
FRÅN HEMBYGDSARBETET 

Börje-Åkerby hembygdsförening 

Föreningen, som har till sin frä msta uppgift a tt vårda sin hembygdsgård i Altuna 
i Börje, intill den vackra Ryttarhagen med fin utsikt över Uppsalaslätten , har de 
senaste å ren varit ganska livaktig. 

Gå rden har under sommaren besökts av många föreningar och enskilda . En serie 

av ekumeniska gudstjänster med Svenska kyrkan, Baptistförsamlingen och Missions

forsamlingen ha r hå llits de senaste å ren for de tre små socknarna Börje, Jumkil och 

Åkerby; vid vackert väder ute på gårdsplanen, vid sämre väder i museet. - Före
ningens sommarfest ha r nu blivit en tradition och publiktillströmningen ha r ökat. 
Den hå lls söndagen före Midsommar med majstång och lekar. I år var det 250 delta
gare. F estta la re var församlingsprästen komminister GustafSöderblom som kåserade 
om Upplandsskalden och vännen Olof Thunman och läste några av hans dikter. 
T ensta Folkdanslag fö rnöjde publiken med musik och fo lkdansuppvisning. Glädjan
de ä r också att det blir mer vanligt med fo lkdräkter bland publiken. Hur man tovar 

mössor och van tar demonstrerades av Kerstin Karlsson . 
För att så må nga som möjligt av medlemma rna skall få tillfälle a tt hjälpa till med 

arbetet på gården, har man de senaste åren samlats en lördag på försommaren. Då 
utförs mindre reparationer, må lning och städning både ute och inne. Vid årets 

städning kom 20 medlemmar och i en paus serverade några av damerna stekt sill 
och potatis vilket livligt uppskattades. Må nga händer gör arbetet lätta re. Det blev 
mycket uträttat den dagen, vädret var strålande och vi hade trevligt tillsammans. 

Olga Karlsson 

H ållnäs hembygdsforening 

Styrelsen for Hå llnäs hembygdsförening bestod under 1975 av Börje K arlsson, ordf., 
Stiv Jakobsson, sekr., och Ha rry Lindquist, kassör, samt av fy ra andra ordina rie 
ledamöter och fem suppleanter. Dessutom hade föreningen flera olika kommitteer, 
t. ex. byggnadskommittc, kommitte for hembygdsbok, fi lmkommitte och dräktkom
mitte. 

Tierps kommuns kulturkommitte och hembygdsforeningen anordnade söndagen 
den 8 juni Kulturens dag vid hembygdsgården, den fö rsta i sitt slag i den nya 
kommunens historia . Uppsala läns regionmusikorkester medverkade liksom riks
spelman Eric Sahlström. Författaren Björn-Erik Höijer ta lade över ämnet " Ordet 
hembygd" och kom bl. a . in på frågan om kä rnkra ft , mot vilken han uttalade sin 
protest. I övrigt kan nämnas a tt konstnären Agne Söderberg ställde u t tavlor och 
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Carl Sundin från Skaten visade sina gubba r i trä , bl. a. a\· förre statsministern T age 
Erlander. 

Sedan några år tillbaka anordnar hembygdsföreningen lekar för barn och äldre på 

midsommaraftonens eftermiddag. De har med å ren blivit allt populärare, kanske 
främst till följd av ökat antal sommargäster i H åll näs. Uppskattningsvis 1000 perso
ner var närvarande 1975. H embygdsfesten ägde traditionsenligt rum sista söndagen i 
juli. Adjunkten Thorsten Thunman talade om sin bror O lof Thunman, som under 
sitt liv vistades i Hå llnäs, försökte skriva dikter på H å llnäs-dialekten och må lade 

tavlor med motiv från bygden. Sylvia K arls tröm läste ett par av Hå llnäs-dikterna. 
Stiv J akobsson intervj uade Ellen Bengtson, Johan Ahlander, Gereon J acobsson och 
Rickard Persson, några hållnäsbor med gott minne och ett långt rikt liv bakom sig . 

Barnshow och kna ttefotboll ingick också i programmet. Festdeltagarna kunde beskå
da och köpa alster av hemslöjdare från H ållnäs. De kunde också bevittna aktiviteter 

som linberedning, kardning, spinning, halmflä tning, vävning och lagning av fiske
nät. 

Stiv J akobsson intervj uade under året nio personer för inspelning på ljudband. TV 
2-fotografen Lars Hallengren gjorde inspelningar för en ny film om H å llnäs. Uppsa
lafotografen Henrik Carlsson, som hä rstammar från bygden, fo tograferade flera 

miljöer i socknen. Arbete ha r ägt rum under Inga Thorsells ledning med a tt skapa en 
folkdräkt för Hå llnäs . Planer har också varit i gång med a tt låta göra en midsommar
stång med för socknen speciella attribut i likhet med vad som förekommer på Aland . 

Sedan några å r tillbaka pågår ett arbete i hembygdsföreningens regi med a tt skapa 
en ny hembygdsbok om Hållnäs. Material har insamla ts och \·iss bearbetning skett. En 
mötesserie anordnades under 197 5 i detta sammanhang under med\·erkan a\" arki\·a

rien Walter Ehn, docenten Sven Lundkvist, agronomen Göran Knutsson, filmfoto

grafen Lars H allengren och förste ama nuensen Mattsjosefsson. 
För a tt hålla kontakt med hållnäsborna fortsatte hembygdsföreningen det under 

1974 på började utsändandet av korsband till hushå llen. Föreningen anser värdet 
vara stort av ett sådant kontaktorgan för meddelanden till och utbyte med bygdens 
folk och sommargäster. 

Stiv j akobsson 

Lagunda hembygdsförening 

Arbetet inom Lagunda hembygdsförening har under å r 197 5 fortsatt enligt de 
riktlinj er som drogs upp vid starten för fyra år sedan. Föreningens arbete omfattas 
med intresse och entusiasm av en stor del av folket i bygden. 

U nder å ret ha r utflykter anordnats till backsipporna på Vånsjöåsen, H ärledsgår
den i Torstuna , Ö vergrans kyrka och Fridegårdsmuseet, Enköpings Museum och 
Vå rfrukyrkan i Enköping. Svenska F laggans dag firades som tidigare år på K vek
gården med sång av pastoratkörerna och tal a\· Berthold Beste. Kvällen avslutades 
med lekar. Bygdens övriga föreningar med verkade med sina fanor. Två lekaftnar har 
arrangerats under ledning av Bert Roas från Uppsala U ngdomsring. 
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De olika arbetsgrupperna har varit aktiva. Museigruppen har, sedan Villenska 

samlingarna iordningställts, a rbeta t med skolmuseet i Nysätra. Kvekgruppen ha r 

efter bästa förmåga bistå tt familj en Lidberg i deras frivilliga, ovärderliga a rbete på 
K vekgården, som i vissa fall får disponeras av hembygdsföreningen men tillhör 

U pplands fornminnesförening. Bildgruppen samlar in och avfo tograferar ä ldre 

bildrna terial och har ombesörjt ett vykort av Hamnen, Örsundsbro, 191 5, som nu 

säljs av föreningen. Inspelningsgruppen intervjuar personer som kan berätta om 
Lagunda förr och nu. Speciellt uppmärksammat i pressen har miljövårdsgruppens 
arbete blivit då den vänt sig till kommunen i vissa miljöärenden. 

Årsmötet hölls den 9 mars. Styrelsen fi ck därvid följande sammansättning: Greta 
Ericson (ordf. ), Karl-Gustav 'v\lallin (v. ordf. ), Vald is Ordeus (sekr.), Rolf J ohans
son (kassör), Elsvig Björklund, Anna-Lisa Eriksson, Bertil Lidberg, Sven Tjernberg 
och Gösta Wä rn. 

Medlemsantalet beräknas till 350. 

Valdis Ordeus 

Lovö hembygdsförening 

Den tveksamma våren hä lsades välkommen i hembygdsföreningens regi av upp
ska ttningsvis 1500 personer på Valborgsmässoafton 1976. Professor U lf Bernitz höll 
talet till våren och fyrverkeriet illuminerade den månghövdade fö rsamlingen. U nder 
maj besökte medlemmar ur fö reningen Åsa ting, T ynnelsö och and ra sällsamma 
platser däromkring och på Selaön. Lovöns fågelliv upplevdes av en skara morgon

pigga någon vecka sena re. I samarbete med Mälarö Gille, Färingsö hembygdsföre
ning och Adelsö hembygdslag anordnades å rets Mälaröstämma på Rörby gå rd på 
Lovön. Trots ogynnsamt väder kom cirka 700 fo lkmusik- och dansintresserade och 
njöt av spelmännens musik och den tidsenliga stämningen. Nästa års spelmans
stämma äger rum på Adelsö. 

Maj månad avslutades med årsmöte, varvid styrelsen redogjorde för Domänver
kets planer för Lovö som rekreationsområde, och det svar som styrelsen uta rbeta t. 

Under sommaren har fö reningen givit tre uppska ttade konserter i Drottningholms 
slott. Bland a rtisterna kan nämnas K arin Langebo, Andrew Dalton och Drottning
holms Barockensemble. 

I mitten av oktober besökte en större ska ra Sva rtsjö slottsruin och nuvarande slott, 
Hilleshög kyrka och runhä ll , - den sena re med Upplands längsta runinskrift - under 
ciceronskap av mälaröbygdskänna ren Elmer T urlock. Efter lunch på Fä ringsö hem
bygdsgård besöktes det fagra Eldgarnsö. 

Arbetet med föreningens fornstig, ett 18 km långt slingrande promenadstråk förbi 
öns fo rnminnen, ha r fortsatt. G lädjande nog har många redan upptäckt fo rnstigen. 
Fler frilufts- och fornminnesintresserade personer ä r välkomna: 

Drottningholm i oktober 1976 
Per Borgstriim 

ordf. 
Christopher Friis 

sekr. 
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Norrsunda hembygdsförening 

Föreningens hembygdsd ag i juni 1976 besöktes av en rekordstor publik. U ppska tta

d e progra minslag var bl. a . spå nad , vävning och väx tfa rgning. Dessutom var en 

kavalkad anordnad med sekelskifteskläd er frå n koltå ldern och uppåt till de å ldrar 
nä r det blev tillfälle a tt bä ra olika slag av högtidskläder. Det var många av d e äldre 

som vä l mind es den kragtröj a den 10-å riga gossen ba r liksom d e plymförsedda 

hatta rna som må nga da mer ä r fo togra ferad e i på bilder i fa milj ea lbumet. Veteranbi
la r från 1922, 1923 och 1928 fanns också a tt beskåda. I en utstä llning av gamla 

cyklar mä rktes en höghjuling frå n 1885 och en vanlig cykel med träskenor och 
träskä rma r från 1895 , mycket fint renoverad. 

Under börj an av å ret hölls en fö reläsningsse rie om föremå l, tillverkade av sil ver, 

mässing, tenn och koppa r, med Göran Alm som föreläsare. Nä ra 40 d eltagare per 

gång kunde noteras . U nder 1976 har vida re utgivits en stensilerad skrift , " Pra t om 

ma t bland anna t vid sekelskiftet 1800- 1900" av Ebba Pettersson. 

Det har varit ett innehå llsrikt å r. H embygdsgården och hembygdsmuseet ha r haft 
många besökare, några änd a från Amerika, Paris och Danm a rk. 

Gunnar Andersson 

Ordf. 

Rasbokils hembygds- och fornminnesförening 
Vid föreningens årsmöte den 22 maj diskuterades d et förslag till nya stadgar för 

fö reningen , som utarbeta ts under å ret. Det slutliga fö rsl age t kan antagas av näs ta 
å rsmöte. 

Sä rskilt inbjuden vid d etta till fa lle var den gamla Rasbokilsbon Edvard Edling, 

som berä ttad e om gamla tider i bygden , sä rskilt rörande handeln , och därvid gav 
värdefull a bidrag till en bygdekrönika. 

Midsommaren fi rad es traditionsenligt på Arby gård med stå ngresning, d ans och 

lekar. Bland d e må nga deltagarna mä rktes ett trettiota l chilenska fl yktingar, som 
med stor glädje tog del i aktiviteterna . 

H embygdsdagen, som anordnades den 3 1 a ugusti , bjöd på mycket av intresse 

båd e för ä ldre och nyare Rasbokilsbor. Den börj ade med gudstj änst i kyrkan, 

varefte r följde samkväm i hembygdsgården i Kölinge med musik av Ö sterbybruks 
ha rpolekare. I gård ens ga mla kök had e ordna ts en utstä llning av konst- och hemslöjd 

från Rasbokil och i skogen utanför fi ck man pröva en na turstig. Arkivarie Wolter 
Ehn berä ttad e om arbeten , som bönder och torpare utfö rt å t de uppländska bruken i 
ä ldre tid i form av kolning och fo rkörning. V ikt igt mate ria l härom had e han funnit i 
Salsta-Va ttholma bruksarkiv med bl. a . vä rd efull a ka rtor och d agsverksjournaler. 

H embygdsföreningen har under å r 1975 haft följ ande styrelse : Ordf. Stig Björk

lund , v. ordf. Viktor And ersson , kassör Es björn Bå th , sckr. Gun Björklund , K arin 
Pettersson, E rnst Andersson , Elsa Dahlgren, Elsa Gustafsson, M argit Olofsson, 

Kaj sa Eriksson . 

Rasbokil i oktober 1976 

Gun Björklund 
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Skogs-Tibble fornminnes- och hembygdsförening 

Föreningen ha r a rbeta t med oförändrad styrelse: Gösta Ekmyr ordf. Erik Pettersson 

v. ordf. Birger Andersson kassör och Valborg Pettersson sekr. som närmast ansvari

ga . 
Nytt fö r å ret 1976 har varit a tt ett tio ta l orädd a medlemmar en regnig lördagskväll 

samlades i " björksavni ngs tid" i börj an av juni vid Ribbingebäck och tågade ut i 

skogen medfö rande knivar. Vi skulle lära oss tillverka björkrisvispar. Som instruktö

rer hade vi M einard J ansson och Erik Pettersson . V i lyckades också förfärdi ga ett 

antal vispar, ordentligt bundna med vidjor efter konstens a lla regler. Då d etta var 

gjort kändes det skönt a tt dra sig inomhus för kaffedrickande och a llsångs träning till 

den föres tåend e trefaldighetsaftonen , som i å r firad es tillsammans med ett 40-tal 
gäs ter från " Samfundet fö r H embygdsvård" . D et " hälsobringande" vattnet dracks 

traditionsenlig t ur näverskopa. 

D en 25 juli var vi framme vid d en dag som vi förberet t hela å ret, " Skogs-Tibble

d agen" . En studiecirkel had e arbetat med a tt samla uppgifter om bygd en. Det 
på tagliga resulta tet av d etta arbete blev en liten prolog kall ad " Skogs-Tibble genom 

tiderna", vilken fö redrogs av Gös ta Ekmyr. Vi börj ad e med högmässa i kyrkan , d å 

vädret ej tillä t d en planerade friluftsgudstj änsten i museets trädgård . Gudstjäns ten 

leddes av komminister Bertil H ofverberg och Ewonne Ekmyr-Westman gjorde en 
kort presenta tion av f. d . skogstibblebon och frä lsningssolda ten G ustaf V a ltäng, 

innan hon sjöng några av hans sånger. Efter högmässan följde visning av kyrkan . 

Dä refter kunde man gå till skolan fö r a tt dricka kaffe till musik från fiol och 
nyckelharpa av G rillby fo lkdanslags spelmän. Nämnda folkdanslag stod också för 

fo lkdansuppvisning. Man kund e också bese museet samt inhandl a karameller i stru t. 
M å nga f. d . skogstibbl ebor fi ck på d etta sä tt å terse sin hembygd och träffa gaml a 

skolkamra ter och vänner, vilket också varit tanken bakom arrangemanget. 

Året har varit fyllt av arbete vid museet, sedvanlig utflykt , d etta å r till Knutby. 

Det är med glädj e vi ser tillbaka på d et år som gå tt. Vi ve t a tt vi ä r få och våra 
resurser ringa men vi ser ändå ljust på fra mtiden . 

Ribbingebäck, 11 okt 1976 

Valborg Pettersson 

Stiftelsen Skuttunge prästgård 

Lördagen d en 14 juni 1975 hölls å rssammankomst med stiftelsen. Styrelsen omval

d es med fö ljande sammansättning: ä rkebiskop em. Gunna r Hultgren (ordf. ), kon

traktsprost La rs Ridderstedt (vice ordf. ), fru Anna-Lisa Godberg (sekr. ), slöjdlä ra re 
Nils-Olof Forsberg (kassör), professor Gös ta Berg (utsedd av Riksantikvarieä mbetet 
och Nordiska museet), hemmansägare J an-Olof And ersson, fru Carin Lögdberg och 
a rrenda tor Yngve Persson (led amöter ) samt fru K erstin Thörnlund (suppleant). 

Samma dag ägde den traditionella Skuttungeträffen rum. Till denna had e arran

gerats en utstä llning betitlad " H emvävt - gammalt och nytt frå n socknen ''. En 
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kommitte, bestående av fruarna Margareta Andersson och Ingrid Ridderstedt samt 

makarna Ulla och Nils-Olof Forsberg, hade haft ansvaret för utstä llningen, och ett 

rikt material av vävnader hade utlånats frå n ett stort antal hem i socknen. En 
sakkunnig bedömning av utställningen ingick i ett ytterst intressant föredrag om 
hemslöjdsrörelsen i landet, som hölls av intendenten vid Nordiska museet fru Gunnel 
H azelius-Berg. Vid det följande kaffet (med bärbullar och våffior ) föredrog Anna-Li

sa Godberg några anteckningar om sockenlivet i Skuttunge från år 1820. Uppskatta

de inslag i progra mmet var musik av en blockflöjtsensemble och sång av kyrkokören. 
Träffen avslutades med vattendrickning ur Trefaldighetskällan. Stiftelsen kunde 

glädja sig över en tillslutning av omkr. 150 sockenbor, äldre och yngre. 
Vid årsmötet anmäldes, att stiftelsens arkiv erhå llit ett värdefullt tillskott genom 

den samling av gamla äganderä ttshandlingar för Skuttungeby 4:2 och 4:3 , som 
lämnats i gåva av fru Olga Ka rlsson, Tiby, Rö1je. Det i föregående årsberättelse 
omnämnda beslutet aY Björklinge pastora t a tt uppföra ny gärdesgård i gammal stil 
utefter den s. k. fåga tan på trädgårdens södersida hade nu verkställts. Denna å tgärd 

hade den största betydelse för helhetsintrycket a\· området. 
För stiftelsen har det inneburit en betydande hjälp, att så villig medverkan 

erhållits av några fru ar med rengöring och städning a\· museibyggnaden, av arrenda
torn Yngve Persson med skötseln av gräsplanerna och av slöjdlärare Forsberg med 
vården av blomrabatten m. m. Ytterligare ä r a tt nä mna, a tt å rets s. k. lövräfsnings

dag hölls den 25 oktober med oförminskat deltagande från bygden och a tt stiftelsen 

fortsatt a tt å tnjuta förmå nen a\ å rlig hjälp med rensning i dalgången genom 

A.\!IS-arbetarc under skog\·akta res ledning. Därmed har t'lt bes1·ärligt problem få tt 
en tacknämlig lösning. 

Museet har som hittills hållits tillgängligt och visningar skett på anmodan . Besök 

av studie- och utflyktsgrupper har förekommit i ungefär samma omfattning som 
tidigare och hela anta let besökare har uppgå tt till c:a 250 personer. Särskil t Gertrud 
Nilssonrummet med dess kollektion av rotkorgar ha r visat sig vara en attraktiv 
tillgång. 

En undersökning a \· växtbeståndet inom området har innevarande vår börj a ts a\· 
stud. Ma ria Andersson. På önskelistan stå r en byggnadshistorisk beskrivning. 

Skuttunge den lOjuni 1976 

Gunnar Hultgren 
Ordf. 

T egelsmora hem bygdsförening 

Aktiviteten inom Tegelsmora hembygdsförening ha r under å ret varit större ä n 
tidigare. Hembygdsgården har genomgått en utvändig upprustning. Besöksantalet 
har öka t såväl i grupper som enskilda. Föreningen deltog i fi randet av Tobo bruks 
300-årsjubileum bl. a genom a rrangerandet av en fotoutställning som väckte stort 
intresse. Studiebesök har under sommaren gjorts vid Ka rlholms bruk, varvid Väst
lands hembygdsförening utövade generöst värdskap vid ett trevligt samkväm i deras 

storslagna hembygdsgård, samt vid Disagården dä r bl. a . linberedning i alla dess 
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olika faser d emonstrerad es. H embygdsforeningen har varit representerad i en av 

Tierps kommuns kulturnämnd arrangerad studiecirkel kring ä mnet " Bevara och 

förnya " . 

I samband med sin 70-årsdag har Evald Elmersjö av hembygdsforeningen tillde

la ts Riksförbundets for hembygdsvård hed ersnå l med krans , for gagnerika insatser 

for hembygdsvården inom orten i mer än 20 år. 

Tegelsmora hembygdsforening 

S. A. H. Adling 

Täby hembygdsförening 

Täby hembygd sforening har under de senaste å ren expandera t kraftig t. Vi räkna r nu 

in betydlig t över 1000 medlemmar eller, rättare sagt, familj er, varför vi i styrelsen 
antar att ungefä r 3000 T äby-bor läser vår stencilerade tidning " H embygdsnytt", 

som utkommer med 4, ibland 5 nummer, å rligen. De sista å ren har varit händelseri

ka . På vårt initia tiv och med kommunal a och AMS-pengar har en hel å lderdomlig 
by, Rönninge, om tre gårda r, upprustats och iståndsat ts som ett kulturreservat. 

Täby kommun har därmed få tt ett eget litet Skansen med bybonde, djur och 
fes tplatser. H ä r samlas fl era gånger å rligen stora skaror av T äby-bor och andra for 

a tt fira allehanda fes ter som t. ex . Valborg, midsomma r, spelmansstämmor, skörde

fester o. d. 

Vi har under d e senas te å ren få tt många gåvor, bl. a . tvenne hu s med inventarier, 
som sålts och inbringat icke föraktliga summor, vilka kommer a tt gå till olika 

ändamål, som t. ex. fortsatt uppru stning av ovannämnda by, till bildandet av ett 

slöjdgille samt icke minst till vå r skriftverksamhet. Ar 1973 gav vit. ex. ut en stor och 

d yr skrift , "Näsby slott på Lamms tid", med artikla r av Gustaf Näss tröm, Dora 
Lamm , C . R . Lamm, La rs Erik Lamm och S. E. Vingedal. Den sändes kostnadsfritt 

till a lla medlemmar. Nu ha r vi också sta rta t en småskriftsserie om gårdar i T ä by. 

Den första skriften i serien handlade om d en anrika Gribbylund. 1976 utgavs en 
skrift om Karby gård, som numera ä r kommunens konstnä rscentrum, och till 1977 

planeras en liknand e skrift om den stora gården Skålhamra vid Vallentunasjön. 
Skrifterna är författade av undertecknad a rkivarie, som under årens lopp samla t in 
materia l till d em och andra gårdar. 

Vårt museum i Roslags-Näsby har få tt må nga gåvor av trofasta hembygdsintres

serade T äby-bor och and ra . Museichef ä r fortfarande vår andre vice ordförande, 

ingenj ör Hans Carlen. Museet mås te emellertid på grund av trafikomläggningar 
fl yttas . Vi har därför planer på a tt fl ytta ett stort timmerhus från Ö stra Arninge i 

Täby till Rönninge och där inrät ta det nya museet, som då skulle göras brandsäkert. 
Ordförande i vå r hembygdsförening ä r f. n. reklamtecknaren Tord Tordmar, som 

kassör fungera r fru Anita Sandberg och som ledare för slöjdgillet fru Inga-Britt 

Lindroth . Ansvariga för Rönninge by ä r initia tivtagaren , civ.ing. och numera kom
munalråd et Hjalmar Brink samt J ohn Ljungd ahl. 

S. E. Vingedal 
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Vendels hembygdsförening 

Verksamheten inom V endels hembygdsforening ha r for va rj e å r intensifiera ts . Arets 

största evenemang ä r sedan juli 1975 Eri c Sahl ströms spelmanss tämma. Idegiva re 
var Kj ell Danielsson i Tierp , som också var till stor hj ä lp vid genomfö rand et av d e 

två första stämmorna . Sa knaden efter Kj ell Danielsson blev dä rför stor nä r han 

hastigt rycktes bort under sommaren 1976. S tä mm orna har inletts med högmässa i 

en full sa tt Vcndels kyrka , och har sed an fo rtsa tt vid Otta rsborg dä r vi hittill s ha r 
gynna ts av ett strå land e väder och en stor publiktillströmning. 

Om spelmanss tä mman är ett evenemang som riktar sig utåt , så rikta r sig H em

bygdens dag som fira ts sed an 1972 i första hand inå t, d vs . till a lla som bor i Vendel 

ell er har en speciell anknytning hit. I sa mba nd med H embygd ens d ag 1973 invigdes 
Bå tgravsmuseet. 1975 å terinvigd es M ari ebergs skola, den ga mla kyrkskolan frå n 

1857. Skolan fungerar nu som skolmuseum och som sa mlingsloka l for föreningen. 

H ä r finn s bl. a. ett skolbiblio tek med över 1000 volymer, de äldsta frå n 1700-ta lct. 

1976 höll Tierps kommun Kulturens d ag i sa m ba nd med H embygdens dag i Vendel. 

Under hösten 1976 ha r en ny verksa mhet sta rta t. Det ä r den s. k. bygdeinvente

ringen dä r tre grupper nu a rbeta r inom olika d elar av socknen fo r a tt sa ml a in olika 

slags ma teria l, som foton , dokument etc. Av ma teriale t hoppas vi bl. a. kunna göra 
olika utstä llningar och någon form av publika tion. 

Göran Krit::_ 

sekr. 

Österlövsta hembygdsförening 50 år 

Iden till a tt bilda en hem bygdsforcn ing hade lä nge disku terats av några intresserad e 

ortsbor. T anken fi ck en mer konkret fo rm i j uli 1926 då Elin och Isac Lagerqvist, J. 
A. Andersson, I war Enyck, J ohn M a tsson och Verner H ell berg bildad e en interims
styrelse. Dessa valdes på det fö rsta å rsmötet 192 7 till ordin arie styrelse. Till sekre

terare valdes upplandsskaldcn OlofThunm a n. 
1920-ta lets tekniska och kulturell a utveckling, gav d efiniti vt dödss tö tcn å t d en 

fl erhundraåriga allmogekulturen i Ö stcrlövs ta socken . H embygdsforeningens verk
samhet inriktad es helt naturlig t på insa mland et av d e kulturskä rvo r som fa nn s kva r. 

T anken på a tt anskaffa en hembygdsgå rd fa nns red an tidig t med i fö reningens 
arbete. Ett tag fö rha ndlad e styrelsen med Gimo-Österby Bruks AB om a tt få köpa 

den s. k. Sä teribyggningen i Skä rplinge. Förha ndlinga rna ledd e ej till önska t resul

ta t. Föreningen fö rblev uta n Gammelgård . Det var fö rst 1936 som d en tioå riga 
drömmen kunde gå i uppfyll else genom uppsä tta nd et av den s. k. Storbyggningens 
gård från Åkerbyvreta rna på hembygdsforeningens tomt i Skärplinge. Invigningen 
av Gammelgå rden skedd e 1936, då bl. a . en historisk tablå : " Klädedrä kten genom 
tiderna", visades . 

Nu börj ade en a rbetsam men trevlig tid fo r hembygdsforeningen. Det hölls fes ter, 

danser och ci rkusföres tällningar, ivrigt frekventerade av ortsbefolkningen. Förening-
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en blomstrade. Denna positiva utveckling fortgick under tjugo å r, då föreningen 

plötsligt stannade upp . Föreningens stagna tion berodde i stor utsträckning på att de 

gaml a " hembygdarn a" inte orkade a rbeta med samma kapacitet som förr. l sac 

Lagerq vist, som va r ordfö rande, avfl yttade från orten och några av de gamla 
eldsj älarna dog. En annan fö rklaring är det svenska samhä llets fö rändrade struktur 

und er 50-talet. Många ungdomar sökte sig till städerna . De som blev kvar nöjde sig 

inte med de tämligen enkla nöjesförhå llandena på landet. De sökte sig till mer 
"avancerade" nöjen. 

Föreningens a bsoluta bottennotering, vad det gä ller såväl aktivitet som medlems
antal, nåddes på 1960- ta let. Sedan 70-ta lets ingång ha r utvecklingen vänt. För
eningen går ut med ett bret t utbud , vilket medfö rt en ökad medlems tillströmning. 

Föreningen av idag har inte samma möjligheter som på 20-30-talen att aktivt 

insamla ä ldre kulturfö remål från bygden. Kul tursönderfa llet har gå tt så långt a tt det 

hart nä r ä r omöjligt att spåra skä rvorna från den gamla allmogekultu ren. En ny 
kultur utan egentliga beröringspu nkter med den tidigare har uppstått ur 20-30-ta
lens tekni ska Ut\·cckling. En kul tur dä r den enskilda individen sä tter större vä rd e på 
de kulturfragment i fo rm av bru ksföremål etc. de genom arv eller på anna t sä tt få tt 

och få r i sin ägo. 
Det gä ller fö r fö reningen att vä rna om de fö remål våra föregångare insamla t sa mt 

ex ponera dem på ett sä tt a tt allt fl er människor får möj lighet a tt se fö remål och 

känn a atmosfä ren från en svunnen tid . 

Fö reningen mås te även bredda sin verksamhet till a tt omfa tta hembygden av idag: 
Slå vakt om vå r bygd och vå r milj ö! 

Christer Persson 
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