: Det här tornet restes på 1950-talet. Det är egentligen 
2 torn. Det mätinstrument man använde har stått på det inre  tornet. Man 
kunde nu revidera en mycket viktig baslinje i det svenska Triangelnätet 
som binder samman alla Triangelpunkter över hela landet.  
Den sträcka i Stockholmstrakten som haft den ”säkraste” manuellt 
uppmätta längden är den mellan Rösaring och Fjärdhundra 4 mil bort. 
Triangelpunkten har nu justerats ett par meter. Nog är det väl intressant 
att arbetet i vår lokala historia också tangerar hypermodern teknisk 
utveckling  - och att vi fått vara med om lyfta fram den.   
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Borgruinen – vinterbild 
Med denna bild är vi inne på ett av dagens större teman. 
Det var i mars/april för just 500 år sedan som 
ärkebiskopsborgen började rivas  efter det märkliga 
riksdagsbeslutet, som var orsaken till Stockholms 
Blodbad och som i Riksarkivets beståndsöversikt påstås 
vara Riksdagens äldsta  i sin helhet bevarade 
Riksdagsbeslut.  
 
Nu till en mycket intressant bit i vår mosaik. Våra 
historiker fick år 1925 ett uppdrag av riksdagen att göra en fullständig och uppdaterad 
version av svenska riksdagens historia  inför 500-års minnet av ”Riksdagen i Arboga 1435, 
som dittills ansetts vara vårt första “riktiga” Riksdagsmöte då allmogen också fick vara med 
och besluta i riksärenden. Så har det ju stått i läroböckerna  Men det gör det inte längre. 
 
Man hade alltså 10 år på sig att göra en grundlig revidering. Kravet på grundlighet kom att få 
stor betydelse för vår lokal-historia. Det visade sig nämligen att ett folkmöte med 
representanter för Sveriges allmoge hade samlats vid Kungsängens kyrka år 1502. ”Ett möte 
som rönt hedern att få räknas som en svensk riksdag”. Just så står det i den reviderade 
texten i det stora bokverket om Riksdagens historia, som finns i den Svenngårdska samlingen 
här i Kulturhuset. 
 
Mötets tillkomst och händelserna kring det är i själva verket viktig svensk historia som blivit 
vår lokalhistoria. Mötet 1502 handlade om att förmå ärkebiskopen att stödja folkets val av 
Sten Sture d.ä. till riksföreståndare. Regenterna var ju utlänningar under mycket lång tid. Sten 
Stures allmänna brev till Sveriges folk om det här mötet berättar i klara ord vad som hände 
här i Kungsängen 1502.  
Det är den formuleringen, som ni strax skall få höra i poetisk form. Herman Svenngård hade 
nämligen beställt en dikt om det som hände vid kyrkan i Kungsängen. Författaren hette Josef 
Oliv - en då mycket uppmärksammad poet. 
 
Minnesstenen vid Kungsängens kyrka 

 
Svenngård hade också fått de antikvariska myndigheternas 
tillåtelse att resa en minnessten över mötet vid Näs äng nära 
kyrkan. Landshövdingen förrättade invigningen av stenen. 
 
Bild från skolans tak 
 
Barkarby flygflottiljs 
blåsorkester spelade 
mellan tal av olika slag. 
Dikten lästes av 
skådespelaren Ivar Kåge 
vid invigningen i augusti 
1945. Inne i kyrkan 
sjöng församlingens 

kantor den kända balladen om Sten Sture d.y. En 
historiker berättade om hur mötet 1502 avlöpt. 
Högtidligheten avslutades med Bethovens Lovsång. 
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Idag vill vi uppmärksamma Herman Svenngård - och hembygdsföreningen i Kungsängen - 
för deras initiativ till minnes-stenen - det gör vi genom att på nytt återuppliva dikten och 
lyssna på Thomas Fridén när han sjunger de sånger som sjöngs år 1945. 
 
Vi börjar med Josef Olivs dikt 
Lägg märke till hur väl skalden fångat tidsandan i augusti 1945. 2:a världskriget hade just 
avslutats med atombomber, och oroväckande strider pågick ännu på Korea-halvön. 
Blir det nya krig frågade sig diktaren 1945. Idag är vi skrämmande nära samma situation som 
1945! Uttalanden på hög politisk nivå jämställer dagens situation med 1945. 
Jag kommer nu att läsa dikten  

FÖRSONINGEN  
av Josef Oliv 

Världsskeppet sargat seglar 
sin kurs genom töcknig rymd 
- vi vet ej vad ödet speglar 
och framtiden ligger skymd. 
 
En jord, så dödstrött och pinad, 
så bottenlöst sänkt i skam 
med tron på allt gott förtvinad 
- skall någonsin den nå fram ? 
Ängsligt vi åter spörja: 
Skall freden ge nya krig 
och slaktande åter börja ? 
 
Vår bön stiger innerlig: 
I bombstormens öknar tomma 
låt spira, ej hatets gräs, 
men försoningens kostbara blomma 
- som förr än gång, här vid Näs ! 
 
Med kopparbergsmän och silverbergsmän 
och menige allmogemän 
Sten Gustafsson Sture vill pröva idag, 
vem ovän är, eller vän. 
 
På Almarestäket var bispen  
Jacob Ulfsson, beredd försann 
- han givit kung Hans all lydnad och tro. 
Men herr Sten är Sveriges man. 
 
De höga herrar, de möttes och log - 
och sakta förhandlingen skred 
tills oro och rassel med vapen blev spord 
från folkets böljande led. 
 
Man stod uppställd på grönan äng vid Näs 
alltse'n gryningens första väkt, 
och de äldste gråskäggen ordade om 
en "morgon" med Engelbrekt : 
 

"Som Storkyrkans Örjan höjer sitt svärd 
i Mäster Berndts snideri 
vi stredo den gången för hem och härd 
och för friheten blödde vi. 
 
Se'n drogo vi åter i örlog ut, 
att följa Sten Sture åt - 
på Brunkebergs höjd han ledde oss an 
och vi sjöngo S:t Örjans låt. 
 
Men hyttornas smältor kräva sin ans 
och rätt nu går kornet i ax, 
förtänkom oss ej, att vi snarligt vill hem 
och väntar oss fred, nu strax ! 
 
Låt därför förlikningen snart bli fäst 
och ge oss orlov igen, 
vi kopparbergsmän och silverbergsmän 
och menige allmogemän !" 
 
Och bispen sprang upp och äskade ljud, 
och likvisst var hans stämma len: 
"Nu månde jag kvitta den utländske kung 
och hålla fred med herr Sten !" 
 
Världsskeppet åter seglar 
mot fred genom töcknig rymd 
- vi vet ej vad öder speglar 
och framtiden ligger skymd. 
 
Men ett vill vi tro och minnas 
som folkfredens första bud : 
Försoning till sist skall vinnas ! 
- därtill förhjälpe oss Gud 
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Sången som sjöngs i kyrkan 1945 är en hyllning av Sturarnas långa kamp för skapa ett 
Sverige, fritt från både den  

• Europeiska Gemenskapen i form av Katolska kyrkan, och den 
• Nordiska Gemenskapen inom den s.k. Kalmar-unionen,  

 
Nu börjar det bli dags för Thomas Fridén och Johan Westre att göra sig beredda att framföra 
1945 års sång-program:    
 
Först kommer vi att höra: 
Herr Stens visa med text av Edward  Bäckström och musik av Vilhelm Svedbom 
Var och en av de tre verserna slutar kryptiskt för nutida svenskar, som inte har den breda 
historiekunskap som svenska folket hade förr. Visan syftar på en historisk person, vars namn 
aldrig nämns. Det är den person skulle komma att fullborda kampen för Sveriges nationella 
självständighet, som hela raden av Sturar hade arbetat för. Sången syftar på Gustav Vasa, 
som skulle bli den som fullbordade den mer än hundra-åriga svenska kampen för nationell 
frihet. 
1. Thomas sjunger  Sten Sture balladen. 
2. Thomas sjunger Beethowens Lovsång: I himlar sjungen. Guds lov i naturen  
 
Tack - Thomas och Johan. Det blir onekligen en högtidlig stämning med fosterländska  
sånger.  
Då – i aug 1945 - var fosterlandskänslan mycket stark  - helt naturligt 
Nu ! – 2018  Är det inte nu samma osäkra framtid som 1945 ? 
 
Så här sa ju diktaren  
”Världs-skeppet” sargat seglar sin kurs genom töcknig rymd 
Vi vet ej vad ödet speglar, och framtiden ligger skymd 
 
Det här är ju en bild av det som sker just nu 
 
Kungligt besök vid minnesstenen    

 
Historien kring minnesstenen vid Kungsängens kyrka 
aktualiserades för 10 år sedan vid kungaparets officiella besök 
i ”kommunen”. De togs emot vid Kungsängens station. Första 
anhalten var vid vår Minnessten. Där blev det ett kort 
anförande på knappa -10 minuter.  
Jag läste bl.a. vissa delar av Josef Olivs dikt.  
Drottningen kom omedelbart fram och undrade om hon kunde 
få mitt tal. Därefter ville Konstitutions-utskottets ordförande 
Per Uncel också ha texten, Han kände inte till detta möte, sa 
han. Jag hade dock tagit med en kopia - avsedd för 

lokalpressen. Men det fanns ingen reporter på plats, så vår lokalhistoria gick till det 
mäktigaste av Riksdagens utskott, det som skall se till att landet styrs efter lagar och 
förordningar och att politikerna sköter sitt jobb på bästa sätt. 
 
Hur gick det i fortsättningen med mötet i vid Kungsängens kyrka – det skulle ju ha varit som 
en riksdag. Vad säger forskarna nu om detta?  Det skall ni få höra. 
 
Med anledning den betydelse som tillskrevs 1502 års möte vid Kungsängens kyrka, är det 
angeläget för mig, som lokalhistorisk granskare att upplysa om, att en ny generation 
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forskare på riksnivå år 1985 ännu tydligare betonar vikten av allmogens representation vid 
1502 års möte här i Kungsängen. Fem historiker diskuterar år 1985 vårt möte vid Näs kyrka 
under rubriken: ”Det som angår alla, bör också av alla samtyckas”. 
 
Ni ser naturligtvis, att det är begreppet demokrati det handlar om. Det är ju sannerligen en 
aktuell fråga runt om i världen just nu. Vi arbetade med problemet kring demokratin för 500 
år sedan och vi lyckades i så måtto att vi kan ståta med att ha Europas äldsta kontinuerligt 
fungerande parlament. Det engelska parlamentet har fungerat längre men det fanns ingen 
allmoge i detta ursprungliga parlament.  
 
I kväll tänker jag inte göra någon stor sak av Stockholms Blodbad. Det var som vi sett  inte 
det definitiva slutet på svenskarnas strävan att befria sig från  

såväl den Europeiska Gemenskapen – representerad av den katolska kyrkan  
som den  Nordiska Gemenskapen i form av Kalmarunionen, som funnits i ca 125 år. 
 
Man skulle kunna säga, att vi länge hade arbetat för ett svenskt ”brexit” och det med ett 
enastående gott slutresultat: Sveriges och Norges befolkningar skulle aldrig komma att 
hamna i livegenskap. Almogen har sedan riksdagarnas tillkomst hela tiden haft säte i vårt 
parlament. Var det kanske ”Vikinga-andan” med sina tingsmöten, som levde kvar? Den s. k  
feodalismen som drabbade övriga Europa fick aldrig fast rot i vårt land Markägarna i 
Europa ägde även människorna som brukade marken. 
 
Gudruns bildväv med två årtal 
Det här är en av flera historiska bildvävar som min hustru Gudrun 
tagit fram. Bildväven beskriver två händelser. På övre delen av 
bildväven är det Gustav Vasa som är på väg in i Stäket borgen. 
Han skall sitta som gisslan medan ärkebiskopen förhandlar med 
Sten Sture.  
    På nedre delen förklarar Sten Stures änka för danska kungen, att 
det verkligen är ett riksdagsbeslut hon håller i handen, enligt 
vilket svenska folket krävt att ärkebiskopen skall avsättas och 
borgen rivas. Men det Riksdagsbeslutet skulle drottningen inte 
tagit fram. Kristian Tyrann lämnade ju över riksdagsbeslutet till 
bödlarna, som fick listan över dem som skulle avrättas. 
 
Kartan över Bro hundare 
Nu skall vi närmare granska en annan betydelsefull skärva i mosaiken. Kartan visar de allra 
äldsta kända orterna i Mälarområdet. En av dem har namnet ”Bro hundare”. Observera att 

kartans strandlinjer är de nutida. Vattenytorna var alltså större 
förr än på den här kartan. Kartan finns i en bok om Det 
medeltida Uppland, utgiven så sent som 2012.  
Den intar en central plats bl.a.i vår dialog med de geofysiska 
och hydrologiska institutionerna vid universitetet och vid 
SMHI. 
Det finns idag inte tid för en närmare utredning av begreppet 
hundare. Det är ett tidigt ord för “härad” - en samling socknar 
eller kommuner. 
Vi ser att det äldsta ”Bro hundare” var ungefär dubbelt så 
stort som dagens Upplands-Bro. Det stora öarna i dagens 
Mälaren ända ner till Lovö tillhörde Bro hundare. Dagens 
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Upplands-Bro är i vår tid den till ytan största förortskommunen norr om Stockholm. 
 
Svartsjö slott var Sturarnas residens. Det var därifrån som Sten Sture den yngre övervakade 
rivningen av ärkebiskopsborgen och sände ut det berömda budskapet om demokrati till 
folket: ”Det som angår alla bör ock av alla samtyckas”, 
 
Sten Stures död på Mälarens is Hellqvist 
 

Nu är vi framme vid ytterligare en mycket intressant 
skärva i vår mosaik. Den består av Carl Gustaf 
Hellqvists tavla på nationalmuseum, Hugo Tigerschiölds 
dikt och ”kompositören” Andreas Halléns musik.  
Det intressanta är att texten inte sjungs utan den 
deklameras i samspel med musiken.  Kompositören har 
valt att använda den symfoniska orkesterns rika 
möjligheter att följa stämningsläget i berättelsen.  Vi har 

tyvärr inte den möjligheten idag.  I den här moderna lokalen måste allt ljud förstärkas 
elektroniskt och även pianot måste vara elektroniskt.  
   Men det är inte ett Musiksällskap som står för programmet. Det är ett forskningsinstitut 
som gärna vill lyfta fram historien bakom den här märkliga kompositionen.  
 
Först något om den historiska bakgrunden till det som dikten handlar om. Sverige ville, som 
jag i kväll framhåller flera gånger, att vårt land redan för 500 år sedan ville ta sig ur både den 
Europeiska och den Nordiska gemenskapen. Flera gånger hade fientliga soldater 
transporterats med båtar till Stockholmstrakten för att med vapenmakt tvinga svenskarna att 
vara kvar gemenskapen. Nu skulle en hel armé invadera landet. Påven hade bett om hjälp 
från tyska kejsaren, som hade en dotter som var gift med Kristian Tyrann i Danmark. Nu 
skulle de tillsammans betvinga Sverige.  
 
Sten Sture samlade folk och mötte fiendehären nere på Åsundens is nära gränsen mellan 
Halland och Västergötland. Sture sårades. Han lät sig transporteras tillbaka till Stockholm för 
att leda försvaret av staden. Men han dog under färden. Bilden ovan visar just det tillfället.   
 
Nu är det dags att visa resultat av de tre herrarnas Melodram  
Sophie Hedin tar sig an uppgiften att läsa texten och  Johan Westre spelar pianoversionen 
av den symfoniska kompositionen   
 
Sten Stures död på Mälarens is  
   
Det blåser en vinande storm med snö, en släde ilar på Mälarsjö  
så brått som för brinnande livet det bure ...  
Ja, livet gäller det ock minsann, där vilar Sveriges döende hövitsman  
den älskade unge Herr Sture  
   
Den kula sveket sänt vid Bog’sund ej ger honom ringaste ro eller blund  
Han tänker dock ej på sin egen smärta, han tänker på sitt arma fädernesland  
där tvedräkt tänt en förfärande brand och våldet sig närmar dess hjärta. 
 
Se herrarna bära avund i sinn -  de akta blott på eget skinn 
och gitta ej skjorta för landet bloda ner --- 
 
Det sista budskapet!  Vilken Skam!  Förräderiet fört fienden fram 
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kring bråtarnas värn vid ramundaboda. 
Nu ligger landet öppet!  Tyrannens skövlande knekthopar 
svämmar fram som älvar om våren. 
   
Var finns den stämma, som utan prut, en bondehär med armborst och spjut  
ur gömda dalar tillsammanropar ?  
 
Hans egen stämma är matt och svag han ropar med, flämtande andetag  
Vad !  – viljen I utländskt herrskap tåla? Upp bergsmän, upp allmogemän,  
Till vapen med Gud, om i frihet än,  ni vill binda er kräve och kola er mila?   
  
Där jagar i ett  damm-moln mot öster en hotande hop -  till öster mot riksens huvudstad! 
Finns ej makt eller mur som kan hejda den? 
Vid Gud!  -  det är fiendens rytteri i stålblankt harnesk - som jagar förbi! 
Hör!  Det blåser till storms i trumpet och skalmeja. 
 
Den dimgråa dagen segnar matt  -  Det skymmer till natt.  
Är det träldomens natt, som sänks över land, över frusna vatten?  
   
Han manar sin körsven: kör brått!  Jag måste hinna till Stockholms slott  
i kapp med de hotande moln innan natten.  
 
Och svennen sin löddriga skimmel slår  
och vilt över öde fjärdar det går,  
hästhovar dåna i isen dova  
   
Herr Sten ej rört sig nu på en stund.  
Har han fått i sitt trötta öga en blund ?  
Har plågorna lagt sig en stund att sova ?  
Men körsvennen saktar hästens trav,  
han stannar ängslig,  han stiger av. 
 
Han griper sin käre Herre vid handen.  
hans ädle Herre är kall – är död.  
 
Guds Krist, varkunna dig i vår nöd.  
Nu sjunker natten över nordanlanden 
 
Roligt att det verkligen gick att genomföra melodramen.  

Musikaliska Akademien, där jag tidigare lånat noterna, är mitt uppe i en omorganisation av 
sitt bibliotek och visste för tillfället inte var nothäftet fanns. Jag sökte på flera ställen men 
ingen visste något. Ett tag var det riktigt kritiskt.  Till slut tipsade någon mig om Musikaliska 
Konstföreningen.(Grundad 1859). Där kunde jag köpa ett fräscht (men skört!) häfte tryckt 
1918 dvs.för exakt 100 år sedan.  
    Jag skall med det snaraste berätta för dem, om detta vårt ”historiska framförande”.  
Musikaliska Akademin kunde förse mig med kompositörens handskrivna noter.   
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Kalmar kyrka  

Nu går vi över till nästa del i mosaiken. Den här bilden är från 
Kalmar (-sands) kyrka och är ett bra exempel till påståendet 
att Sverige var på väg att bryta med katolska kyrkan. Vad ser 
vi på bilden?  En adelsman och en bonde som gemensamt 
stöder rikssymbolen Tre kronor. Texten under bilden lyder 
Sagt 1487: ”Veten folk i när och fjärran, att Sverige är 
ryktbart genom sin allmoge och sitt ridderskap”.    
Bilden uppvisar en samsyn mellan aristokratin och den 
svenska bonden när det gäller kyrkans roll i samhället  
Katolska kyrkan sågs uppenbarligen som en stat i staten, 
något vi inte ville ha.             

 
När jag följt historieforskningen i dess behandling av den för oss betydelsefulla perioden 
kring Sturarna och deras schism med ärkebiskoparna har jag till yttermera visso funnit att 
svensk historieskrivning inte har kopplat samman publiceringen av Luthers 95 bokstavligen 
“revolutionerande” påståenden med det svenska riksdagsbeslutet att riva borgen. Bägge var ju 
riktade mot katolska kyrkan. Det skilde bara i tid 3½ vecka. 
 
Ännu märkligare, att man inte tagit med i debatten det faktun att påven riktat synnerligen 
grava anmärkningar mot den svenska ärkebiskopen och hans prästerskapet redan året innan 
Luther presenterade sina 95 teser. Inte ett ord därom ser man i historieskrivarnas tolkningar. 
 
Jag återkommer om en stund till denna problemställning. Då skall ni få höra innehållet i ett 
befintligt, men av historieskrivarna obeaktat historiskt dokument!  
 
Just nu vill jag rikta uppmärksamheten på två betydelsefulla fakta: 

• Schismen i Europa skulle leda fram till det 30-åriga kriget ! 
• Schismen i Sverige skulle leda till - nationell självständighet ! 

Varför har inte detta uppmärksammats i historieskrivningen?  Jag har bara hittat saken i 
samband med ett visst avlatsbrev. 
            
Hur kan jag påstå att Luthers protest borde ha kopplats samman med den svenska 
utbrytningen ur katolska kyrkan? 
 
Svaret är: Jag saknar ett i sammanhanget obeaktat men befintligt historiskt dokument, 
som sätter fingret på den ömma punkten. 
 
Den punkten är ett påvebrev som var riktat till den svenska ärkebiskopen och prästerskapet. 
Påvens ord stöder nämligen det svenska folkets protest mot att ärkebiskopens hade lagt 
sig i statens angelägenheter. Du lade väl märke till att det inte fanns någon biskop med på 
bilden från Kalmarsands kyrka. Varför säger historieskrivarna inget om detta? 
Varför har forskningen inte brytt sig om detta dokument, som i själva verket rättfärdigar vår 
långa kamp för nationell frihet?   
 
Historieskrivarna borde snarare ha tackat och tagit emot hjälpen från påven. Ni skall strax 
själva få döma i saken. Sophie och jag ska lägga korten på bordet här och nu. 
 
Jag kommer att läsa påven Leo X.s bistra ord riktade till svenska prästerskapet.    
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Sophie kommer att läsa folkets krav på de åtgärder som man ansåg att Sten Sture måste vidta 
med anledning av innehållet i påvens brev. Ett beslut som ligger till grund för det berömda 
riksdagsbeslutet att riva borgen. 
 
Jag skulle vara glad om någon forskare kan förklara för mig, varför dagens historieskrivare 
inte på framträdande plats nämner något om påvens anklagelser mot ärkebiskopen och 
prästerskapet.  Minst 2 “forskare” på 1940-talet har i sina stora avhandlingar översatt påvens 
latin till svenska och “citerat” innehållet i påvebrevet. 
Ni får själva fundera över varför historieskrivare inte tycks bry sig om saken, medan Sophie 
och jag läser de 2 aktuella dokumenten. 
 

Påvebrevet  - daterat  1516-06-09 
 
I sanning icke utan stort misshag hava vi fått den uppfattningen, att några av Eder jämte 
Edra anhängare skola ha åsidosatt gudsfruktan, glömt Eder värdighet och den måttfullhet, 
som Edra ämbeten kräva, vänt ryggen åt all fromhet och sanning, och haft den ofösynta 
djärvheten 
-att väcka tvedräkt mellan furstar, adel och menighet i detta rike, 
-att Ni icke draga er för att sprida fiendskap, avund och hat, vilket brukar vara rikens och 
städers farligaste olyckor 
-att Ni söka bringa folket i olydnad mot överheten 
-samt slutligen, mot all förplitelse gentemot rätten och de kanoniska statuterna, lägga er i 
saker, som höra Oss till och vår jurisdiktion, och som det heter sätta lien i en främmande 
skörd. 
 
Härav har ofta uppstått den största tvedräkt mellan undersåtar och många motsättningar ha 
vuxit fram till stor skada för staten. Såsom det är skrivet: hela rikets föröddes, då det var 
söndrat inbördes. 
 
Om detta vore sant, vilket vi icke kunna tro, skulle det misshaga oss på det högsta och 
allvarligt kränka vårt sinne. 
På grund härav befalla vi alla och envar av Eder att i kraft av Eder heliga lydnadsplikt och 
med tanke på vårt staff bemöda Eder om att uppträda med mildhet, enighet och kärlek, som 
det passar goda prelater, samt vara ett föredöme för andra. 
Om dylika saker likväl inträffat, tvingas påven att gripa till rättsliga åtgärder. 
 

Mötet i Arboga 1517-01-07 
 

Medlemmarna i samtliga stånd förklarade offentligen  
och med höjda armar och utbredda händer följande - riktat till Sten Sture 

 
Du som är vår vicekonung och hela rikets regent – om du släpper ut denne Gusatv (Trolle) ur 
det slott i vilket han hålls belägrad och bevakad på grund av sitt stora bedrägeri, eller om Du 
låter fadern med hela släkten jämte anhängare och förbundna undkomma ostraffade, så 
uppsäga vi Dig den lydnadssed, som vi avgett till Dig i rikets namn och förklarar Dig med 
hustru och barn för landsflyktiga. 
 
Vi taga alla, Gud den allsmäktige och rikets alla patroner till vittnen, att denne Herr Gustav 
som rikets skamligaste förrädare efter denna dag aldrig någonsin under vår livstid må leva 
säker till livet här i riket, och vi inviga vårt och våra barns blod att vedergälla ett så 
uppenbart förräderi. 
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Och hela församlingen förkunnade enstämmigt: 
 

Vare det långt ifrån oss, att en så uppenbar fosterlandsförrädare skall välsigna våra barn 
med korstecknet eller utdela smörjelsen å ämbetets vägnar. Det är vår uttryckliga vilja att vi 
vädja till Dig vår Herre, att utan dröjsmål och med uppbjudande av all ansträngning och 
nitälskan låta underrätta den Helige Fadern och kardinalskollegiet genom en öppen skrivelse 
från oss, försedd med rikets sigill, i alla innevånares namn med begäran, att en ständig 
tystnad måtte åläggas sagde herr Gustav rörande all ämbetsmyndighet vid Uppsala 
domkyrka 
 
Hur kunde allmogen vara så väl underrättad om de många skarpa argumenten mot 
ärkebiskopen? Man har utgått från att innehållet i påvebrevet på något sätt blivit känt för 
utomstående, och att Sture redogjort för innehållet vid mötet i Arboga, där allmogens ledare 
senare formulerade de ord som Sophie läste upp. Man har antytt att Sture kan ha haft spejare 
längs ridvägen genom de mellansvenska skogarna och att de lagt beslag på brevet och läst det 
innan påvens budbärare fått fortsätta.  
 
Är detta bara lokalistoria ??    
Jag vore glad om någon fackman vill förklara varför man inte tycks nämna detta påvebrevet i 
den allmänna debatten.  
 
Nu går vi vidare i vår mosaik 
Den här gången vill jag visa hur man skrev historien på 1400-talet.  
Det gjordes vanligtvis i någon form av rimmade verser, som också kunde sjungas. Historiska 
händelser hölls ju levande i minnet – papper var ovanligt  
 
Tträborgen vid Stäket 

 
Många av er minns nog från skolboken hur 
Engelbrekt hundra år före ”sturetiden” ledde ett 
uppror som krävde att vi skulle ha svenskar som 
kungar i landet. Hans uppror var så framgångsrikt 
att den utländske kungen över Sverige bestämde att 
den träborg, som då fanns vid Stäket skulle 
brännas ner, så att den inte kom i händerna på 
upprorsmakaren Engelbrekt. ”Bättre läte vi Stäket 
brinna, än de svenske det av oss vinna.” heter det 
i den gamla Karls-krönikan. 

 
Sophie - vill du läsa den där korta rimkrönikan – den om Hans Kröpelin! 
 

Genast sände Hans då 
bud till dem som vid Stäket låg 
Han bjöd dem draga bort i samma stund 
Och bränna slottet neder i grund 
Så skulle Nipertz göra 
Och låta allt till Stockholm föra 
S:t Martins natt han slottet brände 
Och sedan till Stockholm vände 

Hans Kröpelin räddes för sina granna 
Stäket lät han bemanna    
Kung Erik blev rädd i sitt sinne 
Han lät kalla Hans till sig 
Och sade, så tycks det mig: 
Bättre läte vi Stäket själva brinna  
Än de svenske det av oss vinna 
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Det var ytterst nära att Engelbrekt lyckats i sitt uppsåt. Men han blev som bekant mördad och 
minnet av honom blev bevarat i Engelbrektsvisan  
 
Om en stund ska ni få höra Kristina Westre sjunga några av Engelbrektsvisans 35 verser. 
 
De två sista verserna som hon sjunger skulle komma att bli mycket uppmärksammade i 
Sverige under 2:a världskriget. 
Verserna handlar om ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring,  
Betänk att Hitler-Tyskland  behärskade Danmark, Norge och Finland.       
Vår nationella frihet stod verkligen på spel. När krigshotet var som värst skrev Vilhelm 
Moberg sin berömda bok Rid i natt, som handlade om vår kamp för friheten.  Mobergs bok 
gjordes snabbt till en film och i den behövde man en kampsång. Det blev den gamla 
Engelbrektsvisan.  
 
Det är filmens melodi ni får höra. Den var komponerad av Jules Sylvain, som många kanske 
minns som schlager-kompositör. 
 
 Jules Sylvains Frihetssång ur filmen ”Rid i natt!”  
 
Det var en man , han het Engilbrikt, 
om honom nu börjas denna dikt 
I Sverige var han födder 
Han förde omkring klubbor och svärd 
Han fäktade fast förutan flärd 
Och därtill var han nödder 
 
Utländske rådde Sverige då 
det kunde ej värre i rikit stå 
De styrde land och fäste 
Svenska män havde sådan nöd 
de ville då hellir vara död 
än tåla länger slika gäster. 
 
Kung Erik det ej akta vill 
skatt och tunga ökade han till 
och landet lät han härja 
han lät så råda onda män 
att Sverige bär stor skada än 
han ville det ej värja 

O ädle svensk, du stat nu fast 
och bättra det som förra brast 
du låt dig ej omvända 
Du våga din hals och din hand 
att frälsa ditt eget fädernesland 
Gud må dig tröst väl sända 
 
Frihet är det bästa ting 
som sökas kan all världen (om) kring 
den frihet kan väl bära 
Vill du vara dig själver huld 
och älska frihet mer än guld 
ty frihet följer ära 
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Sankt Göran och draken 
 
Vi har ytterligare några skärvor kvar i vår mosaik. 
Sten Sture ”den yngre” har blivit lovsjungen här i 
kväll i den sång som Thomas Fridén tidigare sjöng för 
oss. 
Men också Sten Sture ”den äldre” har blivit lovprisad 
så det förslår. Men inte med en sång - i första hand. Han 
förärades den praktfulla träskulpturen Sankt Göran och 
Draken med placering i Storkyrkan i Stockholm. Den 
skapades till minne av Sten Sture den äldres 
framgångsrika ledning i striden mot danskarna i slaget 

vid Brunkeberg, då Stockholm räddades. 
Sten Sture har i statyn rollen som sankt Göran, som med sitt svärd dödar draken, dvs. 
Danmark och därmed räddades prinsessan dvs. Stockholm. Det påstås att den anfallande 
svenska truppen sjöng Sankt Örjans låt, när den gick för att möta danskarna, 
 
Kristina kommer nu att sjunga några verser ur den äldsta  kända Örjans-låten. 
Den berättar om riddaren som får uppdraget att fara till Babylonien för att döda en hemsk 
drake. 

 
 

Lovad vare allsmäktige Gud,
desslikes Hans välsignade Son!
Jag nu en visa här kväder
allt om den riddarn Sankt Göran.
 
”Hör du, Sankt Göran, vad jag säger dig,
du skall mitt ärende uträtta:
I Kappadokien, den stora stad,
där skall du med draken strida!”
 
Den staden är båd breder och lång,
där bor en hednisk konung inne.
I samma stad ligger en drake,
han ligger den staden till men.
 
Den draken har en så underlig sed,
var dag skall han hava sin föda,
båd folk och fä och vad han får.
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Bild – Ramsundsristningen nr1 
 
Det ursprungliga Sankt Göranmotivet fanns 
alltså långt borta i Babylon. Men det finns också 
på närmare håll. Rentav mycket nära håll! 
Historien med draken och riddaren är nämligen 
nära knuten till Mälarområdet 
Där är historien inhuggen i en berghäll i  
Ramsunda vid Mälarens södra strand precis mitt emot Bro som ju ligger vid norra stranden. 
Ristningen ligger således inte så långt från dåtidens Bro, som ju var dubbelt så stort som 
dagens Upplands-Bro – ni minns väl kartan jag pratade om? 
 
Sankt Göran finns i allra högsta grad i den nordiska mytologin, men då under namnet  
Sigurd Fafnesbane. Draken på bilden heter Fafne och Sigurd är drakens baneman Längst ner 
ser man Sigurd sticka sitt svärd in i Draken som ju mera liknar en väldig orm här på 
berghällen. 
 
Historien om Sigurd Fafnesbane är mycket uppmärksammad i Tyskland. Kompositören 
Rickard Wagner använder nämligen den fornnordiska poetiska Eddan i ett flertal operor, som 
operanördarna värderar mycket högt. 
 
Dessutom!Det är synnerligen märkligt och intressant att runforskarna berättar om sago-
motivet med Sigurd Fafnesbane i samband med runristningen på Assurstenen vid Bro kyrka. 
De två runristningarna är nära sammankopplade och båda beskrivs i ”I Sveriges 
Runinskrifter” till och med som ”Mälardalens ståtligaste Runmonument”. Och man 
framhåller det nära släktskapet mellan de två kvinnorna som låtit skapa dessa två monument 
över sina döda makar. 
Thomas Fridén skall om en stund sjunga en svensk sång - om dottern till den ena av 
kvinnorna. 
 
Bild -  Ramsundsristning  nr 2 
 

Jag återkommer till det märkliga att Sigurdsristningen 
beskrivs mycket utförligt i Upplands-delen av Sveriges 
Runinskrifter trots att ristningen inte ligger i Upplands-
Bro i dag. Det kan förklaras av att havet på den tiden 
var den stora färdvägen. Uppenbarligen ansågs 
kvinnorna bo vid samma färdväg alltså i samma bygd.  
 

Här - i vår närhet - finns således några av den mytologiska Eddans centrala händelser huggna 
i sten - för tusen år sedan.   
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Bild – med  Assurstenen 
 
Så här ser vår Assursten ut. Lägg som jag sa märke till att 
Ramsundsristningen anses ha så mycket gemensamt med vår 
Assursten att bägge runristningarna beskrivs tillsammans i 
Upplands-kapitlet.  
Utöver den nyss nämnda anknytningen till Sigurd Fafnesbane 
erbjuder Assurstenen lokal historia av stora mått. Det upptäcker 
man om man kompletterar runskriftens upplysningar med de 
tillägg av lokalhistoria som vårt lands första riksantikvarie har bidragit med i sina resor på 
1600-talet i Mälarområdet. Det finns mycket att läsa därom på UKF:s hemsida. 
 
Flygbild över Sunnerdahlska skolan 

 
 
Jag har bett Thomas Fridén att sjunga sina återstående 3 sånger 
i den Sunnerdahlska skolans aula invid Låssa kyrka vid 
Mälarstranden.  Aulan finns i vänstra delen av 
huvudbyggnaden på bilden bakom mig. 
Thomas inleder med att sjunga en ballad som handlar om en 
händelse i den poetiska Eddan benämnd ”Kung Heimer och 
Aslög”. Aslög var dotter till Sigurd Fafnesbane.och nära släkt 

med Ginnlög på vår Assurstenen.  

Vid förberedelserna för aftonens begivenhet ville jag kontrollera det allra senaste i en år 2015 
nyutgiven upplaga av den ”Poetiska Eddan”.Det här säger man om Aslög: 
”Denna Aslög är en av sagornas ädlaste kvinnogestalter.” 
 
Var så goda Thomas och Johan  (sången sjungs) 
 
Det finns ytterligare ett intressant lokalt samband mellan skolan och vår bygds gamla historia: 
Den förste ordföranden i den av Kungl. Majt tillsatta direktionen för skolan var 
författaren till dikten som lästes till musik för någon halvtimme sedan Hugo Tigerschiöld.  
Den efterföljande ordföranden i samma position under många år var Carl Svedelius hos 
vilken Jussi Björling var inackorderad under sin studietid vid Konservatoriet och 
Operaskolan. Jussi deltog som tonåring några gånger vid skolans högtidligheter.Han kan 
mycket väl ha sjungit sitt stora paradnummer  ”Land du välsignade” vid sina besök på 
skolan. Sången fanns redan 5 år före Jussis besök här år 1928.  
                     

Ett av våra teman i kväll har varit den ”nationella friheten”. 
 
Jag har bett Thomas att sjunga ”den frihetssång” som vann första priset i den sista tävlingen 
om den melodi som var tänkt att bli vår ”officiella” national-sång. De verserna fanns redan i 
Engelbrektsvisan. 
 
Tävlingarna ägde rum på Skansen i samband ”Allsång på Skansen”  
som började 1935.  (Sven Lilja)  Melodin är komponerad av Oscar Lindberg.  

Året var 1943 - under pågående världskrig. 
 
Thomas sjunger nu, den vinnande Frihetssången – 2 verser 
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Med tanke på att kvällens Historiska mosaik också handlade om kampen för vår nationella 
frihet, kunde jag inte tänka mig ett lämpligare avslut på kvällen än att Thomas sjunger Jussi 
Björlings paradnummer ”Land du välsignade, tag min sång. Gjut din ande i orden”. 
 
Med det drastiskt försämrade krisläget i världen den senaste veckan är det ännu angelägnare 
att sjunga sången om vårt land  och verka för fortsatt demokratisk frihet med Elisabeth 
Björklunds text och Ragnar Althéns musik.   
 
Thomas får nu avsluta kvällen med Jussi Björlings ”paradsång”  
Land du välsignade 
 
Och under tiden kan vi fundera över det faktum att svenska allmogen aldrig blev livegen. Och 
hoppas på att det spända världsläget inte ger nya krig 
 
 
Jag tackar publiken för att ni ville vara med oss i kväll  
 
 

Nedanstående bild visar Sunnerdahlska skolområdet 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här finns åtta elevhem, rektorsbostad, lärarbostäder, verkstaden med träslöjd och metallslöjd, 
lantgård och djurhållning, barnhem för utbildning av barnsköterskor, teoretisk utbildning i 
huvudbyggnaden, fruktträdgård, växthusodling, idrottsplats, badplats vid Mälaren.  
Sunnerdahls Hemskola på landet erbjöd gratis utbildning och uppehälle i vissa fall i 4 år  
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