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HEMBYGDSFORENINGAR I UPPLANDSDELEN AV 
STOCKHOLMS LAN 
Numreringen hänvisar till kartan 

1 Adelsö hembygdsby 
2 Almare-Stäkets hembygdsförening 
3 Björkö-Arholma sjömannaförening 
4 Blidö hembygdsförening 
5 Bro hembygdsförening 
6 Danderyds hembygdsförening 
7 Samfundet Djursholms forntid och framtid 
8 Edsbro hembygds- och föreläsnings-

förening 
9 Ekerö-Munsö hembygdsförening 
10 Enebybergs gårds förening 
11 Fasterna hembygdsförening 
12 Frösunda hembygdsförening 
13 Sankt Olofs gille-Frötuna hembygds-

förening 
14 Färingsö hembygdsförening 
15 Gottröra hembygdsförening 
16 Husarö hembygdsförening 
17 Husby-Ärlinghundra Märsta hem-

bygdsförening 
18 Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening 
19 Häverö-Edebo hembygdsförening 
20 Ingarö hembygdsförening 
21 Järfälla hembygdsförening 
22 Lidingö hembygdsförening 
23 Ljusterö hembygdsförening 
24 Lohärads hembygdsförening 
25 Lovö hembygdsförening 
26 Lunda hembygdsförening 
27 Länna hembygdsförening 
28 Markims hembygdsförening 

29 Patron Teodor Gustafssons och fröken 
Sigrid Åkerbergs kulturstiftelse Husby 
gård, Markim 

30 Fornrninnessällskapet på Mälaröarna 
31 Föreningen Möja hembygdsmuseum 
32 Norra Lagnö Skeppslag 
33 Norrsunda hembygdsförening 
34 Pythagoras vänner, Norrtälje 
35 Närtuna hembygdsförening 
36 Orkesta hembygdsförening 
3 7 Riala hembygdsförening 
38 Roslagens fornminnes- och hembygds-

förening 
39 Roslagens sjöfartsrninnesförening 
40 Sankt Eriks gille, Roslagsbro 
41 Roslagskulla hembygdsförening 
42 Runmarö hembygdsförening 
43 Rådmansö hembygdsförening 
44 Sigtuna hembygdsförening 
45 Stiftelsen Samfundet för Sigtuna 
46 Singö hembygds- och föreläsnings-

förening 
4 7 Sjuhundra hembygdsförening 
48 Föreningen Sjuhundraleden 
49 Skepptuna hembygdsförening 
50 Skyttehistoriska föreningen i Stock-

holms län 
51 Skördegillet 
52 Sollentuna hembygdsförening 
53 Solna hembygdsförening 
54 Föreningen Skärgårdsmuseet, Stavsnäs 
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55 Stockholms-Näs hembygdsförening 
56 Sällskapet Amorina, Stocksund 
57 Strömma hembygdsförening 
58 Sundbybergs hembygdsförening 
59 Söderby-Karls fornminnes- och hem-

bygdsförening 
60 Täby hembygdsförening 
61 Upplands-Väsby hembygdsförening 
62 Vallentuna hembygdsförening 

63 Vaxholms hembygdsförening 
64 Widbo hembygdsförening 
65 Väddö fornminnes- och hembygds-

förening 
66 Värmdö skeppslags fornminnesförening 
67 Vätö hembygdsförening 
68 Össeby hembygdsförening 
69 Österåkers hembygds- och fornminnes

förening 

Aktuella adresser till kontaktpersoner i hembygdsföreningarna genom 
Stockholms läns hembygdsförbund 
Warfinges väg 30 
Box 30193 
104 25 STOCKHOLM 
tel. 08-618 88 80 
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Uppländska kulturmiljöer 
i hembygdsrörelsens vård 

- bilder av Upplandsmuseets fotografTommy Arvidson 

Rasbo hembygdsgård i C åvsta. 
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Midsommar.firande på Kaptensgården, Öregrunds hembygdsgård. 

Kaptensgården, Öregrund. 
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Celbgjutarens verkstad i Enköpings 111useunz, Sydvästra 
11pplands kulturhistoriska förening. 
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Morastugan i Länna,förvaltad av Länna hembygdsförening. 
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Dalmålningar i Lännastugan. 
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Rönningeby i Tciby, där Tciby hembygdsförening har sin verksamhet. 
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Västerlövsta hembygdsgård. 

Härledsgården, Torstuna hembygdsgård. 
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Härledsgården, Torstuna hembygdsgård. 
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Fågelsundets fiskeläge, Hål/näs hem bygdeförening. 
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Kaplansgården i Härkebergaby, Härkeberga gille. 
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Ekebyhovs slott, Ekerö-Mu nsö hembygdsförening. 
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Väsby väderkvarn, Vallentuna hembygdsförening. 
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Hersby gård, Sollentuna hembygdsförening. 
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Tillverkning av vispar, Hersby gård, Sollentuna hembygdsförening. 
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Dlli og, ..... 

Bruksgatan i Södeifors. 
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Husby folkskola, Husby-Ärlinghundra hembygdsförening. 
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Adelsö hembygdslag 
Ekerö kommun, Stockholms län 

Adelsö socken med öarna Adelsö, Björkö 
och Kurö ligger i Mälaren och har sin givna 
plats i historien genom vikingatidens Birka. 
Adelsö är under medeltiden mest känt för 
Alsnö möte som 1279 ägde rum på Alsnö
hus. Magnus Ladulås lade med detta möte 
grunden till den svenska adelns framväxt. 

Adelsö hembygdslag bildades 1974 efter 
en cirkel i hembygdskunskap. Redan tidiga
re, under en kort period på trettiotalet, fanns 
en hembygdsförening på Adelsö. Dess verk
samhet lades dock ned efter fem års arbete. 
Under sin verksamma period samlade man 
föremål från bygden och dessa förvarades i 
den gamla fattigstugan. 

Vid Kunstagård på Adelsö lär förenin
gens grundare Linnea Kulle-Lindblad inreda 
två bodar till ett privat gårdmuseum, dock 
tillgängligt för hembygdslaget . Så smånin
gom kom de föremål som den tidiga hem
bygdsföreningen samlat i fattigstugan att 
hitta till Linneas museum. Tidigt hade hem
bygdslaget verksamhet vid Kunsta . Där an
ordnades bl a hembygdsdagar. Senare förla
des verksamheten till Hannmora magasin 
men 1979 planterades skog på området. 
Hembygdslaget flyttade då till Uppgården
en gård nära ruinerna av Alsnöhus. Där, i lo
kaler ägda av kommunen, kom föreningen 
att fortsätta sin verksamhet. 

Uppgården består av tre byggnader. 
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1911, och 
har av hembygdslaget inretts i sekeskiftesstil. 
Byggnaden förvaltas av föreningsrådet på 

Adelsö. Hembygdslaget disponerar vinden 
för sina museisamlingar och här finns också 
ett rum där föreningen förvarar sitt arkiv 
med kartor, klippböcker, religiösa böcker 
och föreningsprotokoll. Uppgårdens övriga 
två byggnader förvaltas av hembygdslaget. 
Det är dels en bagarstuga med drängstuga, 
förmodligen samtida med mangårdbyggna
den, dels ett magasin i två våningar där ytter
ligare museiföremål inryms. 

I samband med att hembygdslaget börja
de disponera Uppgården som hembygds
gård fick de överta föremålen från Kunsta 
gårdsmuseum. På tunet finns även en örta
gård, med medicinalväxter från ön och en 
klockstapel med en vällingklocka från Sten
by tegelbruk. 

Hembygdslaget arrangerar numera sina 
hembygdsdagar på Uppgården. Det bakas 
även bröd i bagarstugan. I ett uthus vid Sten
by gård förvarar hembygdslaget en del 

Uppgården 
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jordbruksmaskiner samt en värdefull åkvagn 
från amiralssläkten afKlint. Vagnen har res
taurerats och är idag användbar. 

Adelsö hembygdslag har låtit färdigställa 
en kulturhistorisk karta över Adelsö och en 
historik över Alsnöhus. 

Tillsammans med övriga hembygdsföre
ningar inom kommunen arrangerar hem
bygdslaget den årliga spelmansstämman hos 
Färingsö hembygdsförening. I övrigt arran
geras utflykter och naturstigar. 

Almare - Stäkets hembygdsförening 
Järfälla kommun, Stockholms län 

Almare - Stäket är förmodlingen mest känt 
för den borg som fordom reste sig på Stäkesön. 
När ön först befästes vet man ej, men säkert är, 
att där under 1100-talet fanns ett fäste i ärke
biskopens ägo. Under 1400-talet lät ärkebisko
pen uppföra ett palatsliknande fäste med 
ringmur och torn på ön. Borgen, som var en 
av unionsvännernas starkaste, belägrades 
flera gånger och raserades slutligen 1517 då 
ständerna lät avsätta ärkebiskopen Gustav 
Trolle. En händelse som senare ledde fram till 
Stockholms blodbad. Idag är slottsholmen en 
väldig ruinkulle, där rester efter fästet fortfaran
de kan skönjas. 
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Almare - Stäkets hembygdsförening börja
de sin verksamhet 1949. Tidigt arrangerade 
föreningen midsommarfester. Till att börja 
med fortsatte man bygdens tradition med 
midsommarfirande i flera dagar, något som 
man nu har trappat ned. Hembygds
föreningen disponerar några rum på Vårås
gården, ett hus som förut ägdes av författa
rinnan Anna Wall, men som nu ägs av kom
munen. På Våråsgården förvarar föreningen 
de föremål som den mottagit under åren. Där 
finns bl a möbler och en takkrona från släk
ten Björnstjärna, som tidigare ägde Almare -
Stäkets gård ochjorden däromkring. 

På Vårgården ordnar föreningen även 
kurser och disponerar utrymmen där vävsto
lar kan stå uppställda. Föreningen äger vida
re en timrad loge. Då E 18 drogs fram kom 
den att passera den plats där Nyboda loge, ett 
dansställe, låg. Föreningen köpte då och ned
monterade byggnaden. 

Genom intervjuer och fotografering har 
föreningen dokumenterat sin samtid. Vidare 
ordnar man utflykter och kyrkovandringar. 



Björkö - Arholma sjömannaförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Söder om Våddö ligger Björkö och Arhol
ma. Öarna hörde tidigare till Vätö, men 1914 
bildade man egen församling. Egen kyrka ha
de man haft sedan 1905 då Björkö missionshus 
invigdes som den blivande församlingens 
kyrka. 

Under 1800-talet växte många bondere
derier fram. Dessa sköttes i många fall med 
framgång och flera är de ståtliga redargårdar 
som minner därom. 1891 bildades Vätö sjö
mannaförening. Det var en förening vars 
uppgift var att hjälpa sjömän och deras fa
miljer i händelse av sjukdom och olyckor. 
Föreningen är den äldsta medlemsförenin
gen i Uppland och den har för länge sedan 
ändrat sin inriktning och blivit en museifö
rening. 1930 ändrade föreningen sitt namn 
till nuvarande Björkö - Arholma sjömanna
förening. 

Under 1940-talet började Sjömanna
föreningen samla in föremål och planera ett 
museum. Föreningen fick ett båthus som 
sattes upp i Marum och där invigdes om
kring 1950 ett museum. På tomten i Marum 
ställdes även en fyr som skänkts till förenin
gen. Få besökare hittade dock till museet i 
Marum. Detta gjorde att föreningen under 
slutet av 1970-talet flyttade både båthus och 
fyr till en sjötomt i Simpnäs. 

I museet visas föremål med anknytning till 
sjöfart. Dessa är i stor utsträckning skänkta från 
trakten kring Björkö, men även från andra trak
ter. I museilokalen finns även plats för möten 
och föreläsningar. På museets tomt har ett 
annex byggts upp. I byggnaden skall före-

ningen förvara sitt arkiv och arrangera sepa
rata utställningar. Föreningen har produce
rat boken Det seglade en Björköbrigg, som sam
manställdes under 1930-talet och beskriver 
sjöfartsnäringen på Björkö - Arholma under 
1800-talet och början av 1900-talet. Den ut
kom första gången 1938, men har givits ut i 
nytryck. 

Förutom museiverksamheten anordnar 
föreningen s k skepparaftnar, föreläsnings
aftnar med anknytning till havet. 
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Blidö hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Blidö socken omfattar skärgårdsöarna Blidö, 
Yxlan, Söderöra, Norröra, Svartlöga, Röd
löga, Gräskö samt Furusundsområdet. Blidö 
hembygdsförening bildades i början av 
1970-talet, men dess verksamhet kom till en 
början att ligga i träda. Under början av 
1980-talet tog föreningens arbete ny fart. 

Föreningen disponerar ett båtsmanstorp 
på Blidö. Torpet ligger på ursprunglig plats 
och det är byggt under 1730-talet. Det har 
renoverats och inretts som det kan tänkas ha 
sett ut på 1850-talet. Till torpet hör även en 
ladugårdsbyggnad. Torpet har till stor del in
retts med en föremålssamling som skänkts 
till föreningen. Det var under 1920- talet som 
läraren Walther Alfeldt var verksam på Blidö 
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och samlade ihop allmogeföremål för att an
vända i undervisningen. I samband med att 
torpet sommartid varit öppet har utställnin
gar visats där. 

I föreningens regi har en viss dokumen
tation förekommit, äldre fotografier har in
samlats och intervjuer har utförts. Sedan 
1985 utkommer en årlig medlemstidskrift. 

Föreningen har en stor del av sina aktivi
teter förlagda till sommarhalvåret då många 
sommargäster finns på öarna. Den arrange
rar bl a en spelmansträff, men även musik
stunder med läsarsånger har förekommit. 
Under vinterhalvåret har hållits studiecirk
lar och författaraftnar. 



Bro hembygdsförening 
Upplands - Bro kommun, Stockholms län 

Bro och Låssa socknar ligger invid Mälaren 

och är en rik jordbruksbygd. Första gången 
ortsnamnet Bro nämns är på den tusenåriga 
runstenen nära Bro kyrka . Idag har central
orten Bro stor genomflyttning, det är inte 
m ånga av dess innevånare som har sina rötter 
där. Detta föranledde 1977 ett projekt med 
syfte att ge hembygdskänsla åt de som bor i 
kommunen. H embygdsprojektet leddes av 
en samarbetsgrupp mellan Socialstyrelsen, 
Historiska museet och kulturnämden i Upp
lands - Bro kommun. Projektet ledde bland 
mycket annat till att Bro hembygdsförening 
bildades 1978. 

I närheten av f d prästgården i Härnevi by 
är Bro hembygdsgård Klint belägen. Bygg
naden, en statarlänga från 1800- talet, är den 
äldsta bevarade i Bro. D en hörde förr till Bro 

gård. Under 1940- talet övertog kommunen 

byggnaden och använde den som fattig
stuga. När planer på att riva byggnaden tog 
form vaknade en opinion för husets bevaran
de. H embygdsföreningen fick då överta för
valtningen och genom föreningens försorg 
har byggnaden rustats och renoverats. Idag 
fungerar den som en modern samlingsal för 
bygdens föreningar. Föreningen anordnar i 
anslutning till Klint föreläsningsverksam
het, arbetsdagar och friluftsgudstjänster. 

Bro hembygdsförening har sammanställt 
ett antal skärmutställningar som presenterar 
kommunen och bl a färdigställt en karta som 
visar kulturhistoriskt intressanta platser. 
M edlemmar har vidare deltagit i arkeolo
giska utgrävningar som företagits i bygden. I 
övrigt anordnar föreningen regelbundet ut
flykter i bygden. 
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Danderyds hembygdsförening 
Danderyds kommun, Stockholms län 

Danderyd, som är en gammal jordbruks
bygd, har likt många andra förorter till 
Stockholm vuxit fram under 1800-talets slut 
och 1900-talets början. Den år 1885 öppnade 
Roslagsbanan gjorde trakten attraktiv för villa
bebyggelse, först i Djursholm och Stocksund 
och senare i Enebyberg. Fr o m slutet av 1920 
-talet utvecklades Nora och Klingstaområdet 
till Västra Danderyds villasamhälle. 1971 fö
renades de olika samhällsbildningarna till 
Danderyds kommun, en återgång till förhål
landet före 1891. 

Danderyds hembygdsförening bildades 
1941 och har efter kommunsammanslagnin
gen hela kommunen till sitt verksamhets
område. Redan tidigt slöt sig andra förenin
gar med liknande inriktningar till förenin
gen. Dessa bildar i dag egna avdelningar 
inom hembygdsföreningen med egen styrel
se och ekonomi. Danderydsgårdens Slöjd
gille, numera Danderyds Slöjdgille, och 
Enebybergs Slöjdgille var de första att ansluta 
sig. Sedan följde Danderydskören, Danderyds 
Folkdaslag och Danderyds Spelmanslag, senare 
Danderyds Spelmän. Enebybergs Slöjdgille 
har numera upphört med sin verksamhet. 

Danderyds Hembygdsförening har till 
ändamål att sprida kännedom om Danderyd 
och dess historia och sörja för att dess natur
och kulturvärden bevaras och vårdas. Årli
gen utges två publikationer: den rikt illustre-
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rade Årskrönikan och Danderydiana, en utgåva 
i lös bladssystem, som skildrar bygden, vikti
ga händelser och personer. 

I verksamheten ingår ett årsprogram, 
som sträcker sig från januari till årets slut 
med bl a firande av de traditionella högtider
na. För sin verksamhet disponerar förenin
gen vissa lokaler i Danderydsgården, den år 
1954 färdiga fritids- och hembygdsgården i 
Danderyd, i vars tillkomst hembygdsföre
ningen och Slöjdgillet varit livligt verksam
ma. Gården med Kvarnparken skänktes 
samma år till dåvarande Danderyds köping. 
Danderydsgården och den omgivande Kvarn
parken är platsen för hembygdsföreningens år
liga större evenemang. 

Danderyds Slöjdgille disponerar den i 
Kvarnparken liggande Kvarnstugan, en vat
tenkvarn från senare delen av 1700-talet. När 
kvarnverksarnheten upphörde, byggdes kvar
nen om till bostäder för att under de senaste 30 
åren varit uthyrd till Slöjdgillet som dess 
samlings- och arbetslokal. Kvarnstugans 
nedre plan kan tidvis hyras för kursverksam
het genom Slöjdgillet. Slöjdgillet har ett rik
haltigt årsprogram och en skrift Gilles-Nytt 

med fyra nr varje år. Även övriga avdelnin
gar, Danderydskören, Danderyds Folkdans
lag och Danderyds Spelmän har ett välfyllt 
årsprogram i såväl självständig verksamhet 
som i samverkan med huvudföreningen. 



Samfundet Djursholms forntid och framtid 
Danderyds kommun, Stockholms län 

Redan under medeltiden fanns på ön Djurs
holm en befäst sätesgård som är föregångare 
till det under 1600-talet uppförda Djurs
holms slott. Genom ett flertal ägarbyten un
der 1800-talet kom år 1889 slottet med mar
ken i Djursholms AB händer. Marken styc
kades och villastaden Djursholm började 
växa upp. Idag inryms kommunens kansli i 
det gamla slottet. 

Samfundet Djursholms forntid och framtid 
grundades 1923. Redan från starten har intres
set varit inriktat på att "samla, bevara och be
arbeta material rörande stadens historia i 
vidsträcktaste mening." Under årens lopp 
har föreningen inhyst sig i olika lokaler, till 
att börja med i en liten utbyggnad i slottet, 
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sedemera i en av flyglarna. Sedan slutet av 
1970-talet disponerar Samfundet lokaler i 
Djursholm gamla vattentorn, uppfört på 
1890-talet. Med åren förföll byggnaden, 
men under 1970-talet inleddes en genomgri
pande renovering. Fyra våningar har iord
ningställts varav den nedre har upplåtits 
som arkiv för föreningarna inom Djurs
holm. Den andra våningen fungerar som 
sammanträdes- och forskarrum, de resteran
de två upptas av Samfundets samlingar. Det 
gamla vattentornet innehåller de arkivalier 
som Samfundet under åren samlat, bl a en 
omfattande samling fotografier, men även en 
mindre föremålssamling. 

På slottet förvaras Samfundets konst-
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samling och det s k Banerbiblioteket, en 
samling böcker som från början av 1600-talet 
följt slottet och dess ägare men som skingrades 
vid auktioner under 1870-talet. Genom spa
ningsarbete vid bokauktioner har en del av 
dessa bokverk kunnat föras tillbaka till 
slottet . 

Allt sedan 1925 utges en skriftserie med 
ett nummer vart annat eller vart tredje år. 
Tillsammans med Lions har Samfundet även 
utgivet boken Staden på landet. 

Bland Samfundets övriga verksamheter 
kan nämnas Djursholmsvandringar och ut
flykter samt föreläsningar. 

Edsbro hembygds- och föreläsningsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Edsbro är ursprungligen en jordbruksbygd 
som enligt talesättet "lagom långt till det 
mesta" har närhet till större städer, sjöar och 
strövområden. Till Edsbro flyttades bruks
privilegierna 1686 från Skebobruk. Fortfa
rande finns relativt välbevarade rester efter 
den masugn som byggdes samma år. 

Edsbro hembygds- och föreläsningsfö
rening bildades 1934 och första tiden ägnade 
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man bl a åt att bilda och orientera bygdens 
befolkning genom föreläsningar. Den om
fattande föreläsningsverksamheten finns 
dokumenterad från de tidigaste åren. Det var 
också tack vare hembygdsföreningen som 
bygden kunde inviga sin efterlängtade bad
stuga i slutet av 1930-talet. 

Samtidigt arbetade andra sektioner inom 
föreningen oförtrutet med att skapa en hem
bygdsgård. Mark kqptes och byggnader bör
jade succesivt flyttas till området. Huvud
byggnaden på hembygdsgården Åsavallen kal
las Björksättragården efter sin härkomst. 
Det är en parstuga från 1700-tal, möblerad 
delvis som ett bondehem, delvis som sam
lingslokal. En unik byggnad är spinnrocks
verkstaden. Verkstaden har ursprungligen 
stått vid Knösen i Bro sandgrop och innehål
ler en full uppsättning verktyg och halvfab
rikat för tillverkning av spinnrockar. Rock-



Bruksbostaden t v och spinnrocksverkstaden ovan 

svarvaren J .E. Westberg numrerade i regel 
spinnrockarna och de var eftersökta för sin 
fina kvalite . Hembygdsgårdens senaste till
skott är ett godsmagasin vid Eds bro numera 
nedlagda järnvägsstation. Magasinet som 
minner om tider då järnvägen var betydelse
full i bygderna, inrymmer nu både skol- och 
postmuseum. Lastbryggan rar sommartid 
tjäna som teaterscen. 

Bekostat av riksantikvarieämbetet och 

Norrtälje kommun står nu en bruksbostad 
samt de gamla magasinen restaurerade vid 
ruinerna av masugnen. Föreningen dispone
rar byggnaderna och visar bruket för intres
serade. 

Hembygdsföreningen har producerat vy

kort samt enklare häften i samband med jubi
leum och liknande. Man ordnar fortfarande fö
reläsningar och deltar i Edsbro-dagen, då före
ningar presenterar sig och sin bygd. 
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Ekerö - Munsö hembygdsförening 
Ekerö kommun, Stockholms län 

Ekerö kommun består av flera öar i Mälaren, 
en av dessa bär samma namn som kom
munen. Öarna är gamla jordbruksornråden, 
som under senare år alltmer ger plats åt de ut
flyttande Stockholmarnas villabebyggelse. 

Under 1940- och SO-talet fanns en hem
bygdsförening på Ekerö. Föreningen var 
knuten till kyrkan. När kyrkoherden avled 
upphörde också snart föreningens verksam
het. Vid en sammankomst i Tappströms
skolan nybildades hembygdsföreningen 
1982 och har de gamla socknarna Ekerö och 
Munsö som verksamhetsområde. 

Ekebyhovs slott är ett träslott som börja
de byggas 1674 och som färdigställdes trettio 
år senare. Slottet ägs idag av Ekerö kommun, 

Enebybergs gårds förening 
Danderyds kommun, Stockholms län 

Enebybergs gård består idag av en panelad 
tvåvåningsbyggnad flankerad av två flygel
byggnader, samt en statarstuga belägen ca 
200 m norr om mangårdsbyggnaden. Går
den anlades under tidigt 1770-tal. Huvud
byggnaden fick sitt nuvarande utseende vid 
1770-talets slut . Under början av 1800-talet 
bestod gården av ett tiotal byggnader. 1907 
såldes gården till riksdagsman Ernst Kihl
berg, som omedelbart lät stycka av mark och 
sälja den som tomtmark. Villasamhället En
ebyberg började växa fram. 
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och fungerar som kulturhus, där kommu
nens olika föreningar står som värdar under 
helgerna. 

Ekerö - Munsö hembygdsförening dis
ponerar och ansvarar för ett rum i byggna
den - Hembygdsrummet. Där visar förenin
gen olika utställningar som rör Ekerös histo
ria och nutid. Föreningen har mycket av sin 
verksamhet förlagd till slottet . I augusti varje 
år anordnas en folkfest i slottsparken, och 
minst en gång per år ansvarar man för cafe 
och program under en helg. Under femtiota
let gav den tidigare hembygdsföreningen ut 
ett femtontal sockenhistoriska häften. Dessa 
har föreningen och kommunen tillsammans 
låtit nytrycka i tre volymer. Hembygdsföre
ningen ordnar även föreläsningar och ut
flykter. 

Jordbruk drevs vid Enebybergs gård till in på 
1940-talet. Gården användes under andra 
världskriget som militär- och flyktingför
läggning. Därefter stod den länge obebodd 
och förföll efter hand. Till slut hotade riv
ning. Under 1970-talet arbetade emellertid 
en grupp hembygdsintresserade för att kom
munen skulle köpa gården och låta renovera 
den. Så skedde under ledning av bl a förste 
intendent Lars Sjöberg och arkitekt Hans 
Keijser. 1978 återinvigdes Enebybergs gård. 
Den har blivit mycket omtyckt och utnyttjas 



flitigt för såväl konferenser som hembygds
arrangemang och privata fester. 

Enebybergs gårds förening bildades 
1979. Initiativet till den togs av den grupp 
som arbetat för gårdens bevarande. Förening
ens verksamhet är främst inriktad på kulturellt 
betonade fritidsaktiviteter. Samtidigt verkar 
den för vård och fortsatt förbättring av gård
en och dess miljö. Föreningen arrangerar ca 
sex söndagar per år öppet hus på gården med 
något kulturprogram och servering. Den an
ordnar också årligen en bussutfård, "kultur
bussen", med besök av platser av kulturellt 
intresse för Enebyberg och Danderyd. Vida
re organiseras midsommar- och Luciafiran
de vid gården. För nyinflyttade ordnas sam-

mankonster för att informera om trakten och 
dess historia och om aktuella frågor i dagens 
Enebyberg. 

Ett vindsrum på gården planerar före
ningen att låta inreda till bl a arkivlokal för 
material rörande Enebyberg. I föreningens 
regi har också påbörjats en insamling av 
gamla fotografier, vilka kopieras och förses 
med dokumentation. Föreningen har publi
cerat några småskrifter. Bl a har man låtit 
nytrycka en reklamfolder från 1909 för villa
samhället Enebyberg. Två vykort med motiv 
från gården gjorda av konstnärinnan Karin 
Feltzin har också utgivits. Kommande pro
jekt för föreningen är att förmå kommunen 
att restaurera trädgården och statarstugan. 

139 



Fasterna hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Brygghuset i Rånäs 

Sockennamnet är en fyndig kombination av 
Fasta och Esterna, de två socknar som sedan 
1797 bildat en gemensam församling. Skälet 
till sammanslagningen var att bruksdriften 
vid Rånäs bruk hade dragit mer folk till byg
den än vad Fasta lilla medeltida kyrka kunde 
rymma. Brukspatronen lät riva de gamla 
kyrkorna för att uppföra en ny i Fasterna. 

I denna bygd verkade hembygdsvårda
ren Victor Svensk. Han började samla in 
föremål från socknen under tidigt .1900-tal 
och fortsatte under hela sin levnad. Victor 
Svensk blev vidare anförtrodd berättelser 
och händelser från gamla tider och en hel del 
av detta finns bevarat genom hans flitiga 
nedtecknande. 

Föremålen tilltog alltmer i mängd och 
Victor vädjade till Fasterna församling att ta 
över hans börda vad gällde inhysandet av 
samlingen. Med tiden blev ansvaret för före-
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målssamlingen betungande även för kyrko
rådet och man beslöt att en hembygdsförening 
skulle vara den rätta att handha föremålen 
framgent. Rådet blev därmed initiativtagare till 
Fasterna hembygdsförenings bildande. Året var 
1983. 

Föreningen disponerar ett brygghus från 
tidigt 1800-tal och delar av en flygelbyggnad 
intil tjänstebostaden vid Rånäs kapell. I rum
men i flygelbyggnaden kan man förvara de 
föremål som skulle ta skada av att ligga i mu
seet i brygghuset under vinterhalvåret. 

Medlemmarnas huvudsakliga sysselsätt
ning har denna första tid bestått av vård av 
föremålen. Museet har visats under öppet
hus dagar. 

På andra sidan sjön Skedviken finns mör
by slottsruin. Mörby var en gång en av de 
viktigaste platserna i det inre Roslagen. En 
sätesgård fanns här på 1200-talet och om
kring 1450 byggde Johan Slaweka ett fast 
hus, kring vilket Mörby slott växte fram. Fö
reningen har engagerat sig i bevarandet av 
ruinen genom att verka för att berörda in
stanser bättre ska ta tillvara den medeltida 
lämningen. Vid Mörby slott erbjuder 
hembygdsföreningen kaffeservering, under
hållning, visningar samt gästabud under 
sommarmånaderna. 

Vidare har föreningen snitslat cykelturer, 
där man passar på att visa sin forskning om 
de gamla ortnamnen på skyltar vid de platser 
turen passerar. 



Frösunda hembygdsförening 
Vallentuna kommun, Stockholms län 

Frösunda ligger vid Roslagsbanan och den 
forna långhundraleden. Leden var en viktig 
vattenled under vikingatid. Socknen har all
tid varit en utpräglad jordbruksbygd men 
har karaktären av skärgårdslandskap från 
vilket vattnet har dragit sig undan. 

I början av 1970-talet kunde det skönjas 
ett visst befolkningstillskott i bygden och då 
man sökte något att samlas kring, bildades 
Frösunda hembygdförening. Syftet med fö
reningen var främst gemenskap och året var 
1976. 

Samma år skulle Frösunda stationshus 
rivas, och när grävskopan stod vid hus
knuten ingrep föreningen mot sitt tidigare 
beslut att inte engagera sig i byggnaden. SL 
sålde stationshuset mot en symbolisk sum
ma till föreningen och mot att föreningen 
rustade exteriören inom ett år. Stationen lig
ger strax norr om Frösunda gråstenskyrka. 
Byggnaden är ett värdefullt minne över den 
nya tid som kom i och med järnvägs byggan
det . Stationshusgruppen inom Frösunda 
hembygdsförening har arbetat med att rusta 
det mycket förfallna huset, vari man planerar 
att ha samlings- och studielokaler samt 
museum. 

Andra grupper inom föreningen arbetar 
med dokumentation av Einar Karlssons 
fotosamling. Einar Karlsson var en f d präst
gårdsarrendator som till föreningen skänkt 

Frösunda station 

elva album samt ett stort antal glas plåtar med 
fotografier från början av 1900-talet fram till 
våra dagar. En grupp har även medverkat vid 
farmställandet av en bok om Roslagsbanan 
och bygden däromkring, utgiven inför ba
nans 100-årsjubileum 1985. En annan grupp 
ger ut tidningen Sockenstrunt ett par gånger 
om året . 

Föreningen organiserar kontinuerlig 
ungdomsverksamhet. En kväll i veckan hål
ler man öppet hus för de barn och ungdomar 
i bygden, vilka står utanför kommunal fri
tidsverksamhet. Föreningen erbjuder årliga 
promenader i bygden, utflykter, midsom
marfirande samt återkommande marknader. 
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Sankt Olofs gille - Frötuna hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Frötuna kyrka, vars äldsta delar är från 
1100-talet, antas vara byggd på en äldre 
kultplats där tidigare Frej, fruktbarhets
guden, tillbads. Under 1400-talet inrättades 
i kyrkan ett kapell för Sankt Olof. En vacker 
staty föreställande helgonet har deponerats 

Färingsö hembygdsförening 
Ekerö kommun, Stockholms län 

Färingsö är störst bland Mälaröarna och be
står av fyra socknar: Färentuna, Hilleshög, 
Sånga och Skå. Ön är en gammaljordbruks
bygd med runstenar och gravhögar som 
minnesmärken från forna tider. Senare har 

tegelbruk och stenhuggerier hjälpt till att 
bygga Stockholm. I folkmun har ön kallats 
för Svartsjölandet, efter Svartsjö slott, som 
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på Historiska museet, men idag finns i 
kapellet en tidstrogen kopia av skulpturen. 

Sankt Olofs gille - Frötuna hembygds
föreningen bildades 1987. En av föreningens 
första uppgifter har varit att forska fram en 
gemensam hembygdsdräkt för Frötuna
Länna. 

under 1700-talet anlades invid ruinerna av 
det gamla vasaslottet Svartsjö. 

1946 bildades Färentuna-Hilleshögs 
hembygdsförening och den hade norra Fä
ringsö med Färentuna och Hilleshögs sock
nar som verksamhetsområde. 1973 utökade 
föreningen sitt verksamhetsområde till att 
gälla hela Färingsö och kallar sig därefter Fä
ringsö hembygdsförening. 

Sedan slutet av 1940-talet arrenderar 
hembygdsföreningen en tomt vid Röbacka, 
på vilken en hembygdsgård uppförts. Den 
består av ett tiotal byggnader som flyttats till 
platsen. Mangårdsbyggnaden är en panelad 
tvåvånings timmerbyggnad som uppfördes 
under 1800-talet och som flyttats från Enby. 
Byggnaden har parstugeplan och under hal
va huset sträcker sig en källarvåning med se
parat ingång. Kök och anderstuga fungerar 
som samlingslokal. 



Nyligen uppfördes ett timrat trevånings
magasin som byggdes under slutet av 
1700-talet och som flyttats till hembygds
gården från Stavsborgs gård. Här är det tänkt 
att föreningens föremålssamlingar ska in
rymmas. Vid hembygdsgården anordnas Val
borgsmässofirande, Mälaröstämrnan, midsom
marfirande, hantverkardagar och Färingsö 
marknad. 

I föreningens regi har en hembygdsdräkt 
tagits fram. Förlagan till dräkten fann man på 
en tavla av Pehr Hillerström, som beskriver en 
slåtterfest vid Svartsjö slott under 1780-talet. 

Föreningen har i Färentuna skola fått ut
rymme för sitt arkiv. För grundskolans års-

Gottröra hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Gottröra är beläget på landsbygden mellan 
Norrtälje och Uppsala. Det är en jordbruks
bygd med gamla anor och om det vittnar inte 
minst de många runstenarna och forngravar
na i området. I dag har socknen, genom sitt 
läge, blivit ett område där sommarstuge
bebyggelse brett ut sig. 

Gottröra hembygdsförening bildades 
1977. Det lär tidigare funnits en annan hem
bygdsförening i området, men dess verk
samhet har upphört . För att rädda åkermar
ken runt Gottröra kyrka, och hålla den fri 
från eventuell bebyggelse lät föreningen in
köpa fem hektar mark beläget kring kyrkan. 
På området finns tre byggnader som även de 

Enebystugan t v och magasinet ovan 

kurs tre har man årligen ordnat uppsats
skrivning i ämnet "Vår hembygd". Dessa 
uppsatser har sedan funnits utställda på 
hembygdsgården och har arkiverats av hem
bygdsföreningen. 

tillhör föreningen, ett timmermagasin, en la
dugård och ett förråd uppförda omkring 
1880 - 1900. Byggnaderna tillhörde tidigare 
Domänverket, och utgjorde en gång i tiden 
en del av Pukhållarbostället. Pukhållaren, 
var en person inom armen som hade som 
uppgift att med pukor och fanor hålla solda
terna vid gott mod. 

Föreningen har rustat timmermagasinet, 
där föremål som föreningen under åren sam
lat skall förevisas. En viss dokumentation har 
föreningen utfört genom fotografering och 
intervjuer med äldre ortsbor. Föreningen 
arrangerar årligen årsfest, valborgsmässo
och midsommarfirande. 
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Husarö hembygdsförening 
Österåkers kommun, Stockholms län 

Föreningen är underställd Ljusterö hem
bygdsförening, men har egen styrelse. För 
närvarande har Husarö hembygdsförening 

koncentrerat sin kraft på att bevara några 
äldre sjöbodar. 

Husby-Arlinghundra Märsta hembygdsförening 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Husby-Ärlinghundra socken är lågt belä
gen, vilket medför att det mest är järnålderns 
kulturlämningar som präglar områdets his
toria. Gods, fyra slott och flera större gårdar 
vittnar än idag om de många godherrarnas 
närvaro. I Husby-Ärlinghundra ligger också 
stationssamhället Märsta. Märsta har fortfa
rande, sedan många hundra år, kvar rollen 
som genornfartsort. Förr var det en rast
anhalt för resande mellan Stockholm och 
Uppsala, nu rusar flygresenärerna igenom 
orten från Arlanda snabbast möjligt till 
Stockholm.Från att ha varit en liten by, har 
Märsta vuxit snabbt och kommit att bli en 
nykonstruerad tätort utanför huvudstaden. 

1952 bildades Husby-Ärlinghundra hem
bygds- och fornrninnesförening, sedan 1980 
kallad endast hembygdsförening och då kom 
även Märsta med i namnet. En av förenin
gens första uppgifter var att förvalta det s k 
Karolinermonumentet, rest som minne från 
den tid då trakten var militär övningsplats. 
Föreningen förvärvade så småningom kullen 
med monumentet och flyttade dit några äld-
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re bodar samt ett par kanoner. Kullens namn 
blev därmed "Kanonkullen". Det gamla soc
kenmagasinet vid Husby kyrka kom i före
ningens ägo vid samma tid. 

Märsta växte och den tidigare avlägset 
belägna kanonkullen befann sig plötsligt 
mitt inne i tätortsbebyggelse. När hem
bygdsföreningen sedan fick tillgång till den 
gamla skolan vid Husby kyrka, flyttade man 
dit bodar och kanoner, undan eldsvådetill
bud och vandalisering som dessa utsatts för 
med sitt centrala läge. 

Husby folkskola är en av Sveriges äldsta 
bevarade folkskolebyggnad . Den är byggd 
1697 och vissa tecken tyder på att arkitekten 
kanske var Nikodemus Tessin d y. Byggna
den fungerade som folkskola fram till 
1950-talets slut och rymmer nu hembygds
föreningens samlingar av bruksföremål på 
vindsvåningen. Skolmuseum, samlingsal 
samt vävstuga finns på det nedre planet. 
Härbret från sent 1700-tal och rust
kammaren, runt hundra år äldre, ställdes på 



Tåppavallen invid skolan, och sockenmaga
sinet stod redan på motsatt sida av lands
vägen. På Tåppavallcn står även föreningens 
soldattorp. 

Skriften Gamla Märsta i ord och bild del 
1-3, utkommen under 1980-talet är ett sätt 
att förverkliga en av hembygdsföreningens 

målsättningar, att dokumentera och föra kun
skap om bygden vidare. Skriften bygger i myc
ket på intervjuer och insamlade äldre foto
grafier. 

Föreningen organiserar öppet husdagar, re
sor och utfärder samt studiecirklar. Man firar 
även traditionella högtidsdagar. 

Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening 
Upplands-Bro kommun, Stockholms län 

På en halvö omgiven av Mälarens vatten 
finns Håtuna och Håbo-Tibble församlingar. 
De har gemensamma anor ända från förhis
torisk tid, därom vittnar ett flertal gravfält, 
runstenar och litterära källor. Under 
folkungatiden blev bygden centrum för stri
derna om kungamakten och "Håtuna
leken" kom att inta en uppmärksammad 
plats i Sveriges historia . 

När kommunalnämnden i Upplands
Bro hade beslutat att riva en liten stuga, den 
s k Mattsonska stugan, slöt sig en grupp 
människor samman för att rädda den. Man 
bildade Håtuna Håbo-Tibble hembygdsfö
rening och med namnet ville medlemmarna 
bevara de gamla sockennamnet samt påvisa 
församlingarnas gemenskap. Året var 1965. 
Med åren har föreningen !att rädda ett an
senligt antal byggnader, man har nu nio olika 
byggnader att bevara och underhålla. Matt
sonska stugan är inredd som ett gammalt 
hantverkarhem. På samma tomt förvaltar fö
reningen det Lindströmska huset, en f d sko
la från 1850-tal, där föreningen nu har sin 

vävstuga. 1984 satte föreningen in en stor 
räddningsaktion för att rädda Lövsta säteri un
der den rivning markägaren, Svea Livgarde, 
planerade. Gården härstammar delvis från 
1600-talet och är nu kommunens enda bevara
de säteri från Gustav Vasas tid . Gustav Vasas 
far ägde Lövsta. 

Runt Frötuna magasin som föreningen 
förvaltar åt Stockholms kommun, håller fö
reningen varje år en del aktiviteter. Man visar 
sina samlingar av gamla redskap och lant
bruksmaskiner, som finns förvarade i maga-

Lindströmska huset 
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sinet, samt organiserar en traktortävling, nå
got som tidigare år drivits iJUF:s regi, för att 
sporra unga lantbrukare att effektivisera sitt 
jordbruk. 

Hembygdsföreningen har deltagit i 
arkeologiska utgrävningar i Fornsigtuna. 
Vidare ordnar man kuturdagar och föredrag 
samt firar flera traditionella högtider. 

Mattsonska stugan 

Häverö-Edebo hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Häverö socken utgörs av en småskalig jord
bruksbygd i mellersta Roslagen. Här finns 
fornlämningar från järnåldern och omkring 
1300 byggdes kyrkan som idag är mest be
römd för sina intressanta valvmålningar från 
14 70-talet. Norr om kyrkan, vid havet, lig
ger Herräng där gruvbrytning förekommit 
sedan sen medeltid. Marken är på sina håll 
perforerad av gruvhål och ännu in på 
1960-talet fanns både gruvbrytning och 
järnverksdrift på platsen. Traktens industri-
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ella historia lever annars vidare i Hallstavik 
med sin stora massafabrik. 

Häverö-Edebo hembygdsförening bil
dades 1928, och något år senare köpte man 
en tomt på en höjd i Häverö samhälle. Samti
digt införskaffades en parstuga som ställdes 
på tomten som hembygdsmuseum. Under 
årens lopp har åtta andra byggnader uppförts 
på tomten. Mangårdsbyggnaden är inredd 
som ett rymligt bondehem på nedervånin
gen, på vinden finns andra föremål musealt 



utställda. En bagarstuga från Edebo präst
gård har föreningens medlemmar inrett till 
gillestuga med kök och samlingssal för mö
ten och evenemang. Här finns också förenin
gens skolmuseum. Det senaste tillskottet 
kallas Vitstugan och är ett dragonboställe 
från 1930-talet. Stugan är inredd som ett 
hem med föremål från soldattorp i bygden 
och däri förvarar man även sitt arkiv innehål
lande gamla handlingar från skilda tider. I 
övriga byggnader finns många andra före
mål att beskåda. 

Föreningen har även hand om den gamla 
brandstationen i Skebobruk, vari det nu 
finns ett bruksmuseum. Där finns ett stort 
antal föremål från brukskriften i Skebo och 
även från drifter i de sågverk som låg runt om 
i bygden. 

Föreningsverksamheten är i hög grad 
kunten till hembygdsgården, och omfattar 
fester samt underhåll. Gården hyrs ofta ut till 
lokala grupper och föreningar. 

Ingarö hembygdsförening 
Värmdö kommun, Stockholms län 

Fynd från en stor stenåldersboplats vittnar 
om snart 4000-årig närvaro av människor på 
lngarö. Kyrkan byggdes 1792 och bekosta-

<les av friherre A. Cederström, som vid sam
ma tid lät bygga en skola vid Pilhamn, strax 
väster om kyrkan. Kyrkoherde i den nybil-
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Ödmannska skolan 

dade socknen var psalmdiktaren och natur
forskaren Samuel Ödmann, som även funge
rade som lärare i skolan. 

Hembygdsföreningens bildande har sitt 
ursprung i en studiecirkel 1959. Föreningen 
disponerar två byggnader varav ovan nämn-

Järfälla hembygdsförening 
Järfälla kommun, Stockholms län 

Redan före det att Birger Jarl lät anlägga 
Stockholm byggdes Järfälla kyrka. Här fanns 
en utpräglad jordbruksbygd ända tills järn
vägen under slutet av 1800-talet drogs ge
nom bygden. Närheten till Stockholm gjor
de det lätt att finna tomtspekulanter. Fram 
till och med 1940-talet dominerade småhus-
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da "Ödmannska skolan", som ligger på ur
sprunglig plats, används för delar av förenin
gens föremålssamling. Med anledning av ett 
vägbygge har föreningens egentliga hem
bygdsmuseum flyttats ca 500 m österut till 
Klockaregården, från sin ursprungliga plats 
vid bron över Kolström. Byggnaden upp
fördes som fattigstuga 1845, och har under 
årens lopp fungerat som såväl skola som 
post- och telegrafstation. Föreningen dispo
nerar nedervåningen och visar där interiörer 
från bl a en gammaldags skolsal, ett finrum 
från sekelskiftet och ett kök från 1920-talet. 
Flyttningen genomfördes i februari 1988 
och kan för föreningen innebära ett ökat en
gagemang i hembygdsfrågor och i före
ningsverksamheten. Den senare har hittills 
främst varit inriktad på underhåll och vis
ning av hembygdsmuseerna. 

Föreningen har i samband med Vårmdö 
kommun utgivit ett par skrifter om bygden. 

bebyggelsen, men sedan dess har hyreshusen 
utgjort ett allt vanligare inslag i bebyggelsen. 

1973 annordnade Järfälla kommuns kul
turkontor en bussresa i kommunen. De del
tagare som var intresserade fick anmäla sig 
som medlemmar i en eventuell hembygdsfö
rening. Ett trettiotal personer anmälde sig 



och under våren 1974 bildades Järfälla hem
bygdsförening. 

Föreningen disponerar tre rum i Barkar
byskolan och där har ett skolmuseum inretts. 
Genom bl a gåvor har man byggt upp en 
föremålssamling. Delar av samlingarna visas 
på skolmuseet. I övrigt har samlingarna vi
sats på bibliotek, skolor och sevicehus i byg
den. Fyra gånger per år ger föreningen ut ett 
medlemsblad, Järfälla hembygdsblad. På före
ningens initiativ, men i kommunens regi, har 

Lidingö hembygdsförening 
Lidingö kommun, Stockholms län 

När den första Lidingöbron stod färdig 1903 
blev ön ett populärt tillhåll för Stockholma
re. Drygt hundra år senare hade en villastad 
vuxit fram och Lidingö kom därmed att bli 
en av Stockholms förstäder. På ön finns mån
ga sevärda byggnader och alla påminner om 
olika epoker i öns historia. Där finns flera 
gårdar från 1700-talet, då ön lydde under 
Djurholmsgodset och där finns landets förs
ta radhus och andra arkitektoniska märkliga 
byggnader. 

På initiativ av enskilda personer grunda
des Lidingö hembygdsförening 1931. Redan 
tidigt intresserade man sig för att engagera 
ungdomar, och det underströks även i stad
garna att speciellt denna grupp ~kulle inrik
tas på aktiv hembygdsvård. Under 1930-talet 

andra delen av Järfällaboken utkommit. Före
ningen har vidare samlat fotografier, utfört 
intervjuer och gjort videoupptagningar. 
Tillsammans med Konsum norrort har före
ningen givit ut ett antal tallrikar med Järfälla
motiv. Föreningen har även givit ut vykort. 
På hembygdsföreningens program finns 
även föreläsningar, kulturvandringar samt 
det årliga arrangemanget Görvälndagen 
som är ett arrangemang för allmänheten då 
Görvälns slott visas, det bjuds på musik, 
sång och dans. ' 

verkade föreningen bl a av denna anledning för 
att fa ett folkbibliotek på Lidingö. Vidare bil
dade man folkdanslag och ordnade musik
undervisning för barn. 

Under några år disponerade föreningen 
Brostugan vid Larsberg. Stugan hade med
lemmarna räddat undan rivning, men man 
blev tvungen att av ekonomiska skäl låta stu
gan återgå till kommunen. Detsamma gäller 
en flygmaskinshangar på Tacka Udden. 
Hangaren är kulturminnesmärkt och minner 
om "Flyg-Nyberg" en flygpionjär som ti
digt bidrog till forskningen om flygteknik. 
De föremål som donerats till föreningen har 
till största delen deponerats hos kommunen 
och en del finns i medlemmarnas hem i av
vaktan på lämplig lokal. 

149 



Föreningsmedlemmarna har bl a forskat i 
öns första industriverksarnhet som bedrevs 
på Elfviks gård. En modell av klädesfabri
ken, grundad på gamla ritningar och annat 
forskningsmaterial ska byggas upp. Vidare 
intervjuas äldre Lidingöbor och detta mate
rial skall utges i en skrift. Sedan starten har 
föreningen periodvis utgivit en skriftserie 
samt ett par hembygdsböcker. Sedan några 
år tillbaka har man börjat bygga upp ett foto
arkiv, som man menar ska bli ett komple
ment till kommunens bildarkiv. Jämsides 
med detta arbete bedrivs en intensiv 
dokumentation om Lidingö. Föreningen har 
verkat och verkar fortfarande utåtriktat i 
bygden. Samarbetet med kommunen och lo
kala organisationer och grupper är omfat-

Ljusterö hembygdsförening 
Österåkers kommun, Stockholms län 

Förutom huvudön ligger lngmarsö, Äpplarö, 
Husarö och Edö samt nägra småöar inom 
socknen. Av arkeologiska fynd förstår man 
att Ljusterö befolkats under järnåldern, kan
ske tidigare. Befolkningen ägnade sig for
dom åt jordbruk och ett omfattande fiske 
även i utskärgården. Under 1600-talet hade 
man anlagt särskilda hamnar för fiskuppkö
pare. Förutom fisket var också fraktfarten en 
viktig utkomstkälla. 
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tande och behandlar många skilda frågor. 
Exempelvis arbetar föreningen med Lidingö 
hantverkarförening för att fåi stånd ett hant
verkarmuseum. Vidare arbetar föreningen 
Elfviks gård, i vilken hembygdsföreningen 
är en av de drivande krafterna, för att förvär
va den gamla mejeribyggnaden på gården 
och där skapa ett natur- kultur- och frilufts
centrum. Sedan 1984 genomför föreningen 
bl a hembygdspromenader för förskolebarn, 
samt medverkar i utbildningen av förskole
och fritidshemspersonal. 

Hembygdsföreningen arrangerar olika 
aktiviteter såsom föredrag, utställningar, 
stadsdelsvandringar och fågelpromenader 
samt ansvarar för Nationaldagsfirandet på 
Millesgården. 

Ljusterö låg utanför de gränser som den 
första generationens sommargäster nådde, 
men innan första världskriget hade brutit ut 
hade även denna ö upptäckts av många 
stockholmare. Fram till 40-talet dominerade 
pensionatsgästerna, och ön präglades av den 
exploatering som medföljde, speciellt vid 
samhället Linanäs, som kom att bli en bety
dande badort. Sommartid befolkas nu öarna 
av tiotusentals sommargäster, numera boen-



de i fritidshus. Vintertid är den bofasta be
folkningen knappt ett tusental. 

Ljusterö hembygdsförening bildades 
1929 av kantorn och skolläraren Harald 
Lind. Han hade en tid samlat in äldre föremål 
med hjälp av sina elever och fick under året 
en stuga i donation att ha som hembygds
museum. Med hjälp av medlemmarna i den 
nybildade föreningen flyttades stugan till 
byn Mellansjö där den än idag har sin plats. 
Flyttningen var dramatisk, berättas det, både 
båt och häst och vagn fick tas i anspråk innan 
man kunde ställa byggnaden på plats och in
viga museet 1931. Stugan är byggd som 
jaktstuga under 1750-talet, men fick sedan 
tjäna som jordbruksfastighet. Rummen är 
inredda med möbler och många föremål, alla 
från Ljusterö socken. Vindsvåningen är nyli
gen inredd och ger plats åt tillfälliga utställ
ningar samt en expedition. Föreningen dis
ponerar dessutom en lada, från 1860-tal, vari 
man förvarar större föremål såsom en gam
mal långbåt med utrustning samt jordbruks
redskap och slädar. 

Föreningen äger en hel del arkivmaterial, 
bestående av böcker och gamla handlingar. 
Man söker nu lämplig lokal för arkivalierna 
och med dem vill man även förvara äldre var
dagskläder och textilier. En skriftserie ges 
också ut med ett nummer per år. 

Ljusterö Hembygdsmuseum 

Föreningsverksamheten omfattar kul
turvandringar, möten och föremålsvård. 
Man deltar även i den marknad som tidigare 
varit helt i föreningens regi. 
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Lohärads hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Lohärad är beläget i ett bördigt jordbruks
område. Åkerbruket har varit traktens vikti
gaste utkomstkälla långt innan stenkyrkan 
restes på 1200-talet. 

Lohärads hembygdsförening bildades 
1979. Under 1970-talet drevs studiecirklar i 
bygden på temat "På jakt efter en hembygd". 
Ur dessa cirklars verksamhet växte föreningen 
fram. Hembygdsföreningen disponerar två 
byggnader som tillhör kyrkan. Nära Lohärads 
kyrka ligger det s k Lokomotivet, ett bo
ningshus som fått sitt namn på grund av den 
form som byggnader har, och dess skorsten-

Lovö hembygdsförening 
Ekerö kommun, Stockholms län 
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ar. Det är en arrendatorsbostad, förmodlin
gen från tidigt 1800-tal, och den har tillhört 
prästgården. Byggnaden har inretts som 
samlingsal med bl a en vävstuga. Vidare 
disponerar föreningen ett magasin. 

I Bygdegården finns föreningens arkiv, 
där förvaras bl a de fotografier och videoin
spelningar som föreningen samlat. 1 - 2 gån
ger per år utkommer häften i den skriftserie 
föreningen ger ut, en serie som beskriver 
företeelser i Lohäradsbygden. I övrigt arran
gerar föreningen bl a samkväm och byvand
rmgar. 

M ed sitt läge, i den östra delen av Mälaren, 
nära Stockholm, utgör Lovö ett omtyckt ut
flyktsmål. Där finns ett flertal fornlämningar 
och där har funnits boplatser sedan stenålder 
och framåt . I dag är Drottningholms slott 
det främsta kulturminnesmärket. 

Lovö hembygdsförening bildades i 
december 1950. Man disponerar fyra bygg
nader och av dessa ligger tre på Hogsta gård. 
1948 skulle en väg byggas genom Hogsta 

Magasinet 



och en av gårdens byggnader, en bagarstuga 
troligen från 1600-talet, hotades då av riv
ning. Tidigare hade byggnaden tjänstgjort 
som handelsbod och det var genom ett 
initiativ av Berit Wallenberg som den kunde 
räddas. Hon lät med egna medel iordning
ställa ett hembygdsmuseum i byggnaden. 
Där förvaras bl a inventarier från Lovö gamla 
kyrka. Vid hembygdsmuseets invigning, 
1952, skänkte Berit Wallenberg byggnaden 
till hembygdsforeningen. Ett magasin från 
1800-talet fungerar också som hembygds
museum. Föreningen tog hand om det 1967 
då det hotades av rivning. Där förvaras 
jordbruksföremål, fiske- och jaktredskap 
som skänkts av sockenbor. Byggnaden har 
genomgått grundliga reparationer. Den 
tredje byggnaden som föreningen dispone

rar på Hogsta gård, är en gårdssmedja troli
gen från 1600-talet. Byggnaden har efter 
brand genomgått en noggrann reparation 

Lunda hembygdsförening 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Inte långt från Lunda kyrka finns rester av 
husgrunder, terrasser och låga stenhägnader. 
Dessa vittnar om forntida aktivitet. Man har 
kunnat lokalisera ett folklandstingstad till 

och renovering. Den fjärde byggnaden är en 
timrad loge märkt 1766 som ligger vid Lovö 

prästgård. 

För att levandegöra intressanta fornläm
ningar och andra minnesmärken på ön har 
föreningen tillsammans med riksantikvarie
ämbetet och Domänverket låtit lägga upp en 
18 kilometer lång vandringsstig, den s k 
fornstigen . Kartor säljs till dem som vill följa 
spåret. Under vintern fungerar en del av 
fornstigen som skidspår, det s k Blå spåret. 

Ungefär fem aktiviteter arrangeras per 
år. Utflykter, valborgsmässofirande, hem
bygdsdag och skolvisningar står bl a på 
programmet. 

Tillsammans med Ekerö kulturnämd har 
två böcker givits ut av Härje Bäärnman, 
nämligen Så minns vi Lovö och Lovö i våra 

hjärtan. 

platsen. När platsen valdes, kanske under 
1200-talet, kunde man båtledes ta sig dit, 
men sedan läge har där varit torrlagt på 
grund av landhöjningen. I denna, för männi-
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Klockarladugården 

niskorna i folklandet Attundaland under 
1200-talet, så betydelsefulla bygd verkar nu 
Lunda hembygdsförening. 

Föreningen bildades 1975, den då verk
samma fornminnesföreningen gick upp i den 
nybildade hembygdsföreningen, och en ny 
profil växte fram under det första projektet 
man tog itu med. Det var den dåvarande mu
seichefen i Sigtuna, Karl-Johan Eklund, som 
kom med förslaget till projektet att forska i 
tjugotalet, för att dra igång föreningsverk
samheten. Man forskade på ett flertal olika 
sätt och materialet finns nu samlat i pärmar 

Länna hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Länna socken består av en fastlands- och en 
skärgårdsdel och genomskars tidigare av 
vattenleder som nu delvis torrlagts genom 
landhöjningen. Två korsande vattenleder 
föranledde Lännaborna att bygga sin kyrka 
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och innehåller allt från statistik till intervjuer 
med äldre. 

Hembygdsföreningen ville ha en fö
reningslokal och kunde så småningom flytta 
in i den gamla klockarladugården, invid 
klockstapeln och Lunda kyrka. På skullen la
de man in nytt golv och ställde iordning en 
liten skolsal, med äldre föremål och den fem
sitsiga bänkarna från Lunda byskola. Neder
våningen används för föreningens samman
komster under sommaren. Vintertid kan fö
reningen disponera lokaler i Lundagården, 
ett f d pensionärshem som genom ett massivt 
uppbåd, bl a av hembygdsföreningen, kunde 
räddas undan kommunens rivningshot. Hu
set förvaltas nu av ett föreningsråd bestående 
av bygdens alla föreningar. 

En grupp inom hembygdsföreningen har 
gjort ett antal intervjuer med äldre socken
bor och arbetar nu med att sammanställa 
materialet . Man har gett ut ett medlemsblad 
några gånger om året, samt en skrift om byg
dens historia. Hembygdsföreningen ordnar 
många kortare kurser i olika hantverk, ut
flykter, vandringar och träffar. 

vid kyrksjöns strand. Kyrkfolket färdades 
vid denna tid huvudsakligen på sjölederna 
och ingången till kyrkan var därför ur
sprungligen vänd mot sjön. I mitten av 
1500-talet initierade Gustav Vasa kvarn-



Bergshamra kvarn 

verksamhet ett stycke söder om kyrkan och 
här uppfördes en sågkvarn för Kronans räk
ning. Här sågades skeppsvirke till Kronans 
varv på Skeppsholmen i Stockholm, samt till 
det mindre varv som anlades i Bergshamra 
1585. 

Länna hembygdsförening bildades 1925, 
och är därmed en av Roslagens äldsta hem
bygdsföreningar. Den tidiga verksamheten 
var främst inriktad på föreläsningar. Kring 
mitten av 30-talet såg föreningen en möjlig
het att få en samlingslokal, och man ingrep 
mot den planerade rivningen av vatten
kvarnen i Bergshamra by. Kvarngården är nu 
föreningens hembygdsgård och består 
bl a av en kvarnbyggnad som användes till 
193 7 och som är intakt med vattenhjul och 
kvarnutrustning. Den bevarade kvarnbygg
naden är från omkring 1775 och belägen på 
den plats där en tidigare kvarn legat sedan 
Gustav Vasas påbud . Vid kvarnen finns till
hörande mjölnarbostad, möblerad som ett 
gammalt hem, samt uthus. I mitten av 

1960-talet uppfördes en scen- och serve
ringsbyggnad, där föreningen nu bjuder på 
olika program, såsom teater, sång och musik. 

I byn Mora ligger Morastugan som hem
bygdsföreningen förvaltar i samarbete med 
Roslags-Länna kulturförening. Morastugan 
har, för bygden unika dalmålningar i ander
stugan. Stugan är uppförd som boningshus 
omkring år 1815 och är inredd med föremål 
för att visa ett bondehem under 1800-talet. 

Vid kyrkvallen ligger föreningens kyrk
båt, nytillverkad, med en sjunken gammal 
kyrkbåt som modell. Tillhörande båthus in
vigdes 1987. Den kyrkbåtstradition som länge 
funnits i bygden tas upp av föreningen genom 
anordnandet av en årlig kyrkbåtsrodd. 

I Eknö by, ute i skärgården, har hem
bygdsföreningen en fungerande tröskverks
vandring, där man ibland samlas för att trös
ka på gammalt sätt. 

På föreningens program finns även kur
ser, kulturutflykter samt midsommarfirande. 
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Markims hembygdsförening 
Vallentuna kommun, Stockholms län 

Markim, markerna, namnet stämmer väl in 
på den öppna bygd som kyrkan, hur liten den 
är, dominerar. Kyrkan är byggd omkring år 
1200 och har ett triumfkrucifix bevarat från 
samma tid. I Markim finns Kööhögen, en av 
storhögarna från folkvandringstid . Denna 
var den första att bli arkeologiskt undersökt, 
nämligen redan 1724. 

På initiativ av Markim-Orkesta försam
lingars lärare Wilhelm Kant bildades en 
hembygdsförening 1945. Några år senare 
bröt sig Orkesta ut och bildade en egen fö
renmg. 

En mindre föremålssamling förvarar fö
reningen på Husby gård, ägd av Patron Teo
dor Gustavssons och fröken Sigrid Åker
bergs kulturstiftelse Husby gård. På gården 
håller man även sin hembygdsdag i samarbe
te med stifletsen. Under hembygdsdagen 
praktiseras äldre hantverkstekniker och mu
seet i Husby gård visas. Årsmötet brukar 
kombineras med föredrag och övriga aktivi
teter består av gökotta och någon resa. Ett få
tal intervjuer med äldre sockenbor är ge
nomförda och dessa finns bevarade på kas
settband. 

0 

Patron Teodor Gustafssons och fröken Sigrid Akerbergs 
kulturstiftelse Husby gård, Markim 
Vallentuna kommun, Stockholms län 

I många generationer har socknens största 
gård, Husby med 500 tunnland jordbruk 
och lika mycket skog, gått i arv. Den siste 
ägaren var Carl Teodor Gustafsson, född 
1858. Han var fosterlands- och traditions
älskande och ville därför bli kallad patron. 
Efter patrons död 1942 tog hans systerbarn 
över gården och systerdottern Sigrid Åker
berg drev jordbruket en tid. Egendomen sål
des emellertid, och mangården samt ett ut
hus donerades till en för ändamålet bildad 
stiftelse. Året var 1974 och syftet med stiftel
sen är att bevara det Gustafssonska hemmet. 
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Mangården på Husby är uppförd 
1805-08 och uthusboden vid slutet av 
1800-talet. Övervåningen står som Teodor 
Gustafsson lämnade den vid sin bortgång. 
En vapensamling som visar på patrons mili
tära intressen hänger i hallen. I salen finns 
salsmöbler från Enebergs gård och gammalt 
fint porslin har sin plats i ett skåp. I damrum
met finns värdefulla rokokomöbler, dock 
ommålade i början av 1900-talet. Porträtt 
och kvinnors handarbete, bl a en del sorg
prydnader kan även beskådas i rummet. 
Herrummet, eller skrivrummet, innehåller 



Husby gård 

bl a skrivbord och andra äldre kontorsmöb
ler, skrivdon, kopparstick på väggarna, samt 
en piphylla med många sorters pipor. I en 
skrubb finns patrons bibliotek med främst 
krigs- och religionshistoria. Våningen är 
prydd med tavlor varvid konung Karl XII 
dominerar, då denne var Gustafssons före
bild. Till det kommer fotografier från pat
rons levnad. På nedervåningen finns vakt
mästarbostad samt en rekonstruktion av det 
gamla köket . Köket är återställt till tiden då 

huset byggdes och innehåller husgeråd, be
varade från förfadrens tid. Vidare finns kop
parföremål som patron samlat under sin lev
nad. Av kulturhistoriska skäl har man inte 
elektrifierat köket, utan besökare rar klara sig 
med dagsljus eller autentisk fotogen- och 

vaxljusbelysning. 

Stiftelsen visar museet för intresserade 
och ser till att byggnader och föremål hålles 
i got skick. 
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Fornminnessällskapet på Mälaröarna 
Ekerö kommun, Stockholms län 

Till Mälaröarna räknas bl a Adelsö, Färingsö, 
Ekerö - Munsö, Lovö, Björkö och Helgö. 
Det är ett område rikt på fornlämningar; 
gravfält och runstenar är bara några av de 
minnesmärken som våra förfäder lämnat ef
ter sig. På Björkö låg Birka, Sveriges första 
stad, och på Helgö har en märklig handels
och boplats med sin blomstringstid på 500-
och 600-talen grävts fram och lämnat ett 
spännande material med föremål från både 
när och fjärran. 

Intresset för att bilda fornminnessällska
pet uppkom i samband med studiecirklar i 
hembygdshistoria som hölls under mitten av 
1970- talet. 1977 bildades sällskapet. Man 
valde att kalla sig sällskap, då man har hela 
Ekerö kommun som verksamhetsområde 

och man inte ville konkurrera med andra 
hembygdsföreningarna på öarna. 

Sällskapet har riktat in sig på Ekerös 
forntida historia, men även medeltiden har 
ibland fallit inom ramarna för dess verksam
het. Sällskapet har, under ledning av riks
antikvarieämbetet, utfört utgrävningar, man 
har satt upp skyltar till fornminnen och gjort 
utställningar. Fotodokumentation, främst av 
runstenar, har också förekommit. 

Bland de skrifter som sällskapet publice
rat kan nämnas en inventering av Östra Eke
rös fornlämningar. Den fungerar som en 
vägvisare till fornminnesplatserna. 

Sällskapet ordnar även föreläsningar och 
utflykter. 

Föreningen Möja hembygdsmuseum 
Värmdö kommun, Stockholms län 

I mer än 500 år har Möja haft en bofast be
folkning. Fisket, som genom tiderna varit 
öns huvudnäring, är idag en viktig del av 
dess historia. På Möja, som blivit något av en 
centralort bland skärgårdsöarna, finns flera 
byar. Till Berg, öns äldsta by, har all service 
förlagts. Där finns skola, post, affär och cafe. 

Hembygdsföreningen på Möja är en av 
upplands östligaste föreningar och dess 
verksamhet omfattar öarna Möja, Södermö-
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ja, Södra och Norra Stavsudda. Föreningen 
bildades i sin nuvarande form 1977. En sty
relse hade utsetts för att ta hand om två bygg
nader med museisamlingar som iordning
ställts under 1920-talet. M ellan åren 1890 
och 1926 var en pastor Gustavsson verksam 
på Möja. Pastorn var mycket hembygdsint
resserad och han lät samla ihop föremål som 
han förvarade i Möjas kyrkas tomkammare. 
Tornet blev med åren alltför litet som mu
seum. Pastorn flyttade då sina samlingar till 



två timmerstugor. Den första köpte han 
1922. Den låg på Bergs bys samfällda mark 
och kallas Bergstugan. Byggnaden hade va
rit bebodd tills pastorn övertog den. Den an
dra stugan, Lökastugan, flyttades 1924 från 
Löka by och ställdes invid Bergstugan De bå
da stugorna är likartade skärgårdstorp som för
modligen uppförts under slutet av 1700-talet. 
Bergstugan fungerar idag som museum, me
dan Lökastugan har möblerats så som ett 
skärgårdshem kunde se ut kring sekelskiftet. 
Efter pastor Gustavssons död 1926 utsågs en 
kommitte som skulle ta hand om museet. In
tresset avtog dock och 1946 stängdes museet 

för reparationer. Museet låg sedan stängt tills 
föreningen Möja hembygdsmuseum bilda
des. Medlemmarna påbörjade nödvändiga 
reparationer och 1980 kunde museet öppna 
på nytt. 

Föreningen har en fin samling fotografi
er från Möja samt en samling tidningsartik
lar från 1950-talet och framåt. 

Föreningens arbete har mest varit inrik
tat på att sätta museet i stånd, men man ar
betar även bl a med att ta fram en hembygds
dräkt för Möja. 
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Norra Lagnö Skeppslag 
Värmdö kommun, Stockholms län 

Norra Lagnö är en halvö belägen på den nor
ra delen av Värmdölandet. Där återfinns 
Norra Lagnö gård som sedan 1640-talet lytt 
under Farsta gård och under 1700-talet fanns 
där tre hemman. 1881 köptes Norra Lagnö 
gård av byggmästaren O.J. Haglund som lät 
stycka marken och uppföra sommarvillor 
där. 

Under 1900-talet har flera föreningar 
funnits på Norra Lagnö för att där ordna 
aktiviteter och arrangemang. 1912 byggdes 
en dansbana och samma år började man ord
na idrottsaktiviteter för traktens barn, något 
som kom att bli tradition. Detsamma gäller 
midsommarfirandet vilket under åren har 
arrangerats i olika former. Under 1950-talet 
bildades Lagnö-klubben, som ansvarade för 
dansbanan och arrangerade idrottstävlingar 

N orrsunda hembygds förening 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Norrsunda sockenkyrka från 1100-talet, är 
en av de mer ovanliga, i det avseende att tor-
net ligger i öster, sannolikt en influens från 
Sigtunakyrkorna. I socknen ligger också 
Roserbergs slott, med anor från tidigt 
1600-tal, ritat av Nikodemus Tessin d y. 
Gravfält vittnar om att socknen även har en 
forntida historia . 
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och teaterverksarnhet för barn. 1973 ombil
dades Lagnö-klubben till Norra Lagnö 
Skeppslag, mycket för att sköta öns mid
sommarfirande. Man kom också att fortsätta 
med idrottstävlingarna och vårdandet av 
dansbanan. 

En dokumentationsgrupp inom skepps
laget har samlat nyare och äldre fotografier 
från Norra Lagnö. Detta resulterade först i en 
utställning, sedan i skriften Norra Lagnö,Jrån 
bondby till sommarnöje - en historisk tillbakablick. 

En viktig uppgift har för skeppslaget va
rit att bevaka myndigheternas beslut, man 
har bl a påverkat hastighetsbestämmelserna 
på ön. Vidare ordnar skeppslaget Valborgs
och Luciafirande, samt utflykter och båt
träffar. 

Norrsunda hembygdsförening bildades 
1944. Som första projekt inventerade man 
alla Norrsundas gårdar och stugor på äldre 
föremål och av dessa gjorde medlemmarna 
en utställning som kom att fylla flera salar på 
Norrsunda skola. 1959 fick föreningen köpa 
fattigstugan Vrån, från 1854 till hembygds
gård. I hembygdsgården finns nu ett sam-



Norrsunda 
hembygdsgård 

ligsrum, möblerat med äldre herrgårdsmöb
ler och ett spisrum med finare allmogemöb
ler samt ett gammaldags kök dock delvist 
anpassat till modernt föreningsarbete. Till
hörande och ditflyttade uthus rymmer större 
bruksföremål. På tomten finns även en fullt 
utrustad och användbar smedja, flyttad från 
Haga i Sigtuna kommun. 

I Norrsunda skola finns föreningens 
skolmuseisal, van skolmateriel från 
1800-talet och framåt finns samlat. Förenin
gen visar skolmuseet regelbundet för 
skolans elever. Föreningen äger vidare en 
ryggåsstuga, kallad Säbystugan, som är från 
1700-talet och står på ursprunglig plats. 

Grupper inom hembygdsföreningen har 
arbetat med dokumentation i olika former 
bl a intervjuer med äldre sockenbor. Dessa 
finns samlade på rullband och kassetter. Fö-

reningens aktiviteter brukar fotograferas och 
bilderna finns ordnade i pärmar. En skrift
serie har under flera år givits ut där Ebba 
Persson har skrivit flertalet nummer med 
minnen och berättelser från bygden. Serien 
inbegriper en dokumentation av rnilstenar 
och väghållarstenar samt en bibliografi om 
Norrsunda socken. 

Sedvanliga programpunkter såsom natur
och kulturpromenader, hembygdsdagar och 
hantverksdagar arrangeras. Ett mycket om
fattande arbete läggs ned på skolaktiviteter. 
Barn i olika åldrar inbjuds under några dagar 
årligen att pröva på olika äldre hantverk, så
som att spinna ull med slända och bereda lin, 
kransågning samt smide i smedjan. 

Föreningen har tagit ansvar för vården av 
Skogby gravfält och har karterat och inven
terat området. 
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Pythagoras vänner, Norrtälje 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

1898 grundades i Norrtälje Verkstads AB 
Pythagoras. Avsikten var att tillverka räkne
maskiner, dock med klent resultat och verk
samhetens inriktning ändrades. Efter experi
ment med tillverkning av diverse produkter 
inleddes 1905 försöken med tändkulemo
torn. Tåndkulemotorn var pålitlig och drift
säker och detta ledde till exportframgångar 
för företaget. Krigsutbrottet 1914 kom att 
leda till att företaget fick trappa ned sin verk
samhet och 1919 lades produktionen helt 
ned, för att återupptas 1924. 1927 var dock 
konkursen ett faktum. En ny ägare experi
menterade med gengas, men detta ledde även 
det till konkurs 1932. 

Ånyo bytte företaget ägere och man sat
sade på nya produkter, vinschar, pumpar och 
generatoranläggningar med tändkulemoto
rer som drivkraft. Under slutet av 1950-talet 
kom nya ägare igen och företaget levererade 
motorer och monterade elkopplingsskåp. 
Sakta men säkert tynade driften vid AB Pyt
hagoras av och 1979, när den siste arbetaren 
dog, upphörde verksamheten. 

Föreningen Pythagoras vänner bildades 
1984, som en reaktion mot att kommunen 
inte ville satsa pengar på ett bevarande av den 
nedlagda fabriken. Ett av föreningens mål är 
att kunna köpa tomten med fabriken för att 
kunna inrätta ett levande industrimuseum i 
de unika lokalerna. När AB Pythagoras 
verksamhet upphörde hade ett byggföretag 
köpt tomten med fabrik för att där bygga 
bostäder. 
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Ett beslut om dokumentation av fabriks
lokalerna hade tagits av kulturnämden. In
nan dokumentationen färdigställts tog dock 
kommunen ett beslut om att inte stödja ett 
bevarande av fabriken. Under dokumenta
tionen blev det unika med Pythagoras all
mänt känt, d v s en fabrik i stort sett intakt 
bevarad sedan den startade. 

Den nybildade föreningen har fått dis
ponera fabriken i väntan på att kunna köpa 
den. Fabriken består av kontorslokaler, 
verkstadshall, pack- och provkörningshall, 
verktygsverkstad, generatorsrum och en 
smedja. Vidare finns där ett antal uthus. Det 
hela på en yta av ungefär 2000 kvadratmeter. 
Byggnaderna är uppförda i tegel, den äldsta 
från sent 1800-tal, den yngsta uppförd 1917. 
Komplexet är även unikt i den mening att det 
innehåller en intakt produktionslinje för 
framställning av en tändkulemotor. Maski
nerna är tillverkade från mitten av 1800-talet 
fram t o m 1930. Alla de föremål , verktyg etc 
som behövs för produktionen finns kvar. Fö
reningen har alltså valt att visa AB Pythago
ras under dess storhetstid, då tillverkningen 
av tändkulemotorn gjorde fabriken till den 
industri i Norrtälje som hade flest anställda. 

Förutom bevarandet av fabriken är före
ningens verksamhet inriktad på att visa och 
sprida kunskap om AB Pythagoras och dess 
tändkulemotorer. Det har även förekommit 
en viss museal produktion på fabriken. Man 
hart ex tillverkat en eldstadsring åt Uppsala 
- Länna järnväg och deras ånglok Thor. 



Närtuna hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Många är de resenärer som passerat Närtuna. 
I gångna tider färdades de längs Långhund
raleden och Sjuhundraleden, som möts där. 
När landet höjdes och vattenlederna blev 
svårframkomliga, då kunde ej längre, som 
brukligt var, folklandstinget för Attunda
land hållas i Lunda. Tinget flyttades och en 
tid hölls det nedanför Närtuna kyrka, vars 
ursprungliga delar tros vara byggda redan 
under 1100-talet. Idag kan ingen färdas på 
Långhundraleden, istället är det passagerar
na på flygturerna till och från Arlanda som 
passerar bygden. 

1980 nybildades en hembygdsförening i 
Närtuna. Där hade tidigare funnits en före-

Torpet Lugnet 

ning, men vid en brand omkring 1940 för
stördes alla samlingar och den tynade bort. 

Hembygsföreningen förvaltar en torp
stuga, Lugnet, som ägs av Rimbo pastorat. 
Byggnaden är från tidigt 1800-tal, och ligger 
på ursprunglig plats. Torpet var prästgård
arrendatorns bostad. Innan föreningen över
tog byggnaden var där sommarboställe. Till 
torpet hör vedbod och jordkällare. 

I föreningens regi arrangeras midsom
marfest ochjulmarknad. Den ordnar även en 
vårutflykt. Föreningen har i studiecirkeln 
"När Närtuna var ungt" dokumenterat När
tunas historia, bl a genom insamling av äldre 
fotografier. Man har även gjort en skriftserie 
om Närtuna lanthandlare. 
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Orkesta hembygdsförening 
Vallentuna kommun, Stockholms län 

Orkesta socken ligger i centrum av det gamla 
Attundaland och är mycket rik påjärnålders
minnen med gravfält och bl a flera runstenar. 
Den mest berömda står strax intill kyrkan 
och berättar om Ulvs Danagälder i England. 
Kyrkan i Orkesta byggdes redan under 
1100-talet och har romansk absid. 

Orkesta hembygdsförening bildades 
194 7 som en bygdegårdsförening och fun
gerar fortfarande som en sådan. Bygdegår
den, Orkesta hembygdsgård kallad, är en 
vinkelbyggnad belägen invid vägen mellan 
Lindholmen och Orkesta kyrka. Byggna
dens äldsta del uppfördes 19 50 och består av 
en liten sal med öppen spis. 1958 gjordes en 
tillbyggnad som bl a inrymmer scen. Vid 
gården ordnar hembygdsföreningen mid
sommarfirande och den hyrs ut för andra ak
tiviteter. 

Var Gustav Vasa föddes har flitigt disku
terats. Orkesta hembygdsförening har tagit 
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Bygdegården 

fasta på de teorier som säger att han föddes på 
det säteri som var beläget på Lindholmen 
och har ordnat aktiviteter till hans minne. 
Man har tillsammans med Orkesta idrotts
förening ordnat ett minneslopp på snöskor 
och i maj firas Gustav Vasas födelsedag med 
en pick-nick på den kulle där Lindholmens 
säteri låg. 

Föreningen har sporadiskt utgivit ett 
medlemsblad som delats ut till samtliga hus
håll i Orkesta och arrangerat Valborgs
mässofirande och utflykter. 



Riala hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Hembygdsgården Snåret 

Riala har förutom flera fornborgar och grav
fält en välbevarad hällristning. Denna ligger 
i Burehäll och består av åtta koncentriska 
ringar. Vid ristningens tillkomst var bygden 
sannolikt en stor ö utanför fastlandets kust. 
Socknen har därmed karaktär av Roslags
natur, numera dock utan kontakt med havet. 

Riala hembygdsförening bildades år 
1934 för att bevara den gamla gården Snåret 
som hembygdsgård. Den ursprungliga verk
samheten, att värna om gårdens bevarande, har 
under de senaste åren utökats till att omfatta 
även dokumentation och programverk
samhet. 

Hembygdsgården är en parstuga med det 
sannolika byggnadsåret 1734 inristat på 
förstukvisten. Ägandeförhållande och ägo
skiften finns dokumenterade långt tillbaka i 
tiden. Gårdens samlingar består mestadels av 

ursprungliga inventarier, återköpta eller 
skänkta efter den auktion som hölls då går
den såldes. På övervåningen finns en del 
föremål musealt utställda. I det gamla brygg
huset, på gårdstunet, kan medlemmarna 
samlas för möten och sammankomster. Hus
et är helt moderniserat invändigt. I loftbo
den, flyttad till platsen av föreningsmedlem
mar, förvaras större bruksföremål och red
skap. En del av järnföremålen är tillverkade 
på det näraliggande Wira bruk. Boden är 
äldre än mangården och flyttad från Björn
dal, Sättra. Studiecirklar och hantverkskur
ser organiseras och en cirkel resulterade i bo
ken Sockenbeskrivning över Riala. Under som
maren visas gården för intresserade, det 
hålles midsommarfirande med gudstjänst 
samt sommarfest. 

Fornminnesvandringar i bygden kan 
föreningen också erbjuda. 
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Roslagens fornminnes- och hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Roslagen i östra Uppland är ett land, som sti
ger ur havet, en bygd i ständig förändring. 
Hit kom vallonerna med kunskap och kapital 
för tre hundra år sedan, och hit seglade den 
ryska flottan 1719 för att bränna bruk och 
städer - för att nu ta ett par exempel. 

År 1918 bildades i Norrtälje Roslagens 
Fornminnes- och hembygdsförening med 
syfte att fånga upp traktens historia. Staden 
hade grundlagts av Gustav Il Adolf som 
hamn- och handelsstad och i den hade han 
byggt ett gevärsfaktori, som var produceran
de i drygt tvåhundra år, till mitten av 
1800-talet. Dess huvudbyggnad inköpte 
Fornminnesföreningen alldeles i början av 
sin verksamhet för att där skapa ett regionalt 
museum. Samlingarna växte snabbt, och inte 
minst känd blev museets stora sjöfartsavdel
ning. Föreningen arbetade tidigt för att 
Stockholms län skulle få en egen länsantik
varie, helst med direkt anknytning till muse
et i Norrtälje. Länsantikvarie blev det, men 
han kom att bo i Stockholm. För att bredda 
museets verksamhet skapades på förenin
gens initiativ 1971 en stiftelse, bestående av 
Fornminnesföreningen, Norrtälje kommun 
och Landstinget. 
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Under många år var läroverksadjunkt P. 
M . Lijsing föreningens sekreterare och han 
gav ut skriftserien Hundare och skeppslag, som 
under hans livstid fick tolv delar med drygt 
1500 sidor. Föreningen upptog utgivningen 
på nytt 1988 med böcker som har samma 
syfte men med ändrat format. Första volym
en i den nya serien beskriver Norrtälje under 
första delen av 1700-talet. Föreningen har 
under senare tid också tryckt några småskrif
ter, bl a Madame Lucks kryddgård tillsammans 
med museet. Föreningen har också en egen 
medalj, som utdelas till hembygdens vårdare. 

Hembygdsföreningen disponerar två 
rum i den gamla läkarvillan på museigården, 
där man har bibliotek, samlingar, och där 
man kan hålla mindre sammankomster. 

Roslagens Fornminnesföreningen har 
under några år ansvarat för firandet av 
Svenska flaggans dag i Norrtälje stad, anord
nar vintertid föreläsningar, sommartid kul
turpromenader i staden och avslutar sedan 
många år sommaren med Sensommarkväll 
på Penningby slott, sista söndagen i augusti, 
då man möter författare och sångare från 
Roslagen i en historisk, skön miljö. 



Roslagens sj öfartsminnesförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Skeppargården 

Roslagens gränser är omdiskuterade. Rosla
gens sjöfartsminnesförening definierar sitt 
geografiska intresseområde som Upplands 
alla kustsocknar. Till Roslagen räknas dock 
även en del av inlandet. Namnet härleds till 
Roden, och att koppla det till roddare och 
rodd är fullt korrekt . Invånarna, med den be
synnerliga benämningen "rospiggar" här
leds från rodsbyggiar, d v s de som byggde 
och bodde i Roslagen. 

På sommaren 193 7 uppbådade ett par be
farna Väddöbor några grannar och vänner i 
och omkring Älmsta för ett bärgningsföre
tag. Utanför Ortala låg sedan många år gaf
feltopparen Lydia sjunken, nu skulle ett av 

ankarna upp ur djupet. Såväl båda ankarna 
som ankarspelet bärgades, vilket gav blodad 
tand. För att tillvarata bygdens sjöfartsmin
nen bildades Roslagen sköfartsminnesföre
ning 1938. I stadgarna fastslogs att förening
en har till uppgift att väcka, stärka och ut
veckla intresset för Roslagens sjöfartsmin
nen. I detta syfte vill den tillvarata alla sjö
fartsminnen, bevara dem i ett särskilt mu
seum, samt dessutom driva upplysnings
verksamhet. Föreningen ska initiera och 
främja forskning kring Roslagens sjöfarts
historia. 

Museet grundades 1940 tack vare en 
ståtlig donation av pastoratet, som skänkte 
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Museet 

den gamla komministergårdens byggnader 

på Kaplansbacken till föreningen. I januari 
1942 förstördes huvudbyggnaden genom en 
eldsvåda, varvid en stor del av föremålen och 
arkivalierna gick till spillo. Genom en dona
tion kunde en domargård från 1850-talet i 
Malmberga, Häverö, förvärvas och flyttas 
till Kaplansbacken. Det är den nuvarande 
Skeppargården, invigd 1948. Gården uppvi
sar en skeppares hem vid tiden runt sekel
skiftet. På vinden är samlat en del redskap för 

fiske, jakt och jordbruk. 

Gårdens ekonomibyggnad utgör stom
men till museet. Detta består av Frejasalen 
samt tillbyggnader. I en av de tillbyggda de
larna finns en hörsal, våtavdelning samt kon-
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tor. På en utställningsyta av ca 350 kvadrat

meter visas tusentalet föremål och andra 
minen, främst från segelsjöfartens dagar och 
med anknytning till Roslagen. Till samling
arna hör även fartygsmodeller, naviga
tionsutrustning samt ångpanna och maskin 
från en gammal fårja av Djurgårdstyp. Här 
finns även gamla inom- och utombords
motorer och mycket annat. En autentisk 
skans och kabyss visar bostadsförhållandena 
ombord i en roslagsbark, Anna & Meta af 
Norrtälje. Vägglöss och kackerlackor är de 
enda orginalföremål som saknas. 

På tunet finns även f d arrendebostaden, i 
vilken föreningen inrett forskarrum och en 
liten bostad. På långt håll syns slupen Elviras 



mast, rest och riggad på tunet 1941. På grund 
av skröplighet måste masten delvis ersättas 
med en ny exakt kopia 1978. Masten är 27 
meter hög. 

I föreningens arkiv finns loggböcker, 
bilder, gamla skrifter skrivna av gamla sjö
män till havs, protokoll och tidningsklipp. 
Arkivalierna samlas för att möjliggöra sjö
fartsforskning, men även för att föreningen 
nigon gång ska kunna utarbeta Roslagens 
sjöfartshistoria, en gammal dröm sedan 
starten. 

Förutom anläggningen på Kaplansback-

Roslagsbro, Sankt Eriks gille 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Vid broströmmen, en av de gamla farlederna 
till det inre av Roslagen, är Roslagsbro kyrka 
belägen. Kyrkan började byggas under mit
ten av 1200- talet. Kyrkans inre pryds bl a 
av en snidad skulptur föreställande S:t Erik. 

1960 bildades S:t Eriks Gille och driv
kraften var kyrkoherde K A Grandin. Sitt 

en äger föreningen en sjöbod i Grisslehamn, 
där bl a en av dess postrotebåtar förvaras. 

Sedan 1940 utger föreningen årsskriften 
Rospiggen, som ingår i medlemsavgiften. 
Sjöfartsrninnesföreningen är medarrangör 
av den årliga s k Postrodden Grisslehamn -
Eckerö. En tävling där man ror gamla tidens 
båtar iklädda gamla tidens kläder. Förutom 
det redan nämnda ordnar föreningen även 
Beckbyxans dag i slutet av juli varje år. Da
gen är då fylld av underhållning och infor
mation, kanalrodd av postroteföreningens 
postroddsbåtar, samt Öppet hus på museet. 

namn tog föreningen från den snidade figu
ren i kyrkan. Under föreningens tidiga skede 
var verksamheten inriktad på föreläsningar 
och insamling av föremål. 

Till hembygdsföreningen har donerats 
en gård, som består av en tvåvånings man
gårdsbyggnad samt två uthus. Gården är 
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uppförd under tidigt 1800-tal, och belägen i 
Övra Söderby på ursprunglig plats. Den sis
te brukaren av gården dog 1954 och byggna
derna har varit orörda till dess att hembygds
föreningen under 1980-talet mottog dona
tionen. Gården var, liksom medföljande 
föremål , i dåligt skick men är nu under upp
rustning. När renoveringen är färdig kom
mer gården att fungera som hembygdsgård 
för Roslagsbrobygden. Vidare disponerar 
föreningen ett sockenmagasin och en loge, 
vari föremål har samlats innan gården kom i 
föreningens ägo. 

Föreningen ordnar föreläsningar, val
borgsmässofirande samt Hembygdens dag. 

S:t Erik i Roslagsbro kyrka 

Roslagskulla hembygdsförening 
Österåkers kommun, Stockholms län 

Inom Roslagskulla socken finns Wira bruk. 
Bruket är landets första vapensmedja med 
anor från Gustav Il Adolfs dagar. Egendom
ligt nog klarade sig bruket oskadat undan 
rysshärjningarna 1719. Wira bruk fick ett 
utomordentligt rykte genom de värjor man 

170 

tillverkade, och under orostider behövde 
man heller aldrig sakna arbete. Det var under 
lugnare tider i landet man utökade till att 
även smida liar. 1965 restaurerades smedjor
na, ett bruksmuseum har iordningställts och 
vissa aktiviteter hålles runt bruket för att ge 



jan-Ersgården 

det nytt liv. Wira bruk har i hög grad präglat 
den bygd Roslagskulla hembygdsförening 
verkar i. 

Föreningen bildades 1936 i syfte att be
vara Jan Ers gården som hembygdsgård. Den 
drivande kraften var bygdens präst. Före
ningsverksamheten tynade dock bort vid 
hans bortgång. Under våren 1983 startade 
verksamheten på nytt och även nu var före
ningens huvudsyfte att bevara fiembygds
gården åt eftervärlden. Hembygdsgården, 
Jan Ersgården, består av en manbyggnad en 
tillbyggd parstuga, samt två bodar. Ett om
fattande renoveringsarbete har bedrivits un-

der de senaste åren. En bakugn blev färdig 
1988 och används flitigt. 

Förutom underhåll av gården ägnar sig 
föreningsmedlemmar åt viss dokumenta
tion, t ex av den numera rivna dansbanan i 
Roslagskulla. Jan Ersgården har blivit en 
trivsam samlingspunkt för folket i Öster
åkers norra glesbygd. Man träffas bl a vid 
midsommar, friluftsgudstjänster, brödbak, 
brasaftnar och julmarknad. På hembygds
gården ordnas utställning i samband med 
den musikteater som varje år hålles i Wira 
bruk genom stiftelsen Wiraspelens försorg. 
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Runmarö hembygdsförening 
Värmdö kommun, Stockholms län 

Runmarö ligger i Stockholms mellersta skär
gård, och en rik orkideflora skvallrar om att 
det finns kalk i berget. Man kan därför skön
ja ett flertal rester av kalkugnar från äldre ti
der här och där på ön. 

Runmarö hembygdsförening har hela ön 
som sitt verksamhetsområde och vid starten 
1944, var syftet att bygga en samlingslokal. 
Åtta år senare fick man dock dispositionsrät
ten till Runmarö gamla skola genom ett 
gåvobrev. Föreningen har därmed blivit nå
got av en förutsättning för öns förenings
verksamhet då alla föreningar och aktiviteter 
måste inhysas i hembygdsföreningens skol
hus, öns enda samlingslokal. Skolan är 
byggd på senare delen av 1800-talet och nu 
anpassad till bl a filmvisning och gymnastik
undervisning. Runmarö grundskola och i-

Rådmansö hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Rådmansö, i Roslagen, är inte längre den ö 
som namnet antyder. Den viktiga trafikled 
som skilde Rådmansö från fastlandet började 
slamma ingen under 1700-talet och landet 
bildar nu ett sammanhängande område. Det 
var vid Rådmansö, Kappellskär, som ryssar-
na först landsteg vid invasionen 1719. Under 
de allra senaste åren har bygden ratt se ett 
visst befolkningstillskott i och med utflytt
ning från Stockholm och Norrtälje. 
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Runmarö skola 

drottsförening hyr regelbundet lokalerna av 
hembygdsföreningen. 

Föreningen anordnar någon årlig fest, 
samt bioverksamhet regelbundet under 
sommaren, kanske främst för bygdens 
ungdom. 

Rådmansö hembygdförening har verkat 
sedan 1976. Detta år skänktes en samling 
bruksföremål till orten under förutsättning 
att där fanns en hembygdsförening. En 
grupp som under en tid tillsammans med 
hembygdsforskaren Manfred Ohlsson, stu
derat Rådmansöboken, tog då initiativ till 
bildandet av föreningen. Efter några år med 
tillfälliga lösningar för hysandet av föremåls
samlingen fick föreningen hyra ett litet hem-



man av Stockholms läns landsting. Stugan är 
uppförd på platsen vid mitten av 1800-talet 
och består av kök, rum samt ett halvloft. 
Köket är inrett som ett kök torde sett ut un
der slutet av 1800-talet. I rummet är föremå
len musealt utställda. I stugan förvarar man 
sitt klipparkiv, ett värdefullt material inne
hållande urklipp om Rådmansö ur Norrtälje 
tidning. Det tidigaste klippet var publicerat 
1902. 

Hembygdsföreningen bidrar med ut
ställningar och aktiviteter under den årliga 
Rådmansödagen, organiserade av föreningar 
och sammanslutningar i bygden. Vidare har 
man låtit trycka en skrift, där en äldre kvinna 
berättar om sin mors liv, samt en diktsamling 

Rådmansö hembygdsgård 

med dikter av hembygdsforskaren Manfred 
Ohlsson. 

Föreningen har stått som arrangörer till 
ett antal utflykter och resor, ofta med båt i 
denna fiskets och sjöfartens bygd. 

Stiftelsen Samfundet för Sigtuna 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Stiftelsen Samfundet för Sigtuna bildades 
1968 på initiativ av doktor Gunnar Ehrle
mark. Iden var att Samfundet skulle medver
ka till bevarandet av den unika stadsmiljön 
genom att bl a förvärva och restaurera bygg
nader som ansågs angelägna och att bevara 
den gamla stadskärnan som en levande miljö. 
De byggnader som ansågs mest omistliga 
omhändertogs emellertid av kommunen el
ler av privata intressenter, i flera fall med 

samfundets medverkan. Samfundets verk
samhet har därför förskjutits dels till bi
dragsgivande till smärre projekt, dels till 
forskning, information och opinionsbildan
de i stadsplanefrågor. Samfundet fungerar 
också som samrådsinstans i byggnads- och 
planfrågor. Samfundet har ekonomiskt bidragit 
vid restaurering och undersökningar av fas
tigheter i staden. Detta gäller bl a rustandet 
av den sk "Gamla tvåan" och Sigtunas hem-
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bygdsförenings renovering av den gamla 
sockenstugan. Man har även låtit skylta in
tressanta byggnader i stadskärnan och då 
lämnat upplysningar om husets ålder, histo
ria m m. Man har även bekostat microfilm
ning av arkivalier rörande staden samt in
köpt och deponerat läsapparat på Sigtuna-

Sigtuna hembygdsförening 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Sigtuna är, näst Birka, Sveriges äldsta stad. 
Olof Skötkonung lät på 1000-talet grunda 
staden, som en motpol till det då hedniska 
Uppsala. Under tidig medeltid var Sigtuna 
en centralort för det kristna Sverige. När 
Uppsala på 1160-talet blev ärkebiskopssäte 
kom dock Sigtunas betydelse att avta, för att 
med Gustav Vasas reformation helt brytas. 
Under 1900-talet har flera skolor anlagts i 
Sigtuna och genom dem ratt något av en kul
turell renässans. 

Sigtuna hembygdsförening bildades 
1959 och drivkraft var en postiljon vid namn 
Nils Andresson - Post Nisse kallad. Man an
såg att det fanns ett behov av en förening som 
verkade i staden, som ett komplement till 
Sigtuna fornhem (Numera Sigtuna Mu
seum)- en förening med höga ambitioner. 
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stiftelsens bibliotek. I samfundets regi har 
två skrifter givits ut, Befolkningsutveckling i 

Sigtuna 1750 - 1950 samt Vad Landshövdinge

berättelserna från Stockholms län har att förtälja 

om Sigtuna 1740- 1905, båda av Sten Sjöberg. 
Vidare delar Samfundet ut stipendier till 

forskning om Sigtunas historia. 

Ett av de första projekten var räddandet av en 
äldre byggnad i staden, Vasastugan eller 
Tullstugan kallad, där enligt sägnen Gustav 
Vasa skulle ha bott. Byggnaden var dock i så 
pass dåligt skick att den inte gick att rädda. 
Omkring 1970 fick föreningen ånyo möjlig
heten att rädda ett hus. Denna gång gällde 
det en fastighet på S:t Olofsgatan, nämligen 
Sankt Pers Socken- och fattigstuga, en knut
timrad byggnad uppförd 1871. Socken
stugan var i drift fram till 1950-talet. Då 
hembygdsföreningen fick förvalta byggna
den genomfördes en total ombyggnad och 
renovering. Byggnaden fungerar som 
samlingsal och är tillgänglig för föreningar 
och enskilda inom Sigtuna. Hembygdsföre
ningen håller där t ex sina brasaftnar - före
läsningar med anknytning till hembygden. 



S:t Pers sockenstuga i Sigtuna 

Föremål och skrivet material som 
skänkts till föreningen finns deponerat på 
Sigtuna museum för att på så sätt vara lätt 
tillgängligt för allmänheten. Föreningen har 
utgivit en rad böcker, bl a Borgmästaren berät
tar, en serie om tre band där Sigtunas gamla 
borgmästare Gustav Dahl berättar historier 
från bygden. 

Föreningen har även låtit tillverka en ko
pia i silver av Sveriges äldsta mynt, Olof 
Skötkonungs mynt, som säljs. Föreningen 
ordnar även midsommarfirande,julmarknad 
och valborgsmässofirande, samt studiecirk
lar i skilda ämnen med anknytning till 

Sigtuna. 
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Singö hembygds- och föreläsningsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Singö hembygdsgård 

Singö socken inkluderar Fogdö samt mindre 
öar öster och väster om huvudön. Den 
dominerande näringen var fram till 
1900-talets början fisket. Bygden karaktäri
serades därför av ett stort båtbestånd. Båten 
var nödvändig för fisket och för kontakt med 
omvärlden då broförbindelser saknades mel
lan såväl öarna inom socknen som till fast
landet. 

Singö hembygdsförening grundades 
194 7 och hade från början två separata in
tresseriktningar, kultur- och hembygdsvård 
samt folkbildnings- och föreläsningsverk
samhet. Ett tiotal år efter starten blev det 
aktuellt att köpa en fastighet i Backbyn som 
hembygdsgård. 

Hembygdsgården är ett fullständigt 
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gårdskomplex, uppfört på platsen vid 
1700-talets mitt. Byggnadsåret är inte med 
säkerhet fastställt, men rysshärjningarna år 
1719 säger oss att gården troligen inte är 
byggd före detta år. Byggnaderna var vid 
övertagandet i mycket dåligt skick och ett 
omfattande renoveringsarbete vidtog för 
medlemmarna i hembygdsföreningen. 

I anderstugan i mangården finns dal
målningar. Man tror att de stammar från den 
tid då Skebo bruk hade kontor i byggnaden. 
Målningarna är signerade och daterade till år 
1817. På vindsvåningen finns museum med 
bruksföremål samt en samling vardags- och 
arbetskläder. 

Föreningen arrangerar föreläsningar, 
studieresor samt firar årliga högtider. 



Sjuhundra hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Rimbo samhälle, vars namn härstammar från 
1200-talets "Ringbohärad", har gamla anor 
som marknadsplats samt tingsplats för Sju
hundra härad. Samhället började växa ut se
dan Roslags banan invigdes 1885. Strax utan-
för stationssamhället, på vägen mot Norr
tälje, ligger Liesta by. Platsen omnämns 
första gången 1384. 

Sjuhundra hembygdsförening bildades 
1962, i samband med ett möte där lands
antikvarie Alf Nordström talade om kultur
landskapet och fornminnena. Hundratalet i 
namnet påminner om en gammal militär or
ganisation. Det gamla Sjuhundra härad var 
det gamla indelningsområdet föreningen 
från början avsåg att täcka. 

1967 beslöt hembygdsföreningen att kö
pa Tolvmansgården i Liesta by för att där 
kunna samlas kring en hembygdsgård. Där 
skulle även de föremål som föreningen 
redan insamlat förevisas. Tolvmansgården 
består nu av sex byggnader på ursprunglig 

Tolvmansgården 

plats. Gården var tidigare en frälsegård. 
Mangårdsbyggnaden, en parstuga från 
1800-talet, används vid mindre möten. I de 
övriga byggnaderna exponeras föreningens 
förmålssamlingar. I vagnslidret inryms en 
större samlingssal samt utställningslokaler. 

En stor del av hembygdsföreningens ak
tiviteter är förlagda till Tolvmansgården. 
Där ordnas bl a spelmansstämma, mid
sommarfirande och friluftsgudstjänster. I 
övrigt har man arrangerat studie- och foto
cirklar om bygden samt en cirkel om vård av 
gamla hus. 

Under mitten av 1970-talet fick föreningen 
genom ett testamente mottaga ytterligare en 
gård, Torslunda Östergård, som är en götisk 
gård där de äldsta delarna är från 1700-talet. 
Då man redan ägde en hembygdsgård och 
inte ansåg sig kunna förvalta ytterligare en 
såldes Torslunda. Många av de föremål som 
hört till Torslunda har föreningen behållit i 
Tolvmansgården. 
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Föreningen Sjuhundraleden 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Sjuhundraleden var en forntida farled som 
sträckte sig i öst-västlig riktning från Norr
täljeviken i Östersjön, genom Lommaren, 
Husbyån, Kundbysjön vidare upp till Sked
viken och Gavellångsjön. Genom landhöj
ningen har vattenleden mist sin funktion, 
men den låter sig väl urskiljas på flygfoto
grafier. 

Under 1984 och 1985 ordnade Finsta
stiftelsen och Hembygdsförbundet i sam
arbete med Universitetet i Uppsala två kur
ser i arkeologi i Finsta. Ur dessa kurser ut
kristalliserades en grupp som ville fortsätta 
att studera arkeologi och därför bildades två 
studiecirklar. I maj 1986 bildade sedan några 
i cirklarna Föreningen Sjuhundraleden, i 

Skepptuna hembygdsförening 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Skepptuna socken ligger utmed den gamla 
Långhundraleden mellan Uppsala och Träl
havet . Dess betydelse under forntid och 
medeltid illustreras av många fornlämnings
miljöer och inte minst av den magnifika 
1200-talskyrkan. Kyrkan fick under sen
medeltiden ett tegeltorn med rika dekorer. 
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syfte att utforska den forna vattenledens be
tydelse för bygden, från forntid till nutid, 
samt slå vakt om, vårda och sprida intresse 
för minnesmärken från gångna tider utefter 
Sjuhundraleden och angränsande leder. 

Forskningen bedrivs tillsammans i studie
cirklar då man studerar kartor, forskar på oli
ka arkiv och använder sig av fornminnesin
venteringen m m. Resultat ska publiceras i 
utställningar och skrifter. Föreningen har ett 
medlemsblad som utkommer fyra gånger 
om året, där redovisas resultatet och aktivite
ter fortlöpande. 

Föreningen ordnar föreläsningar, gör 
studiebesök, museibesök, fåltundersökningar, 
karteringar m m, samt deltar i utgrävningar. 

Skepptuna hembygdsförening bildades 
1987. Föreningen har som första mål att !a 
förvalta två 1700-tals flyglar tillhörande 
Skepptuna prästgård. Den östra fungerade 
tidigare som arrendatorbostad och den väst
ra fungerade som vedbod, magasin och 
vagnslider. 



Arredatorsstugan i Skepptuna 

Skyttehistoriska föreningen i Stockholms län 
I slutet av 1970-talet såg Skytteförbundet det 
som nödvändigt att bilda en organisation 
som värnade om arkiv och museala ting in
om rörelsen, och "skyttehistoriska samlin
gar" kom till. 1984 frigjorde sig denna orga
nisation från förbundet och bildade Skytte
historiska föreningen i Stockholms län. 
Föreningen är till stor hjälp för och verkar 
genom Skytteförbundet och dess kretsar och 

lokalföreningar i länet. 

Huvuddelen av föreningsarbetet består 
av att informera och bistå lokalföreningarna 
vid arkivering av eget material samt vid vård 
av skyttehistoriskt intressanta föremål. Före
ningen avser vidare att sammanställa ett re
gister över lokalföreningarnas skyttehis
toriska samlingar i syfte att öka dess tillgäng
lighet för forskare och andra intresserade. I 
föreningens ägo finns en medalj- och pla

kettsamling, med motiv på skyttehistoriskt 
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minnesvärda personer och händelser, ännu 
inte utställda då lämplig lokal saknas. 

Skyttehistoriska föreningen har åtagit 
sig att i Skytteförbundets tidskriftsserie 
Länsskytten medverka med artiklar, och har 

Skördegillet 
Stockholms län 

Skördegillet är ingen traditionell hembygds
förening utan egentligen ett folkdanslag. Det 
var under det tidiga 1900-talet som flera s k 
folkdanslag uppstod. Uppburna av den ti
dens nationella intressen växte denna folk
rörelse fram. Skördegillet bildades 1916. Det 
var en schism mellan två dansledare om hur 
dalsteget i en polska skulle utföras som ledde 
till bildandet. Folklig dans var den huvud
sakliga aktiviteten inom föreningen. Under 
mitten av 1960-talet var föreningens verk
samhet på väg att tyna bort, men man samla
de sig och började 1968 med att ordna ny
börjarkurser i Solna. 1968 fick föreningen 
flytta till Sundbyberg där den fick lokaler. 
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sedan 1985 utgivit en årlig minnestallrik 
med motiv av skyttehistorisk karaktär. Dess
utom har instiftats en förtjänstmedalj till 
skytten Arvid Klosterborgs minne. De sena
re har utdelats som priser vid evenemang 
som delvis arrangerats av föreningen. 

Dans var då fortfarande den huvudsakliga 
verksamheten, men efter hand har andra 
aktiviteter knutits till gillet, och idag är före
ningens verksamhet inriktad på dans, slöjd 
och dräkt samt sång och traditionell musik. 

Föreningen arrangerar varje år allmänt 
midsommarfirande i Sundbyberg. Man har 
även haft utbyte med likasinnade föreningar 
i Göterborg och Finland. 

Inom föreningen finns en dokumenta
tionsgrupp som dokumenterar föreningen 
och dess verksamhet. Man har mest inriktat 
sig på insamlande av bilder, men även video
filmande har förekommit. 



Sollentuna hembygdsförening 
Sollentuna kommun, Stockholms län 

Redan under tidig medeltid var den plats där 
Sollentuna är beläget en viktig knutpunkt 
vad det gällde handel och samfårdsel. När 
Stockholm som stad fick större betydelse 
blev transporterna genom Sollentuna till och 
från Stockholm allt viktigare. Under 1600-
och 1700-talen kom Sollentuna att ligga un
der bl a storgodsen Eds berg och Sollentuna
holm. När järnvägen kom på 1860-talet ge
nomgick samhället den omvandling som så 
många andra i stockholmstrakten gjorde. 
Marken styckades och villasamhällen bör
jade växa upp. 

Solentuna hembygdsförening bildades 
vid en högtid i Sollentuna kyrka 1934, initia
tivtagare var bl a Nils Göransson, lärare och 
sedermera rektor i Sollentuna. 

Sedan 193 7 disponerar hembygdsföre
ningen Hersby som hembygdsgård. På gång
avstånd från Sollentuna centrum finner man 
gården som består av elva byggnader, varav 
fem på ursprunglig plats. Hembygdsgården 
avses visa hur en bonde levde i det gamla Sol
lentuna. Mangårdsbyggnaden är uppförd 
omkring 1800, och innehåller möbler och 
husgeråd från 1800-talet, till stor del skänkta 
från Edsbergs gårdsmuseum. 

På hembygdsgården anordnas midsom
marfirande, julfirande och friluftsgudstjäns
ter. Det är också här som de mycket uppskat
tade skoldagarna äger rum. Vidare disponerar 
föreningen två kvarnar Landsnora vattenkvarn 
och Överby väderkvarn. Vid Landsnora 
anordnar hembygdsföreningen höst och vår 

kvarndagar då den välbevarade interiören vi
sas och obesprutad säd mals. 

Föreningen tar också stor del i skolmuse
et Klasro. Skolan byggdes 1904. Kommunen 
och hembygdsföreningen har iordningställt 
dels en skolsal som visar hur det såg ut i en 
Lancasterskola, dels en lärarbostad med 
1800-talsinredning. 

Två gånger per år ger föreningen ut sitt 
medlemsblad, Bygdebladet. Man publicerar 
även skriftserie. I övrigt ordnar man utflyk
ter, föreläsningar och sockenvandringar. 
Smycken har framställts och säljs av förenin
gen med motiv från Sollentuna kyrkas järn
smidda medeltidsdörrar. 

Ur Sollentuna hembygdsförening har 
bnder åren bildats två andra föreningar: 
Folkdansgillet och Slöjdgillet. 

Hersbo i Sollentuna 
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Solna hembygdsförening 
Solna kommun, Stockholms län 

Charlottenburg 

Solna är nog den socken som mest fått känna 
av Stockholms behov av mer markyta. 
Stockholm grundades på Solna sockens 
marker. Det kan vara lätt att glömma då det 
under tidigt 1900- tal diskuterades huruvida 
Solna skulle införlivas med Stockholm. Det 
är mellan de tre kungliga slotten Ulriksdal, 
Karlberg och Haga som det moderna Solna 
har vuxit fram. Mest känt är kanske stads
delen Hagalund som började byggas under 
1890-talet, men som till större delen har ri
vits för att ge plats för höghus. 

Vid ett möte i Råsunda skola 1921 bilda
des Solna hembygdsförening. Den unga fö
reningen fick tidigt disponera de sk Falkene
rarbostället. Där var föreningen verksam till 
början av 1970-talet, då den flyttade till nya 
lokaler. 
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Bakom Solna polishus är hembygds
gården Charlottenburg belägen. Huset 
byggdes 1801 som arrendegård till Stora 
Frösunda. Byggmästare var Adolph Fredrik 
Wijnbladh, och det var hans hustru 
Charlotta som gav gården dess namn. På 
platsen drevs jordbruk ända in på 1910-talet, 
då gårdens ekonomibyggnader revs. Före
ningen disponerar fem rum och dessa har in
retts till museum och visar ett 1800-talshem. 
Där finns också plats för utställningar och 
föreningens arkiv med solnaiana. En stor del 
av föreningens föremål insamlades under 
1920- och 30-talen av posttjänsteman 
Tyden, och samlingarna har fortlöpande 
kompletterats. Till gårdsplanen invid den 
gamla arrendegården har hembygdsförening
en flyttat ett lusthus. Byggnaden, som uppför-



des under 1890-talet, stod ursprungligen på 

Hagalunds torg. 

Hembygdsföreningen har en stor del av sin 
verksamhet förlagd till Charlottenburg. 
Där ordnas föreningsmöten av olika slag, 
bl a "Charlottenburgsdagen", Luciakaffe, 

föreläsningsaftnar och samkväm. I museet 
mottas grupper av förskole- och skolbarn. 
Sedan starten har föreningen periodvis utgi
vit kvartals- och årsskrifter samt alster i olika 
skriftserier. Fr o m 1988 utges ett hem
bygdsblad, som benämnes Charlotten
burgsbladet. 

Föreningen Skärgårdsmuseet, Stavsnäs 
Värmdö kommun, Stockholms län 

En av stockholmarnas utfarter mor skärgår
den leder genom orten Stavsnäs i Djurö 
socken och detta har medfört en hård tra
fikström främst under sommaren. Stavsnäs 
by räddades undan skoningslös trafikplane
ring med rivning och gatuomläggningar 
som följd av vinterhamnens tillkomst på 
30-talet. Den nya hamnen utanför samhället 
har avlastat trafiktrycket och Stavsnäs har 
kunnat bevara karaktär av ålderdomlig skär
gårdsby. Ett stycke söder om byn, upptäckt 
av sommargäster på 1880-talet, men sedan 
länge brukad av fiskebönderna , låg Evert 
Taubes riksbekanta Sjösala äng. 

I Stavsnäs har Föreningen Skärgårds
museet sitt säte. Föreningen bildades 1969, 
och under de första verksamhetsåren ordna
des kortvariga utställningar av de insamlade 

museiföremålen på olika öar i skärgården. 
Samtidigt letade man intensivt efter en per
manent museilokal, och efter ett år i proviso
riska lokaler kunde man flytta samlingarna 
till den nedlagda lanthandeln vid Stavsnäs 
sommarhamn- öppnad som handelsbod 
1877. 

I museet visas föremål från självhushåll
ningens tid, men även den moderna tiden 
finns representerad med bl a gamla radio
apparater och fotografier. Hur det kan ha sett 
ut i den gamla handelsboden, eller i ett skär
gårdskök kan man se på nedervåningen. Där 
finns också en permanent utställning "skär
gårdens geologi" från Sveriges geologiska 
undersökningar. En del gamla båtar ligger i 
det gamla ilastningsrummet. På vinden finns 
föremål med anknytning till jordbruk och 
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textil, en skolsal, samt ett bibliotek med litte

ratur om skärgården och en tidningsklipp
samling som påbörjades på 1930-talet. 

Medlemsbladet heter Skärgård och är en 
tidskrift som utkommer med två nummer 

om året. 
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Handelsboden i Stavsnäs 

Föreningen ordnar båtutflykter, studie
cirklar, föreläsningar m m . Medlemmarna 
ansvarar även för skötseln av museet, samt 
öppethållande av detsamma. 



Stockholms-Näs hembygdsförening 
Upplands - Bro kommun, Stockholms län 

Hembygdsgården vid Stockholms-Näs kyrka 

Kungsängen är, som så många samhällen i 
Stockholmstrakten ungt och tillkom i sam
band med att järnvägsstationen förlades där 
1876. Stationen fick namn efter den kungs
äng som sedan Gustav Vasas tid legat i närhe
ten. Samhället kom dock att leva en blygsam 
tillvaro tills villabebyggelsen under 1950-talet 
expanderade. Kyrkan, med anor från 1200-tal
et, hette t o m 1960-talet Stockholms-Näs då 
den, liksom församlingen bytte namn till 
Kungsängen. 

Stockholms-Näs hembygdsförening bil
dades 1942. I samband med detta lät en av fö
reningens eldsjälar, Herman Svenngård, kö-

pa en mangårdsbyggnad invid socknens 
kyrka. 1945 skänktes byggnaden till före
ningen, vilket var fröet till en hembygdsgård 
i Kungsängen. Då mangårdsbyggnaden kom 
i föreningens ägo revs den och man lade ny 
grund och återuppförde den. Den byggna
den utgör idag den västra delen av man
gården, den östra delen tillfogades vid åter
uppförandet. De övriga byggnaderna har 
flyttats till området och hembygdsgården 
består nu av sju byggnader. 

En stor del av de föremål som finns till 
beskådande på gården insamlades i ett tidigt 
skede av föreningens tillvaro. Det var två av 
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föreningens grundare Herman Svenngård 
och Sven Beckman som skänkte dessa till 
hembygdsgården. Till hembygdsgården hör 
en kryddträdgård samt ett koloniland som 
föreningsmedlemmar uppodlat. 

Man arrangerar årligen en spelmanstäm
ma liksom arbetsdagar, föreläsningar och ut
ställningar och flera utflykter i omgivnin
garna. Man har färdigställt två flerspråkiga 
planscher som beskriver kommunens kyrkor. 

Sällskapet Amorina, Stocksund 
Danderyds kommun, Stockholms län 

Stocksund, liksom Djurshohn, växte fram i 
samband med att järnvägen drogs genom 
Danderyd. Stocksund blev köping 1910 och 
kom då att få karaktären av tjänstemanna
samhälle. Numera ingår Stocksund i Dande
ryds kommun och har utvecklats till ett nor
malt förortssamhälle. 

Sällskapet Amorina bildades 1971. Före
ningen är verksam i Stocksund och har sitt 
namn från Carl Jonas Love Almqvists roman 
Amorina, som delvis tilldrar sig i Stocksund. 

Ursprunget till föreningen var en studie
cirkel i hembygdshistoria som ABF ordnade. 
Cirkeln startade 1957 och var verksam i ett 
femtontal år. Man samlade bilder, tidnings
klipp, kartor och skrifter, tryckta och skriv
na. Under början av 1960-talet utökades 
dessa samlingar med två privata samlingar 
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som lades till det material cirkeln arbetat 
fram. Med tiden blev dock materialet så pass 
stort, att man bildade Sällskapet Amorina 
med uppgift att ordna, utöka och bevara 
samlingarna. 

Sällskapet disponerar tre rum i anslut
ning till Stocksunds bibliotek, där Stocksun
dianasamlingarna förvaras. 

Föreningen har utgivit två små skrifter, 
en om Långängen och en om Tranholmen. 
Man har även låtit trycka vykort med motiv 
från gamla Stocksund. 

Sällskapet arrangerar utställningar ur 
samlingarna samt föredrag, utflykter och 
promenader. Man engagerar sig livligt i de all
männa frågor som rör byggnader, parkområ
den o dyl inom kommudelen Stocksund. 



Strömma hembygdsförening 
Värmdö komun, Stockholms län 

Strömma var ursprungligen ett torp beläget 
vid det smala sund som förr kallades Lill
strömmen, men som nu är känt som Ström
ma kanal. Kanalen, som av och till varit ofram
komlig har under flera perioder muddrats och 
grävts ur och är nu öppen för trafik. 

Strömma hembygdsförening bildades 
1980. Syftet med föreningen var bl a att finna 
en samlingslokal för strömmatrakten. De 
första åren var arbetet inriktat på studiecirk
lar och sommarfester, men sedan man från 
1985 disponerar en hembygdsgård har även 
denna tagit föreningens tid i anspråk. 

Strax intill Stavsnäsvägen, nära bron 
över Strömma kanal, ligger hembygdsgår
den som består av två ihopbyggda timmer
stugor. Byggnaden kallas för Stockstugan. 

De två stugorna flyttades under 1960-talet 
från Stordalen, Hälsingland, av Sigvard 
Lönnqvist och de har donerats så att hem
bygdsföreningen kan disponera dem. I 
Stockstugan finns bl a två museirum, kök 
och samlingsal med plats för ett trettiotal 
personer. En stor del av de föremål som finns 
att beskåda i Stockstugan har samlats av 
Sigvard Lönnqvist och de följde med bygg
naden då föreningen fick dispositionsrätten. 
Vid hembygdsgården ordnas bl a samkväm. 

Hembygdsföreningen ger med kultur
nämndens stöd fyra gånger per år ut ett med
lemsblad. Man har också fotodokumenterat 
sin hembygd och inventerat den på dräkter. 

Föreningen ordnar vandringar och fri
luftsgudstjänster. 
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Sundbybergs hembygdsförening 
Sundbybergs kommun, Stockholms län 

Sundbyberg är Stockholms första förstad. 
Sundbyberg började ta form under slutet av 
1800-talet och fick sina stadsrättigheter i 
samband med 50-årsjubileet 1927. Tidigt 
fick samhället karaktären av industristad. 

Sundbybergs hembygdsförening bilda
des 1934, men redan 1928 hade insamlandet 
av föreningens samlingar tagit fart. Till att 
börja med samlades materialet hemma hos 
föreningens ordförande Henning Österberg. 
Den första lokalen, en gammal biljardhall, 
invigdes 1949 som hembygdsmuseum. Ge
nom donation fick hembygdsföreningen un
der 1960-talet ytterligare en lokal. 

Under mitten av 1970-talet flyttade 
hembygdsmuseerna till en gemensam lokal. 
I en skolbyggnad från 1940-talet fick man 
disponera 500 m2, uppdelat på två våningar. 

Sundbybergs 
hembygdsmuseum 
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Här finns bl a samlingsal, kontor och arkiv 
och biblioteksutrymmen, samt ett rum som 
upplåtits åt konstnären Carl Fagerbergs 
skulpturer. Vidare utställda allmogeföremål 
och flera interiörer. Ett rum har vikts för fö
remål från Siewerts kabelverk. Där< visas 
också en skomakarverkstad och ett äldre 
kök. 

Föreningen har en stor samling föremål, 
de flesta insamlade under Henning Öster
bergs ledning. Även gåvor har under åren 
hjälpt till att dryga ut museets samlingar. Där 
finns mycket konst, men även kulturhisto
riskt intressanta förmål samt ett skelett från 
1100-talet. Arkivet är tillgängligt för all
mänheten och utgör en djup källa att ösa ur 
för intresserade av Sunbybergs historia. Se
dan 1981 har hembygdsföreningen fyra gån
ger per år utgivit skriften Hembygdsnytt och 
även medverkat vid utgivningen av ett stort 
antal böcker om Sundbybergs historia som 
skrivits av Henning Österberg. 

Tidigare arrangerade föreningen stora 
fester, vilka nu andra föreningar svarar för. 
Nu anordnar föreningen två stora aktiviteter 
per år, dels Hembygdens dag, dels en kultur
dag på våren. Förutom detta genomförs fö
reningsverksamhet . 

Föreningen sköter ytterligare två bygg
nader, nämligen två kvarnar - Rinkeby 
kvarnar - uppförda på 1880-talet. Den ena 
uppfördes på plats, medan den andra har 
flyttats från Stockholm. I den ena kvarnen 
finns det fortfarande kvar en viss inredning, 
medan den andra endast är ett skal. 



Söderby-Karls fornminnes- och hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

För 150 år sedan förenades Söderby och 
Karls socknar och fick då sitt dubbelnamn. 
Det är en bygd rik på fornlämningar där 
märkliga fynd bl a från bronsåldern gjorts. 

Redan under 1870-talet föddes tankar på 
att samla fornsaker och äldre allmogeföremål 
till ett hembygdsmuseum i Söderby-Karl. 
Ett konkret resultat av dessa tidiga planer 
kom inte förrän 1918, då Söderby-Karls 
fornminnes- och föreläsningsförening bil
dades. Ett metodiskt och intesivt insam
lingsarbete vidtog och ett år efter starten er
höll föreningen Norrgärdesbacken i gåva. 
Backen fick sedan namnet Erikskulle efter 
donatorn Erik Eriksson. 

Kullen ligger högt i Viks by med utsikt 
mot bygd och kyrka. Där fanns redan en del 
forngravar när man började flytta dit olika 
byggnader. Erikskulle har skapats i Arthur 
Hazelius anda och har alltså Skansen som 
förebild. Anläggningen har nu vuxit ut till 
att omfatta 16 byggnader, från 1700-tal till 
1900-tal. 

Först på plats var sockenmagasinet som 
byggdes 1804 invid kyrkan och var i bruk till 
1876. Det hade då tjänat ut som spannmåls
bank för bönderna vid dåliga tider och min
ner nu om den gamla tidens "bankväsende". 
Byggnaden har stått på kullen sedan 1919 
och inhyst i bottenvåningen finns Georg 
Törnquists lanthandel. Lanthandeln med 
sina inventarier och varor ända från 1930-talet, 
kommer från Norråda i Söderby-Karl och var 
i bruk till 1975. 1937 kunde föreningen in-

viga sin nya museibyggnad. En stor del av 

samlingarna fick nu äntligen betryggande 
förvaringsplats. Besökare kan bese utställ
ningsrum med skiftande teman. Där finns 
rum med finare allmogemöbler, fåstmansgå
vor, ett urmakeri och ett skomakeri. Intres
santa kyrkoinventarier finns också och på 
övre våningen finns en stockbåt gjord av en 
urholkad ek. Dessutom finns här rester av en 
båt som arkeologen Gunilla Norberg
Larsson under senare års forskning kunnat 
påvisa härrör från 1200-talet och är av vikin
gabåttyp. Bland övriga föremål på det övre 
planet återfinns husgeråd, textilberednings
redskap samt åkdon. En nyinredd storstu
ga/samlingsal finns även i museet för möten 
och föreningskvällar. En annan intressant 
byggnad kallas Hammarbystugan och är en 
parstuga från 1700-talet. Stugan är inredd 
med möbler och föremål för att likna ett all
mogehem, delvis med mycket ålderdomliga 
inslag. Viks båtsmanstorp är byggt 1828, och 
flyttades till Erikskulle 100 år senare. Stugan 
är inredd med Erik Erson i Viks möbler. 
Denne var far till Erikskulles donator Erik 
Eriksson. Stolpkvarnen har stått i Lillråda i 
Roslagsbro och varit i bruk in på 1920-talet. 
Kvarnstenar och annan mjölnarutrustning 
finns på sin plats i kvarnen. Om den, under 
1930- och 40-talen, blomstrande amatörtea
terkultur som fanns i Söderby-Karl vittnar 
friluftsteatern, uppförd för ändamålet. Teater 
är en tradition man arbetar för att ta upp och 
flera uppsättningar har visats de senaste åren. 

Äldre fotografier, böcker och dagböcker 
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finns i föreninges ägo. Föreningens verk
samhet upptas till stor del av byggnads- och 
föremålsvård. Vidare ordnar man föreläs-

Täby hembygdsförening 
Tåby kommun, Stockholms län 

Täby är en gammaljordbruksbygd med anor 
från forntid. Där finns ett 80-tal gravfält, 
många med bautastenar, en fornborg och 35 
runstenar. Då Roslagsbanan 1885 drogs 
fram genom bygden innebar detta att stati
onssamhällen med villabebyggelse började 
växa upp. Idag är Täby en stor modern tätort 
där höghus, villor och fornminnen samsas 
om marken. 
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Lanthandeln på Erikskulle 

ningar och studiecirklar. Under sommaren 
bjuds på utflykter, sommarfest och visning 
av museet. 

Täby hembygdsförening bildades 1942 
och ursprunget till föreningen kan man finna 
i föreningen Kvarntorps vänner. Under 
1920-talet bodde i Kvarntorp, nära Roslags
Näsby, en lärarinna vid namn Sofie-Louise 
Alexandersson. Hon lät samla en grupp kul
turintresserade vänner, som ordnade träffar i 
hembygdsrörelsens anda. När man under 
beredskapsåren önskade mer stadga i sällska-



pet bildades Täby hembygdsförening. 
Kvarntorp förblev föreningens lokal. Där fi
rades Valborg, midsommar och Lucia. Inom 
föreningen fanns en hembygdskör och ett 
folkdans- och spelmansgille. Dessa bildade 
sedemera egna föreningar, men ett nära och 
naturligt samarbete föreligger fortfarande. 

Då Täby kommun 1948 förvärvade 
Kvarntorp fick föreningen som ersättning 
Ytterbystugan i Roslags-Näsby. Ytterbystu
gan byggdes 1790. Den är idag iordning
ställd så att övervåningen främst fungerar 
som lokal för slöjdgillets verksamhet. I nedre 
våningen finns samlingslokal, ett mindre 
rum i jugendstil samt ett välutrustat kök. 
Stugan fungerar, med sitt centrala läge i Ros
lags Näsby, som en knutpunkt för förening
ens aktiviteter med bl a brasaftnar, föreläs
ningar och julmarknad. Hembygdsföreningen 
förvaltar sammanlagt sex byggnader på tre 
platser i Täby. Ett båtsmanstorp från 1737 i 
Täby kyrkby har restaurerats och visas ofta bl 
a för skolbarn. 

Invid Rönningesjön ligger Rönninge by 
med de äldsta byggnaderna från 1700-talet, 
med två gårdar- Norrgården och Södergår
den. Totalt finns i byn 15-20 byggnader. 
Fram till 1950-talet bedrevs där jordbruk. 
Ett kommunalt fastighetsbolag övertog om
rådet och olika planer lades fram, bl a plane
rades där bostadsbebyggelse. Under mitten 
av 1960-talet lade dock hembygdsförening
en fram ett förslag som gick ut på att gården 
skulle iordningsställas och att en bybonde 
skulle sköta den. 1975 var gården upprustad 
genom kommunens försorg och klar för in
vigning. Där kan man möta vardagen så som 
den kan ha sett ut hos en täbybonde på 1700-

Ytterbystugan 

och 1800-talet. Många djur finns på gården 
som är ett omtyckt utflyktsmål för täbybor
na, inte minst skolbarnen. 

Föreningen disponerar fyra byggnader. 
Södergårdens mangårdsbyggnad, från 
1790-talet, fungerar som hembygdsgård och 
har möblerats i gammal stil. Där finns också 
kaffeservering, intill ligger en kryddträd
gård. Ett 1800-tals magasin har flyttats till 
Rönninge by från Östra Arninge. Byggna
den innehåller föreningens samlingar med 
flera interiörer, som visas söndagar maj
oktober. I Rönninge by arrangerar förenin
gar många program bl a midsommar, jul
marknad och hantverkardagar. 

I Täby centralbibliotek finns hembygds
föreningens arkiv med fotografier, böcker, 
bandinspelningar med gamla täbybor m m. 
Det är öppet för allmänheten en kväll i vec
kan. Fyra gånger per år ges tidningen H em
bygd i Tciby ut och man ger även ut en årsbok, 
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där Tåbys liv och historia speglas. Årsboken 
har hittills utkommit med ett 20-tal årgån
gar. Ett flertal kartor och foldrar har också 
framställts. 

Föreningen arbetar inom sex sektioner, forn
minnesvård, natur- och kulturvård, hem-

slöjd, forskning, museiverksamhet samt 
skolverksamhet. Aktiviteterna är omfattan
de, rundturer och vandringar, föreläsningar 
och studiecirklar, utställningar och markna
der, brasaftnar och fester, museivisningar 
och inte minst program för såväl förskolor 
som grundskolor och gymnasier. 

Upplands - Väs by hembygdsförening 
Upplands - Väsby kommun, Stockholms län 

Upplands - Våsby kommun bildades under 
början av 19 SO-talet, och består av de gamla 
kommunerna Ed, Fresta och Hammarby. 
Sitt namn tog kommunen från den lilla 
industriort där järnvägsstationen låg. Nära 
Upplands Väs by järnvägsstation ligger en by 
med gamla anor, Runby. På en runinskrip
tion från vikingatid kan man för första gån
gen läsa byns namn. 

Runby hembygdsgård 
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Upplands Våsby hembygdsförening till
kom vid en sammankomst 1954. Till att bör
ja med upplät föreningens förste ordförande, 
kommunistern Odenrick, en bod vid präst
gården som hemvist åt föreningen. Några år 
senare förvärvade Eds socken ett hemman, 
Runby övre, med en undantagsstuga där 
hembygdsföreningen fick disponera och 
förvara de föremål som den börjat samla in. 



Möten kunde man dock inte ha i stugan ty 
den var för liten. Under mitten av 1960-talet 
fick hembygdsföreningen börja disponera 
Runby nedre, som sedan dess varit hem
bygdsgård. 

Gården består av sju byggnader, alla på 
ursprunglig plats. Mangårdsbyggnaderna, 
två till antalet, har fungerat som boställe för 
militärmusikerna vid Kgl. Livregementets 
dragoner. Den yngre av mangårdsbyggna
derna, från 1846, används som samlingslo
kal. På övervåningen finns föremål utställda 
och på nedre våningen har rummen inretts i 
sekelskiftesstil. Där förvaras även förening
ens arkiv. Ladugården, från mitten av 1800 

Vallentuna hembygdsförening 
Vallentuna kommun, Stockholms län 

Vallentuna är en gammal bygd, rik på forn
lämningar och från Vallentuna härrör den så 
kallade "Vallentunaboken", en mässbok med 
kalendarium från 1198. 

Vallentuna hembygdsförening bildades 
1955 som resultat av en studiecirkel om 
hembygden arrangerad av SLS och ABF. 
Drivkraft och föreningens förste ordförande 
var Bernhard Bengtsson, legendarisk folk
skolärare. Tidigt fick föreningen i gåva Väs
by väderkvarn. Kvarnen byggdes under mit
ten av 1800-talet och står kvar på ursprung
lig plats. Det är en gårdskvarn, modell 
holländare, och den antas ha varit i bruk t o m 
1910. Kvarnen har vid flera tillfallen repare-

1800-talet, har rustats och renoverats, och 
fungerar som samlingssal och vävstuga. 

På Runby nedre ordnar man bl a Hem
bygdens dag och Öppet hus. Resor och studie
cirklar står också på föreningens program. Fö
reningen ger ut ett medlemsblad och har 
dessutom utgivit två krönikor och ett häfte 
om hembygdsgården. 1984 spelade man in 
en videofilm, som beskriver Upplands -
Väsby, dess historia och miljö. Filmen är un
gefär 40 minuter, och används bl a i skolun
dervisningen. Sedan föreningen startade har 
den fungerat som en remissinstans i kommu
nen. 

rats och försetts med nya vingar. På kvarn
backen arrangerar man "Musik vid kvar
nen" och firande av nationaldagen. Förenin
gen disponerar en sammanträdeslokal i 
Vuxenskolans lokal i en gammal villa på 
Åbygatan i Vallentuna. 

I samarbete med Vallentuna kommun har 
föreningen gett ut en hembygdskarta och 
man har även deltagit i utgivandet av skrif
terna Roslagsbanan och bygden och Sockenbesk
rivningar från 1850-talet. För nyinflyttade 
ordnar föreningen guidade rundturer där 
Vallentuna och dess omgivning presenteras. 
Vidare ordnar man utställningar, föreläsnin
gar, höst- och julmarknader. 
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Vaxholms hembygdsförening 
Vaxholms kommun, Stockholms län 
Gustav Vasa lät beordra uppförandet av den 
fastning kring vilken Vaxholm har vuxit 
upp. Stadsprivilegier fick platsen under mit
ten av 1600-talet. Länge var fis~et den domi
nerande näringen och först roddes fisken till 
Stockholm och såldes, men sedan Vax
holmsbåtarna började sina turer fraktades 
fisken med dem. Under 1800-talet blev sta
den badort, och sommargäster sätter fortfa
rande sin prägel på staden. Broförbindelse 
med fastlandet fick Vaxholm under början av 
1900-talet och idag är det många som pend-
lar till Stockholm. 

Vaxholms hembygdsförening bildades 
1942. Den första tiden huserade föreningen i 
tillfalliga lokaler. 1955 fick man av kommu
nen tillgång till en gård vid Norrhamnen, 
stadens gamla fiskehamn. Det var gårdens 
siste ägare, kamrer Blomberg, som skänkte 
den till kommunen. Därför kallas den plats 
där hembygdsgården ligger för Blombergs 
udde. 
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Hembygdsgården består av två ihop
byggda hus, ett bostadshus och en sjöstuga. 
Byggnadernas ursprungliga delar stammar 
från 1700-tal, men har efter hand byggts på. 
I sjöstugans nedervåning finns tre rum i fil, 
dessa har inretts såsom ett fiskarhem i Vax
holm kunde se ut omkring sekelskiftet. Bo
stadshusets nedre del är inrett med kök och 
en stor samlingsal. I de bägge husens övervå
ningar är föreningens samlingar utställda. 
Då Vaxholm varit ett fiskarsamhälle finns 
där många föremål med anknytning till ha
vet, varvid kan nämnas en skötbåt och en 
strömmingslurka. Vidare finns i museet bl a 
en skomakarverkstad. Intill hembygdsgår
den finns en vaktmästarbostad som också 
den förvaltas av föreningen. 

Föreningen medverkar vid Skärgårds
marknaden i augusti. På egen hand ordnar 
man valborgsmässo- och midsommarfiran
de, Lucia och julmarknader. 

Blombergs udde 



Widbo hembygdsförening 
Sigtuna kommun, Stockholms län 

Namnet Vidbo, Withbo, påträffas första 
gången på 1100-talet och betyder skogsbor
nas bygd. 

I samband med en hembygdsutställning i 
Vidbo kyrkskola bildades föreningen . Året 
var 1952, men under de första tio åren var fö
reningsverksamheten vilande. 1962 skänktes 
den gamla mangården på Krogsta tun till fö
reningen att användas som hembygdsgård, 
och verksamheten kom ingång. 

Hembygdsgården kallas Frankgården, 
då den länge varit i släkten Franks ägo. Dess 
äldsta delar stammar från 1700-talet och den 
var tidigare en kronogård. Gamla kartor vi
sar att byggnaden har ingått i ett helt gårds
komplex. Interiören visar ett hem runt sekel
skiftet och förutom föremålen har miljön va
rit densamma sedan den sista familjen Frank 
flyttade ut 1948. Vindsvåningen är inredd till 

Frankgården 

museum. Som kuriosa kan nämnas att under 
ombyggnaden till museum bars tretton ton 
jord ut som legat som isolering på kallvin
den. I helgdagstugan finns föreningens ar
kivpärmar med fotografier av gårdarna i 
trakten samt en bygdebeskrivning. Runt 
hembygdsgården har medlemmar anlagt en 
kryddträdgård . Föreningen förvaltar även 
sockenmagasinet vid kyrkan, i vilken man 
förevisar större föremål. En mjölkbod från 
1920-talet har föreningen ansett som värde
full att bevara. I den finns utställda föremål 
som har anknytning till mjölkhanteringen 
under 20- och 30-talen. 

Vid en årlig museidag arrangerar före
ningen en temautställning samt visar olika 
äldre hantverk. Någon resa och bakningsda
gar, då man utnyttjar den gamla bakugnen i 
hembygdsgården, ingår även verk
samheten. 
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Väddö fornminnes- och hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Kista gård 

På Väddö, den långsmala ön i Roslagen brän
des den äldre bebyggelsen under rysshärj
ningarna år 1719. Den enda gården på väd
dökusten som icke brändes var Kista. Enligt 
sägnen berodde detta på att bonden, innan 
han med familj flydde till skogen, lät sätta 
fram mat och dryck på bordet. Som ett tack 
för gästfriheten lät skövlarna gården stå kvar. 
Om detta är sant kan diskuteras, i varje fall så 
finns gården kvar i dag. 

1929 bildades Väddö fornminnes- och 
hembygdsförening. År 193 7 blev föreningen 
ägare till Krogarhagen och Kas berget i Gam-
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la Grisslehamn. Detta genom ett gåvobrev 
från rektorn Vilhelm Mattsson och hans 
hustru Greta. Fram till år 1946 anordnade 
föreningen sina sommarfester på denna 
plats. 

Genom testamente från änkefru Char
lotte Eriksson, Kista, fick föreningen år 1946 
överta hennes gård Kista. Denna gård är be
skriven redan under 1400-talet. I början på 
1600-talet fanns på platsen två gårdar. Dessa 
har sedan periodvis varit sammanslagna. Se
dan mitten på 1800-talet har Kista varit en 
gård och var i drift fram till 1945. På gården 



finns två boningshus. Den yngre mangårds
byggnaden byggdes 1837 och är inredd som 
ett 1800-talshem. Det andra boningshuset, 
Gammelstugan, är en 1700-talsbyggnad och 
förmodligen flyttad till sin plats då man
gårdsbyggnaden uppfördes år 1837. Gam
melstugan rymmer en ursprunglig 
1700-talsinteriör. Där de ursprungliga fähu
sen låg finns nu en stenladugård. Den bygg
des på 1860-talet. Foderladan och höskullen 
har nu byggts om till museum. I denna bygg
nad har två rum inretts för att visa hur ett väl
bärgat hem från tidigt 1900-tal kunde te sig. 

Ett stycke utanför gårdstomten ligger 
som sig bör smedja och linbastu . Dessa har 
båda kvar sin inredning som de var då de var 
i bruk. En hättkvarn eller en s k Holländare, 
som byggdes 1828 är helt komplett för att tas 
i bruk. 

Föreningen äger även den mark som till-

hörde gården.Jorden arrenderas ut under det 
att skogen, som växt upp på de gamla betes
markerna, sköts av föreningen tillsammans 
med skogsvårdsstyrelsen. 

På Kista finns en stor samling föremål. 
Många fanns på gården då den övertogs. 
Under åren har även föremål tillkommit, skänk
ta av Våddöbor. Där finnes bl a 120 marina 
föremål skänkta av sjökaptenen Johan August 
Johansson från Senneby, Våddö. 

Det är Kista hembygdsgård som står i 
centrum för Väddö hembygds- och forn
minnesförenings aktiviteter. Förutom vis
ningar av gården, arrangeras även midsom
marfest, "Gåsviksstämman" till minne av 
ortens storspelman Gåsvikaren Anders An
dersson samt en musikfest. 

Föreningen har sammanställt en skrift 
om Kista hembygdsgård. 
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Värmdö skeppslags fornminnesförening 
Värmdö kommun, Stockholms län 

Området öster om Skurusund kallades förr 
Värmdö skeppslag och man syftade då 
på den gamla organisation som ingick i 
ledungsväsendet och som utgjorde huvud
stadens yttre försvarslinje. Värmdö kyrka 
kan dateras till tidigt 1300-tal och var sedan 
gammalt den plats där Värmdö skeppslag 
höll ting. Detta är belagt första gången 1323. 

Efter ett upprop bland sommargäster 
och bofasta på Vårmdö bildades 1927 Värm
dö skeppslags fornminnesförening. 

Fornminnesföreningen disponerar fyra 
byggnader vid Vårmdö kyrka. Invid klock
stapeln ligger Grindstugan, som var förening
ens första byggnad. Den invigdes av lands-
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hövding Eden 1929. Stugan hade flyttats 
från Norrnäs gård och tros vara från tidigt 
1800-tal. Under 1960-talet växte förening
ens samlingar ur Grindstugan. Man lät då in
reda det gamla kyrkstallet till museum. I 
spiltorna, där hästar förr stod, finns föremål 
utställda och på loftet har en gammal skolsal 
iordningställts. Föreningen disponerar vida
re ett 1700-talsmagasin från Stadsvallsbac
ken och ett kyrkvaktarboställe från mitten av 
1800-talet. 

1930 utkom fornminnesföreningens för
sta årsbok. Med några få undantag under 
1960-talet har den utkommit vart annat eller 
vart tredje år. Föreningen ordnar vandringar, 
utflykter, film- och föreläsningsaftnar. 

Grindstugan 



Vätö hembygdsförening 
Norrtälje kommun, Stockholms län 

Roslagsön Våtö ligger två mil nordost om 
Norrtälje och skiljs från fastlandet endast ge
nom ett smalt sund. För att ta sig till ön, som 
har många fritidsboende, är en färjetur nöd
vändig. Ön är känd för sin rödfärgade granit, 
den s k Vätögraniten, som bl a finns i riks
dagshuset och Stockholms operahus. 

Vätö hembygdsförening bildades 1975. 
Det som föranlett bildandet var diskussioner 
inom Vätökommitten, som bildades inför 
hotet om ett indragande av Våtö postanstalt . 
Det ansågs angeläget att dokumentera öns 
liv och leverne. Första året arrangerade hem
bygdsföreningen en våreld på valborgsmäs
soafton och midsommarfirande, något som 
sedan dess varit tradition 

I den gamla konsumbyggnaden där Vätö 
bibliotek är inhyst disponerar hembygdsfö
reningen ett utrymme för sina samlingar. 

Össeby hembygdsförening 
Vallentuna kommun, Stockholms län 

Den långsmala Garnsviken sträcker sig från 
Össeby-Garn i norr till Österåker i söder där 
den övergår i Åkers kanal för att så småning
om nå Trälhavet. För tusen år sedan var det en 
del av den viktiga Långhundraleden och 
många är de runstenar som minner om den 
tiden. 1838 slogs socknarna Össeby och 
Garn samman till Össeby- Garn. Verksam-

Samlingarna består av ett 25-tal bruksföre
mål som föreningen fått överta från Vätö 
skola och som insamlats av en folkskollärare 
på 1920-talet och även av fotografier, äldre 
kuturhistoriskt värdefulla Vätö-bilder, som 
lånats av ortsbor och kopierats i samarbete 
med Roslagsmuseet . 

Hembygdsföreningen har utgivit en Vä
tökarta och sex tecknade vykort med motiv 
från olika platser på Vätö. Vykorten och kar
tan har utformats av den förste ordföranden 
konstnären Bertil Kumlien. Föreningen har 
ordnat temakvällar där öns olika näringar 
har avhandlats, stenindustrin, skutskepparna 
osv. I övrigt arrangeras bl a fågelexkursioner, 
musikcafeer, utflykter, föredrag samt Öppet 
hus, en typ av marknad med demonstratio
ner, hemslöjd, konst, aktiviteter och under
hållning. 

het och inventarier flyttades från Össeby 
kyrka till Garns kyrka som blev gemensam 
sockenkyrka. Den gamla kyrkan I Össeby 
som byggts på 1300-talet lämnades öde. 
Kyrkan förföll och taket brann på 1850-talet. 
Sedan västgaveln rasat 1960 började tankar 
om en restaurering ta form. 1963 bildades 
"Össeby kyrkoruin- föreningen för dess 
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Sundbystugan 

restaurering och vård" och med hjälp av be
redskapsarbete kunde kyrkoruinen restaure
ras under perioden 1968 - 1971. 

Össeby hembygdsförening bildades 
1970. Man tog då över den verksamhet 
"Össeby kyrkoruin - föreningen för dess 
restaurering och vård" bedrivit. Sedan res
taureringen blev klar 1971 har föreningen 
ansvarat för vården av och verksamheten vid 
kyrkoruinen. 1976 återinvigdes kyrkan och 
sedan dess har där hållits gudstjänster, vigs
lar och dop. Efter hand har föreningen vidgat 
sin verksamhet och idag är den verksam i fy
ra församlingar. 

I Ekskogen, Kårsta, ligger Västanberga 
gård, en jordbruksfastighet från sent 
1800-tal. Gården står på ursprunglig plats, 
men det är troligt att vissa av gårdens bygg
nader tidigare stått på Mälsta gård och att de 
har flyttats till Våstanberga när gården bygg
des. Sedan mitten av 1970-talet förvaltar 
hembygdsföreningen tre byggnader på Väs
tanberga. D en gamla mangårdsbyggnaden 
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används som samlingsal och där hålls 
bl a brasaftnar och julmarknad. En flygel är 
inredd till bostad och föreningen hyr ut den 
till gårdens vaktmästare. I ett magasin har fö
reningen låtit inreda en snickarbod såsom 
den kunde ha sett ut under det sena 
1800-talet. 

I Sundby, Össeby-Garn, disponerar man 
ytterligare en byggnad. Det är en parstuga 
från omkring 1800, eller tidigare, som har 
hört till Brott by gård. Föreningen flyttade in 
i torpet 1982 och det genomgick en då 
grundlig restaurering. Där finns föreningens 
arkivalier bl a tidningsurklipp, intervjuer, 
videoinspelningar och skrifter samlade. I 
torpet hålls berättaraftnar och i Sundby an
ordnar föreningen vårmarknad. 

I hembygdsföreningens regi har ett antal 
skrifter och böcker utgivits och man har 
även låtit trycka vykort och tillverka tallrikar 
med bl a Össeby kyrkoruin som motiv. 1976 
komponerades den s k Össeby dräkten på 
grundval av äldre klädesplagg från trakten. 
En dräktkommitte inom hembygdsföreningen 
svarar för detta arbete. En viss byggnadsvård 
har förekommit inom föreningens ramar, bl 
a har man engagerat sig för den sk Brottbyk
varnen, en skenkvarn som hotades av förfall. 
Hembygdsföreningen deltar även tillsam
mans med andra föreningar i kommunen i 
projektet Naturum, en utställningslokal vid 
Angarnsjön som behandlar dess natur och 
kultur. Angarnsjön var en sjö som sänktes 
för att ge plats åt åkermark. Projektet miss
lyckades och Angarnsjöängen har istället 
blivit ett paradis för fågelskådare. Hem
bygdsföreningen ordnar också buss - och 
båtturer i sina historiska marker. 



9steråkers hembygds- och fornminnesförening 
Osteråkers kommun, Stockholms län 

I Österåker, en del av södra Roslagen, har 
människor levt sedan stenålder och många är 
de fornlämningar som talar därom. Genom 
bygden slingrar sig Åkers kanal, en rest av 
Långhundraleden. När landet höjdes och 
den gamla farleden blev ofarbar grävdes en 
kanal på vilken det fram till 1920 passerade 
ångbåt i reguljär trafik mellan Stockholm 
och Brottby. 

Österåkers hembygds- och fornrninnes
förening bildades 194 7. Föreningens första 
verksamhet bestod bl a i utformandet av Ös
teråkers kommunvapen och komponerandet 
av en kvinnlig hembygdsdräkt. 

Österåkers hembygdsgård 

Föreningen äger eller förhyr sammanlagt 
ett femtontal byggnader på olika platser i 
kommunen, en del på ofri grund. Vid Åkers 
kanal ligger Ekbacken, en naturskön park 
som väl gör skäl för sitt namn. Där dispone
rar föreningen tre byggnader. Själva parken 
som under 1960-talet förfallit har på hem
bygdsföreningens initiativ restaurerats, de 
gamla ekarna vårdats och räddats undan för
störelse. 

Vita huset är en tvåvåningsbyggnad som 
1985/1986 fly ttades till Ekbacken från en 
plats invid Österåkers kyrka där den funge
rat som ett komplement till prästgården. 

eee ••••• St 
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Nedre våningen på Vita huset byggdes 1745 
och 1860 lät man bygga på ytterligare en vå
ning. På husets övre våning har hembygds
föreningen låtit inreda kontor och förråd och 
den nedre våningen fungerar som samlings
lokal, med välutrustat kök inrett i gammal 
stil. De andra byggnaderna på Ekbacken är 
Torpet- ett båtsmanstorp, och f d Ahlgrenska 
huset, under en tid använt som kansli som 
dock inte ägs av föreningen. I parken har fö
reningen uppfört en åttkantig dansbana, 
med musikestrad. På Ekbacken firas årligen 
ett flertal traditionella högtider, t ex 
Valborg- och midsommarafton. 

1963 skulle en ny väg byggas till Vax
holm och den skulle passera Bullerholmen 
där en gammal fiskargård var belägen. På 
hembygdsföreningens initiativ flyttades fis
kargården ett hundratal meter undan den nya 
vägen. Gården består av mangårdsbyggnad 
och fem uthus. På somrarna hyrs gården ut 
som samlingsplats för pensionärerna i 
Österåker och Vaxholm. 

1984 slogs portarna upp till Österåkers 
hembygdsmuseum. Museet finns inrymt i 
Stenhagens gamla fattigstuga, en byggnad 
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som uppfördes under det tidiga 1800-talet. 
Fattigstugan fungerade som sådan fram till 
1930 då den började förfalla. Föreningen har 
sedan utfört ett omfattande upprustnings
arbete. I stugan har bl a inretts museirum. 

En stor del av museets föremål och arki
valier samlades då museet iståndsattes. Före
ningen fick vid den tidpunkten överta lösö
ret på Lilla Våstanberg. Där hade, i ett ålder
domligt hem, fyra syskon levt och när den 
siste av dem dog fick hembygdsföreningen 
genom arvsfondens försorg överta ett stort 
antal föremål. Därefter har samlingarna 
kompletterats och visas för allmänheten. 

Hembygdsföreningen äger också en stor 
samling fotografier, den sk Harlingska foto
samlingen. Det var två fotograferande brö
der, som från 1906 dokumenterade bygden. 
1961 donerade den äldre brodern omkring 
4000 glasplåtar till föreningen. 

Två gånger per år ger hembygdsförenin
gen ut sin medlemstidskrift, Milstolpen. Ett 
tiotal andra skrifter har föreningen gett ut. I 
hembygdsföreningens regi ordnas studie
cirklar, föredrag och resor. 


