
Från hembygdsarbetet 

Almunge Hembygdsgille 

Almunge Hembygdsgille har sin verk
samhet vid Torslund nära Almunge kyrka. 
Gillet äger ett 15-tal byggnader, där alla 
har sin roll i verksamheten. Flera av bygg
naderna inrymmer inventarier av museal 
karaktär. En självbindare, gåva från Bärby 
i Faringe, har utökat Gillets stora samling 
av traktorer och jordbruksredskap. 

I år har en åkgräsklippare inköpts för 
skötseln av Torslunds stora gräsytor. 
Bord och bänkar har tillverkats av skänkta 
grova stockar och placerats ut vid boule
banorna. Träd och buskar är klippta, jord 
har fyllts på, rabatter har anlagts och 
"gammaldags" blommor planterats. 

I samarbete med församlingen och på 
initiativ av Musik i Uppland arrangerade 
Gillet en blockflöjtskonsert i kyrkan. Den 
var välbesökt och uppskattad. PRO har 
lånat Torslund för eftermiddagsdans, på 
monterbar dansbana. 

Valborgsmässoaftonen inleddes med 
broinvigning, bandklippning och kortege 
av gamla bilar och mopeder. Sedvanligt 
vårtal, sång, brasa, lotteri, kaffe och korv
försäljning. Avslutningsvis ett enormt 
stort fyrverkeri i Lions regi. 

Till årets Torslundsdag, som alltid in
faller andra söndagen i juni, flyttades 
platsen för friluftsgudstjänsten till Hagby
allen vid gamla vägen. Platsen har blivit 
Torslunds egen basilika, där det detta år 
förrättades ett barndop. Andra aktiviteter 
denna dag: konst och förklädesutställ
ning, lådbilsrally, luftgevärsskytte, lop
pis och ortens hantverkare på plats. Alla 
byggnader öppna och tillfälle till guidning 
gavs. Vackert väder bidrog till några 
hundra besökare. 

Samarbetet med Studieförbundet Vuxen
skolan fortsätter med kurser i smide, väv
ning och restaurering av gamla möbler. 

Styrelsens studieresa gick till Koversta 
gammelby i Österfärnebo och Centrum 
för byggnadsvård i Gysinge. En lärorik 
dag tyckte medlemmarna. Även i år har 
Gillet haft besök av grupper, skolklasser 
och medlemmar från andra föreningar. 

Gillets årliga tidskrift Almunge Alle
handa, som ingår i medlemsavgiften, 
finns även till försäljning i ortens affärer, 
trycktes i 500 exemplar. 

Styrelsen 
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Altuna hembygdsförening Balingsta hembygdsförening 

Verksamhetsåret 2003 inleddes med ett 
styrelse och planeringsmöte. Där fastställ
des bl.a. programpunkterna för somma
rens och höstens aktiviteter. 

Den 9 maj samlades frivilliga medlem
mar för att vårstäda både hembygdsgården 
och skolmuseet. Den 18 maj hölls årsmöte 
med sedvanliga förhandlingar samt under
hållning av dragspelaren Christer Lehti. 

Nationaldagsfirandet den 6 juni har bli
vit en fin tradition som samlar fler och fler 
deltagare för varje år. Trefaldighetsafton 
"dracks hälsa" vid en källa i Sörängen och 
därefter ordnades samkväm i hembygds
gården. 

På midsommarafton hölls familjefest 
på gårdstunet vid hembygdsgården, en 
populär tradition som samlar många delta
gare. 

Den 26 juli anordnade föreningen en 
resa till Birka. Båtturen från Härjarö samt 
den guidade rundvandringen på Birka 
skedde i strålande fint väder och gemytlig 
samvaro. 

Den 9 augusti gjordes ett studiebesök 
hos Jimmy Mårts i Dragmansbo. Historik 
kring ett 1700-talshus på gården förmedla
des av ägaren. Den 17 september samlades 
medlemmar i skolmuseet för att titta på 
gamla skolkort och minnas tider från förr. 
Höststädning den 11 oktober, i och om
kring hembygdsgården, avslutade verk
samhetsåret 2003. 

Styrelsen 

Föreningens verksamhet har under året 
haft ett rikt och varierat program som an
passats till olika smakriktningar. Del
tagarantalet har varierat från hundratals 
som vid det traditionella valborgsfiran
det vid Wiks slott, till ett fåtal tappra en 
tidig fågelexkursion vid Lårstaviken 
kryddat med en extremt dålig väderleks
prognos. 

En av programpunkterna var besök 
hos f. tävlingsföraren i motocross P-0 
Widell och invigningen av mc-utställ
ning och verkstad för renovering av vete
ranmotorcyklar. 

Under försommaren gjordes en forn
minnestur per cykel, under sakkunnig 
ledning, runt om i socknen, som gav 
både motion och kunskap om de många 
fornminnen som finns i området. 

Nationaldagen firades traditionsen
ligt och i augusti lärde vi oss hantverket 
att med lie skära havre och binda kärvar 
på gammalt vis. Höstprogrammet inled
des med en historisk vandring på Wiks 
slott och Västeråkers kyrka, båda för
nämligt guidade. Vidare avlöpte hösten 
med traditionsenlig sill och potatisfest 
samt en kultursöndag med konst, musik 
och lyrik. Knutsfesten i januari blev en 
härlig familjefest med frejdig dans kring 
granen och gottpåsar till barnen. 

Samlingslokal har varit församlings
hemmet i Balingsta som fyllt våra behov 
mycket väl. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 183 

Under året har donerats till föreningen 
Upplands fornminnesförenings och turist
föreningens årsböcker från 1920-talet och 
till nutid. Donatorn är förra sjuksystern i 
Balingsta Kerstin Johansson. Tavelfoto
grafier av bygdens runstenar har done
rats av Lena Eriksson i Stockholm. 

Det som också har varit glädjande är 
att medlemsantalet i föreningen har ökat 
under året med 36 nya medlemmar från 
116 till 152 medlemmar. 

Alf Hanslöf, ordförande 

Björklinge Hembygdsförening 

Årstämma hölls den 30 mars i ett välfyllt 
församlingshem med sedvanlig inram
ning med Gås-Anders-bygdens spelmans
lag och prisutdelning i den årliga teck
ningstävlingen i samarbete med Kyrk
skolan. Årets uppgift var att teckna 
Skedmakarstugan. 

Henrik Loven som tjänstgjort som 
vice ordförande allt sedan föreningen 
bildades avtackades med blommor och 
gåva av ordf. Bror R Eriksson. (Se bild) 
Lars Ridderstedt berättade under rubri
ken "En levande kyrkogård i Björklinge" 
om personligheter som verkat här samt 
visade diabilder av fotografen Gunnar 
Lager. 

Valborgsmässoaftonen firades vid 
Sandviken med sång av kyrkokören under 
ledning av Magnus Kilven och vårtal av 

Ordf Bror R Eriksson avtackar Henrik Loven, till 
höger, för hans insats som vice ordförande sedan 
föreningens start 1971. 

komminister Anders Berglund. Mycket 
folk, ca 500 personer, hade samlats. 

Kyrkstigsvandringen den 9 juni drab
bades av ihållande regn. Trots detta vand
rade en tapper skara den över 9 kilometer 
långa stigen. Den efterföljande gudstjäns
ten och kyrkkaffet genomfördes i Forsby 
bygdegård. 

Björklingedagen den 15 juni inleddes 
med traditionsenlig friluftsgudstjänst i 
prästgårdsparken och kyrkkaffe i försam
lingshemmet. Därpå följde en mycket 
uppskattad mannekänguppvisning med 
kläder från årtiondena kring sekelskiftet 
1800/1900 skänkta av Grete Hegg
Johansson, Åkerlänna. 

Bussutflykten den 6 september gick 
till Över-Enhörna i Södermanland. Där 
besöktes den återuppförda gästgiveri-
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byggnaden från Läby, Björklinge. Sam
tidigt besöktes Över-Enhörnas hembygds
museum och kyrka. 

Vid Hästträffen den 26 oktober lyss
nade ett sextiotal medlemmar till Henrik 
Loven, som berättade om och ur den bok 
om Norunda Häradsallmänning som 
han och journalisten Ulla Loven arbetat 
med under året. 

En ny aktivitet för året var Julmark
naden, som arrangerades i och utanför 
museet den 14 december i samverkan 
med Lians, Rädda barnen, Läby fritids
sektion, en skolklass och hembygdsför
eningen. Marknaden gav mersmak trots 
dåligt väder men med god anslutning. 

Museet har haft öppet hus på Björk
lingedagen samt på söndagarna under juli 
och augusti med över 600 besökare. Antalet 
registrerade föremål uppgår till 1.816 st. 
Antalet stiger fortlöpande. Fotoarkivet upp
tar över 4000 registrerade foton med nega
tiv. Inez Nylen, som under många år arbetat 
med registreringen har avtackats och 
Torbjörn Norman har efterträtt henne och 
börjat med datorregistrering. 

Årsskriften Björklinge förr och nu 2003 
- årgång 27 - behandlar bl.a. postens his
toria i Björklinge samt restaureringen av 
kyrkans orgel från 1741 som byggdes av 
Olof Hedlund. 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 
2003/2004 297 st. 

Titta gärna på hemsidan: 
www.bjorklingehembygdsforening.c.se 

Bror R Eriksson 

Bondkyrko hembygdsförening 

I september 2003 hade Bondkyrka hem
bygdsförening sitt 50-årsjubileum. Bland 
de drygt 50 gästerna fanns representan
ter från Uppsala hembygdskrets, kyrkan 
samt ordföranden för Sveriges hembygds
förbund, Göran Furuland. Efter tal och 
herrgårdsmiddag stod årets Olrogstipen
diat Calle Carlsson för underhållningen. 
Det kunde konstateras att de senaste 10 
åren inneburit en ökning av antalet med
lemmar med 17% till 129 st. Intäkterna 
från Fest & konferensverksamheten ökade 
med hela 670% till 700 000 kr I år. Antalet 
besökare var under året drygt 6 000 pers. 
Programverksamheten har bestått av nio 
sammankomster: 
• F16 och flygets framtid. 

Göran Bjuremalm. 
• Stabby och Uppsala gamla kyrkogård. 

Lars Ridderstedt. 
• Luciatåg med elever från Tiundaskolan. 

Minnenas afton, uppsalabor berättar. 
Carin Ax och Kersti Wijk. 

• Luthagsminnen. Gunnar Svensson m.fl. 
• Bakdag, hårt rågbröd efter gammalt 

uppländskt recept. 
• Musikkafe med Okaros. 
• Uppsala i händelsernas centrum 

under 1000 år. Helena Harnesk. 
• Fornlämningar i Stabbyskogen. 

Dan Fagerlund. 
• Gudstjänst på Kristi Himmelsfärdsdag. 

P Nelson m .fl. 
• Nationaldagsfirande. Per-Erik Styf. 
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Bondkyrko hbf deltager aktivt i för
eningen Gröna Sköna Stabby vars mål är 
att utveckla Stabbyskogen som frilufts
område och att Stabbyslätten ska tas bort 
från utredningsområdet och i stället mar
keras i översiktsplanen för Uppsala stad 
som "grönt kärnområde för aktivt beva
rande". 

Föreningens aktivitet - tillsammans 
med F 16:s framtidsplaner har resulterat i 
att Stabbyslätten sannolikt bevaras de 
närmaste fem åren. 

Styrelsen 

Danmarks Hembygdsförening 

Vid årsmötet i februari 2003 berättade 
vetenskapsjournalisten och Bergsbrunna
bon Eric Dyring till diabilder om vår 
jords mest ogästvänliga områden, de vid 
Nord- och Sydpolen. Redan i slutet av 
1950-talet deltog han i en expedition som 
övervintrade på Nordostlandet, norr om 
Spetsbergen. Det mycket uppskattade och 
informativa föredragets titel var "Historia 
och nutid i Arktis och Antarktis" . 

Under året har det genomförts skilda 
aktiviteter öppna för såväl medlemmar 
som ickemedlemmar. Det har bl.a. hållits 
ett musikcafe samt buss- och cykelutflyk
ter till intressanta mål och sevärdheter 
såväl inom närområdet som till lite mer 
långväga mål. 

På midsommardagen delades Linne
stipendiet för 2003 ut. Det gick till fil dr 

Mariette Manktelow. Hon har i tal och 
skrift gjort mycket för att främja Carl von 
Linnes minne. Men hon belönades 
främst för att hon med kraft arbetar för 
att det stora projektet Linnes Historiska 
Landskap ska vara i hamn till jubileums
året 2007. Stipendiet är på 5 000 kr, och 
var även i år sponsrat av Upsala Nya 
Tidning. 

Föreningen startade 2003 en studie
cirkel om 1700-talsdräkter. Den cirkeln har 
kommit att utvecklas till ett planerat byg
despel om Linne i Danmark. Katarina 
Ehnmark har anlitats att skriva ett ma
nus som blev klart under slutet av 2003. 
Vi har en förhoppning om att en första 
uppsättning kan ske under 2005 och att 
sedan naturligtvis sätta upp spelet under 
2007. 

För övrigt försöker föreningen bevaka 
vad som sker inom socknen somt.ex. pla
nering av nybyggnation m .m. 

Styrelsen har sammanträtt en gång i 
månaden, med uppehåll i juli. 

Under december månad skickades vår 
årsskrift ut till alla medlemmar. 

Under 2003 har föreningen haft 350 
betalande medlemmar. 

Solveig Österman, sekreterare 

Dannemora hembygdsförening 

Föreningens verksamhetsprogram lades 
fast vid medlemsmötet i november 2002. 
Bland programpunkterna märks de 
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Dannemora hembygdsgård vid Skyttbacken i Österbybruk. Foto Krister Strandberg. 

traditionella inslagen som kultur-/ miljö
stigsvandringen i maj, gränsträffen på 
Gullstigen under Kristi himmelsfärds
dag, nationaldagsfirande där kyrkoherde 
Carl-Göran Bergman höll tal och sjöng 
till musik av Ingemar Nordin, nyckel
harpstämmans förstämma i juni, Lilla 
midsommarafton och Österbydagen sista 
söndagen i augusti. 

Under föreningens medlemsmöte, 
Vintermötet, talade Rolf Ringström om äl
dre bodar i våra trakter. Årsmötet den 11 
mars, var som alltid väl besökt. I november 
hölls sedvanligt medlemsmöte och i de
cember arrangerades föreningens Julbasar. 
Under sommaren har föreningen tagit 

emot många turister, drivit kaffeservering 
och förevisat sina museer. Bagarstugan, 
som varit fulltecknad, har utnyttjats av 
både skolelever och medlemmar. 

Under året har föreningen Lantbruks
museet gått in som sektion i hembygds
föreningen och börjat uppföra en ram
sågsbyggnad på hembygdsgårdens tomt. 
Ramsågen, som är av sent 1800-tal och 
skänkt av Hans Gustavsson i Haberga, är 
under renovering. Anläggningen skall 
stå färdig 2004. En ombyggnad av stora 
rummet i Korsnäsvillan har även påbör
jats. Syftet är att skapa en mer ändamåls
enlig samlingslokal i huset. 

Styrelsen 
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Gräsöbor på besök vid Tjudö vingård på Äland. Foto: Göran Törnqvist 

Gräsö hembygdsförening 

Föreningsarbetet under 2003 var som 
vanligt mångskiftande och innehållsrikt. 

I början av maj hade vi städdag vid 
hembygdsgården. Ett tiotal personer hade 
slutit upp för att städa såväl inom- som 
utomhus inför säsongen. 

Under maj månad bärgades med 
hjälp av dykare från Östhammars rädd
ningstjänst en mängd bruksföremål från 
pråmen vid Tolvöregrund, däribland ett 
ankare. De bärgade föremålen donerades 
därefter till Söderöns hembygdsförening. 

Vår årliga bussutflykt gick av stapeln 
den 24 maj till Åland där vi under guidad 

busstur besökte Tjudö vingård och Not
vikstornet vid Bomarsund. 

Resan hade lockat 43 medlemmar att 
delta och det blev en trevlig dagstur i 
strålande väder. 

Midsommarfirandet vid hembygds
gården lockade c:a 150 personer att delta 
i dans och lekar. För midsommarmusi
ken stod Österby-Berndt och Bosse 
Olofsson-Bende. 

Den 28 juni arrangerades årets Gräsö
dag. Hembygdsföreningen bidrog med 
en utställning med foton och föremål 
från bärgningarna på vraket efter ånga
ren "VESTA" som förliste utanför Örskär 
i januari 1945. 
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Under juli månad höll vi hembygds
gården öppen varje söndag mellan 12 
och 15.00, vilket avrundades med Hem
bygdsgårdens dag den 3 augusti. Trots 
regn och rusk blev tillströmningen av be
sökare ganska stor. Tyvärr fick utställ
ningen om Gräsö gårds historia ställas in 
på grund av regnet, men loppmarkna
den, tipsrundan, lotteriståndet och 
Gräsö- Öregrunds folktons musik lockade 
många att delta. 

Arbetet med att tyda och databehand
la öns husförhörslängder fortsatte under 
året lika oförtrutet som tidigare liksom 
tolkningarna av de 1600-talsbrev, som 
fogden på Gräsö gård skrev till gårds
herren och adelsmannen Sten Bielke. 

Högen av renskrivningar av uppgif
ter ur Gräsöns tidigare bouppteckningar 
börjar växa. Närmare femhundra boupp
teckningar är genomgångna och person
uppgifterna ur dessa planeras framöver 
att läggas in på CD. 

En inventering av Söderbodas "lös
folk", dvs skomakare, skräddare, back
stugusittare m.fl. påbörjades under året. 

Ett flertal medlemmar har redan köpt 
den CD med renskrivna kyrkohandling
ar, som t.ex. födelse-, döds-, och vigsel
böcker mm, vilken vi tog fram under 
våren, vi hoppas att den blir till nytta och 
glädje för släktforskarna. 

Styrelsen 

Husby-Sjutolfts hembygds
förening 

Husby-Sjutolfts hembygdsförening bil
dades formellt den 23 mars 2003. Verk
samhetsberättelsen, ur vilken ett utdrag 
här presenteras, avser således det första 
verksamhetsåret. 

Allmänheten har inbjudits till följande 
arrangemang: 

En kulturvandring längs en kortare 
sträcka av "den gamla landsvägen" där 
ett anmärkningsvärt stort antal så kalla
de väghållningsstenar återfinns. Vid till
fället upptäcktes också en "ny" sten som 
anmälts till Vägverket för registrering. 

Ett besök vid Hammars gård invid 
Ekolsundsviken, där de för området ty
piska vackra ekbackarna besågs. Där 
finns lämningar från tidigare århundra
den bland annat resterna av en brygga 
från 1500-talet. I området finns också 
"Karin Månsdotters stuga" där en syster 
till Karin anses ha bott. 

En söndag i kyrkan där de signerade 
målningarna av Albertus Pictor sakkun
nigt och livfullt förklarades av historiker 
Mona von Engeström. Visningen inra
mades av medeltida musik, framfört av 
lokala musiker och en bön av kyrko
herden. 

Föreningen har engagerat sig i sam
hällsarbetet bland annat genom att läm
na synpunkter på en uppmärksammad 
detaljplan för Ekolsunds slott med om
givningar och genom en skrivelse till 
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kommunen protesterat mot nedläggning 
av badplatsen i socknen. (nedläggnings
hotet har senare rivits upp!) 

Föreningen har också deltagit i kam
panjen för att rädda socknarna. 

Styrelsen 

Håbo Kulturhistoriska Förening 

Föreningen har vid sina månadsmöten 
haft följande föredragshållare och ämnen: 

Marja Erikson från Upplandsmuseet 
höll ett intressant föredrag om historiska 
kartor från vår bygd. 

Gunnar Eriksson föreläste om Olof 
Rudbeck d.ä.med utgångspunkt från sin 
bok "Liv, lärdom och dröm i barockens 
värld." 

Lars Gustafsson, lärare på Biskops 
Arnö, föreläste kring temat forskning. 

Lars-Erik Larsson berättade om präster, 
klockare och musikanter i vårt område. 

Sven Sandblom föreläste om "Slaget 
vid Sparrsätra". 

Börje och Gudrun Sanden berättade 
om sitt arbete med Hushållsjournalen 
1776- 1813. 

Tillsammans med Hembygdsförening
en och Bibliotekets Vänner anordnades 
en afton kring Jan Fridegårds författar
skap och Aase Fridegård medverkade. 

Bibliotekets Vänner inbjöd föreningen 
till Ulf Weinmans föredrag "Vår nya vilt
fauna." 

Fyra styrelsemöten har hållits. För
eningen har skaffat en hemsida 
www.kultur-historia.se. 

Genom ordförandes försorg ges en 
medlemstidning ut. Fyra nr har utkommit 
under 2003. 

Eva Hellberg 
sekreterare 

Härnevi hembygdsförening 

Vi är en förening med ca 140 medlemmar. 
Vi har under året bl .a. anordnat en mark
nad i vår genuina miljö med hantverka
re, traktorfärd (mycket populär för de 
stadsbor som inte har möjlighet att an
nars åka traktor), cafe, konsert i kyrkan 
och mycket annat. 

Trefaldighetsafton firades i kyrkan till
sammans med Trögds spelmanslag. 

I juli samlades ca 50 personer för ge
mensam cykel- eller bilfärd till Härnevi 
kvarn där vi fick en mycket intressant 
guidning av kvarnen. 

I oktober gjorde vi en kylslagen kyrko
gårdsvandring runt kyrkogården vid 
Härnevi kyrka där vi fick veta en hel del 
roliga och även andra anekdoter om dem 
som vilar där. 

Vårt stora projekt under året var flyt
ten av vårt hembygdsmuseum, ett timmer
magasin, till området bredvid Härnevi 
kyrka. Det avlöpte mycket väl. 

Styrelsen 
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Hökhuvuds Hembygdsförening 

Årets bussresa på annandag påsk gick till 
traktormuseet i Möklinta och Sala Silver
gruva. 35 deltagare intog lunch på 
Värdshuset Silvergruvan. Efter en gui
dad tur i gruvan besöktes polismuseet 
och olika utställningar av hantverk. 

I samarbete med Kyrkan och 
Reuterskiöldska skolan anordnade före
ningen nationaldagsfirande. I strålande 
väder bjöds på sång, musik och uppträ
dande av barn från Reuterskiöldska sko
lan och tal av föreningens ordförande. 
Avslutningsvis fick åk 5 en guidad vis
ning av Hembygdsmuseet. 

Traditionsenligt klädde hembygdsföre
ningens medlemmar midsommarstången 
på midsommardagens kväll. På Klock
stapelfesten dagen därpå medverkade 
Valö Spelmanslag. Ordföranden i för
eningen höll ett kort tal till hembygden. 

Torer Höks-dagarna mitt i juli arran
gerades i år i hembygdsföreningens regi. 
Kolmilan tändes på fredagskvällen varpå 
följde stämningsfull underhållning, korv
grillning och kaffe. 

Lördagen bjöd på ett rikt utbud av ak
tiviteter: torghandel, stenålderstekniker 
(stensmide, keramik och tyger), kobingo, 
dataskytte, luftgevärsskytte, hoppborg 
för barnen, islandshästridning och guid
ning i kyrkan. Den historiska tipsprome
naden slutade vid museet där nygrädda
de våfflor kunde avnjutas. Mest publik
dragande var givetvis dragkampen över 

Olandsån och talangjakten, där talanger 
från olika håll underhöll. 

Nytt för i år var två aktiviteter, som vi 
hoppas blir årligen återkommande: bröd
bakning i drängstugans vedeldade bak
ugn i början av maj och ljusstöpning i 
november. 

Hembygdsföreningen har under året 
genomfört planerad restaurering av Rud
dammen, som återfått sin vattenspegel. 
Den tidigare utvändigt renoverade Örsta
ladan har fått ett golv och iordningställts 
invändigt. Föreningen har engagerat sig i 
ett nytt renoveringsobjekt nämligen båts
manstorpet i Ånö. Efter att huset besik
tigats av Upplandsmuseet har förening
en ansökt om bidrag från Länsstyrelsen 
till upprustningen. 

Föreningens framtidsgrupp har under 
året kommit långt med planeringen av 
parhusbebyggelse i Hökhuvud. På olika 
sätt har hembygdsföreningen stöttat för
äldrarna i deras kamp om att behålla 
Reuterskiöldska skolan i Hökhuvud. 

Kerstin Svanfeldt Söderberg, sekreterare 

Knivsta Hembygdsgille 

2003 års aktiviteter fick en flygande start 
- redan under nyårsnatten deltog hem
bygdsgillet med en fotoutställning med 
gamla Knivsta-bilder. Knivsta blev då en 
egen kommun som firade "frigörelsen" 
från Uppsala på olika sätt, bl.a. med att 
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Midsommar på Kvarngården. Fiskdammen lockade 

många barn. Foto Harriet Karlsson. 

upplåta sporthallen för föreningslivets 
utställningar. 

Hembygdsgillets aktiviteter anknöt 
även under årets fortsättning till att öka 
kunskaperna om den nybildade kommu
nen. Den 15 maj anordnades en utflykt 
tillsammans med Knivstabibliotekets 
vänner och Friluftsfrämjandet till Mora 
stenar i Lagga då gillets vice ordförande 
Per Thunström berättade om stenarna, 
kungavalen under medeltiden och hur 
det nya kommunvapnet anknyter till 
detta. Därefter visade och demonstrera
de Allan Rodhe, Lagga Fornminnes och 
Hembygdsförenings ordförande, Väsby 
kvarn för deltagarna. 

Som ett led i att de nyanställda i 
Knivsta kommun bättre ska lära känna 
sin bygd har bussturer anordnats runt 
bygden, anförda av guide från hem-

bygdsgillet. Temat för rundturerna har 
haft anknytning till de kommunala upp
gifterna "vård, skola och omsorg", både i 
äldre tid och i nutid. 

Den gamla förstukvisten på man
gårdsbyggnaden på hembygdsgården 
Kvarngården hade länge varit synner
ligen bofällig. Under våren revs den 
gamla förstukvisten och en ny uppsattes 
i samma stil. Byggnaden rödfärgades och 
fönster målades. Dessa underhållsarbeten 
på hembygdsgården var klara till mid
sommar då gillet som vanligt anordnande 
det traditionella midsommarfirandet. 
Under en följd av år har det dock blivit 
allt svårare att få tag på villiga funktionä
rer bland hembygdsgillets och dess folk
danslags medlemmar. På något märkligt 
sätt löser problemen sig ändå - till stor 
del beroende på gillets ordförandes 
Harriet Karlssons erfarenhet och organi
sationstalang - och i vanlig ordning var 
midsommarfirandet mycket välbesökt. 
Regnet hängde förvisso i luften, men det
ta hindrade inte dansen, som var ovan
ligt fartfylld. 

Per Thunström 

Lagunda hembygdsförening 

Årsmötet avhölls den 28 mars 2003. Ord
föranden överlämnade till vår klippa i 
föreningen Gösta Öster, Sveriges Hem
bygdsförbunds hedersnål och diplom 
samt diplom från vår egen förening. 
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På K vekgården har det som vanligt 
varit ett arbetssamt år med många besö
kande, men också med många tillfällen 
till trevnad och social samvaro. Tack vare 
alla goda medarbetare som lojalt ställer 
upp utan ersättning, lyckas föreningen 
åter att ro detta ansvarsfulla åtagande 
iland på ett tillfredsställande sätt. 

Handelsmuseet Kappen har haft 1184 
besök och Lagunda skolmuseum 114 be
sök. 

Övrig verksamhet: Styrelsen har under 
året haft 11 protokollförda sammanträ
den samt 4 möten med AU. 

Föreningen har under året haft 526 
betalande medlemmar fördelade på 219 
familjer och 88 enskilda samt 3 heders
medlemmar. 

Den 26 april ordnades kulturvandring i 
vår bygd. Den 5 maj samlades medlemmar 
till sedvanlig vårstädning på Kvekgården 
och därefter begav vi oss till Fröslunda 
kyrkogård och smyckade Mor Lottas grav. 

Den 6 juni firade vi i vanlig ordning na
tionaldagen vid K vekgårdens tun. I ett 
underbart väder samlades c:a 300 perso
ner. För högtidstalet svarade f landshöv
dingen Ann-Cathrine Haglund. 

Den 19 juni, som vanligt kvällen före 
midsommarafton, anordnade Bishop-Hill
sällskapet i samarbete med vår förening 
det årliga firandet av predikanten Erik 
Jansson på gårdstunet till Biskopskulla för
samlingshem. 

Den 30 juni hölls slåttergille vid Kvek
gården och den 6 juli en friluftsgudstjänst. 

Den 16 augusti anordnades i samarbete 
med SPF Örsundet en allsångskväll med 
teater, En knapp i västen, även detta arran
gemang på K vekgården. 

I slutet av augusti hade Lagunda
skolans 4:e klassare inbjudits till Kvek för 
att få uppleva hur barnen levde på landet 
under ett svunnet sekel. Tjugotvå av våra 
medlemmar ställde upp och hjälpte till att 
ordna med tio stationer och barnen var i år 
62 stycken. 

Den 11 september besökte styrelsen 
Ahlsta kvarn och såg, för att eventuellt 
ingå ett samarbete med dem. Den 28 sep
tember var vår förening inbjuden av 
Balingsta hembygdsförening till en guidad 
tur på Wiiks slott. 

Vid den 28:e mickelsmässmarknaden, 
den 5 oktober, deltog som vanligt vår före
ning på ett aktivt sätt och årets utställning 
skildrade Giresta socken. 

Som ett litet tack till medlemmar som 
under året har bistått oss i styrelsen med 
olika former av insatser, ordnades en gröt
fest i tingssalen i slutet av november. 
Kvällen inleddes med att vårt nya bibliotek 
invigdes. 

Styrelsen 

Lilla Hagalunds Vänner 

Följande aktiviteter och program har ar
rangerats av föreningen under verksam
hetsåret: 

"På kvällskvisten i Trädgården" med 
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kören Envisorna och vid ett annat tillfälle 
med Bålsta Dragspelsklubb. Cafeserve
ring har ordnats några söndagar under 
sommaren samt en ekumenisk guds
tjänst. 

En Familjedag har arrangerats med 
bl.a. ponnyridning, trollkarl och "Bell
mansuppträdande". Föreningen deltog i 
Konsertkarusellen med Calvin Volrath, 
Kanada. En utställning med Erik Her
manssons alster sammanställdes i för
eningens regi. 

Vi har också deltagit i kommunens 
konstrunda. I slutet av året ordnade före
ningen en julmarknad med deltagande 
av lokala utställare. 

Vi har deltagit med information om 
föreningens verksamhet vid Håbo kom
muns valborgsmässofirande, midsom
marfirande och Festdag. 

Styrelsen 

Läbyvads hembygdsförening 

Årets första arrangemang var julfesten i 
hembygdsgården i början av januari. 
Föreningens årsmöte hölls den 23 mars i 
hembygdsgården. Efter inledande för
handlingar och val till styrelse och kom
mitteer, serverade festkommitten våfflor. 
Församlingens barnkör medverkade och 
sjöng visor utklädda till djur. 

På Valborgsmässoaftonen samlades 
medlemmarna vid den flammande maj
brasan vid Klappebron. 

Hembygdens dag firades traditions
enligt på Kristi himmelsfärdsdag och in
leddes i kyrkan med gudstjänst. Hög
tiden förgylldes med fanborg, spelmän 
och damkör. Därefter tog samkvämet vid 
i hembygdsgården. Håkan Liby kåserade 
om uppländska seder under våren och 
försommaren. 

Midsommaraftonen firades på hem
bygdsgården med alla sedvanliga pro
graminslag. Efter klädning och resning 
av midsommarstången fick barnen göra 
en åktur i lövade skrindor. 

I slutet av augusti ordnade förening
en en resa till Rasbo hembygdsgård där 
bygdespelet Patron på Brunna gård upp
fördes av en lokal teatergrupp. 

Kulturdagen arrangerades i hem
bygdsgården en söndag i november på 
eftermiddagen. Bygdens slöjdare ställde 
ut sina alster, visade, berättade och de
monstrerade. Kaffe, bröd och varmkorv 
serverades och barnkören underhöll med 
sång. 

Den traditionella luciafesten anordna
des i hembygdsgården den 12 december 
med luciatablå, kaffeservering och paket
auktion. 

Uthyrningen av hembygdsgården till 
externa förhyrare har som tidigare år va
rit omfattande. Bland förhyrarna märks 
församlingen, lokala föreningar och pri
vata festarrangörer. 

2003 hade Läbyvads hembygdsför
ening 132 registrerade medlemmar. 

Elisabeth Liby, sekreterare 
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Olands Hembygdsgille 

Olands Hembygdsgille äger och driver 
Gammel-Gränome Hembygdsgård som 
också inhyser vandrarhemsverksarnhet. 
Dessutom disponerar Gillet den Gamla 
Klockargården med museum och ett 
hantverksmuseum, båda i Alunda. 

I Klockargården hölls i januari ett jul
gille med mat, musik och berättelser. 

Traditionell är också den äggsexa som 
hölls på Gammel-Gränome. 

Vid midsommar engageras ett stort 
antal människor i förberedelserna för mid
sommaraftonens firande som i år locka
de ca 1000 personer. 

Söndagsvisningama vid Gammel
Gränome har genomförts även detta år. 

Hembygdens dag i Alunda inleddes 
med gudstjänst i kyrkan där också Rune 
Selen, Arthur Pettersson och Yngve 
Jordeby berättade om gångna tider på 
landsbygden och i samhället. 

Vid Gillets 80-årsjubileum var f. lands
hövdingen Hans Alsen högtidstalare och 
Rune Selen fick mottaga Sveriges Hem
bygdsförbunds förtjänsttecken med krans. 

Den mycket uppskattade "Minnen 
från Olandsbygden del 2" har utkommit 
efter studiecirkelarbete under ledning av 
Lars-Åke Larsson. 

Styrelsen 

Rasbokils hembygdsförening 

Vid årsmötet den 14 maj beslöts att ändra 
föreningens namn till Rasbokils hem
bygdsförening. Samtidigt antogs nya 
stadgar för föreningen. Efter förhand
lingarna höll Marja Erikson, Upplands
museet, ett uppskattat föredrag om gamla 
kartor från Rasbokils socken. 

Midsommarfest arrangerades på sed
vanligt sätt vid hembygdsgården till
sammans med bygdegårdsföreningen. 

Föreningen firade sitt 60-årsjubileum 
under en välbesökt hembygdsdag i 
augusti. Upplands fornminnesförening 
och hembygdsförbunds 2:e vice ordfö
rande Stig Hedlund delade ut SHF:s stora 
förtjänsttecken med lagerkrans till 
Esbjörn Båth för hans mångåriga och be
tydelsefulla arbete i föreningens styrelse. 
Dagen bjöd bl.a. på uppvisning av Tensta 
folkdanslag och en utställning av en 
kopia av Årbybåten. Föreningen gav 
också ut jubileumsskriften "Sextio år 
med Rasbokils hembygdsförening" som 
sammanställts av Ingvar Eriksson. 

Under hösten tändes kolmilan vid 
kolarkojan intill Lura under överinseende 
av Bengt Ahlström, och festkommittens 
amättning av kolbullar blev mycket upp
skattad. Föreningen bjöd också sina akti
va medlemmar på sedvanlig surström
mingsfest hembygdsgården. Årets 
Lilljul kring 2:a advent besöktes av drygt 
100 personer som njöt av julbordet. 

Ingvar Eriksson 
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Sture Johansson, Sven-Erik Andersson och Rune Grahn, några av dem i Simtuna hembygdsförening som 

varit delaktiga i renoveringen av gravkorsen. Foto Eva Johansson. 

Simtuna hembygdsförening 

Föreningen arbetar oförtrutet vidare i 
hembygdens tjänst med sin verksamhet 
med till- och utställningar av olika slag. 
Vi anordnar sommartid torp- och kyrk
stigsvandringar, studiebesök och olika 
kulturutflykter både när och fjärran. En 
studieresa företogs till Adelsö i Mälaren 
med dess stora kulturutbud förevisat av 
en enastående kunnig guide från Adelsö 
hembygdslag. 

Kafeverksamheten i Karleby tingshus, 
från sent 1600-tal, upptar en stor del av 
sommarens verksamhet. Många är de 
passerande på väg E 70 som tittar in, be
ställer en kopp kaffe med hembakat bröd 
och beser utställningen med konst och 
konsthantverk från förmågor i bygden. 
Har man lust kan man även få se en glimt 
av Elg-Kajsa sittandes fjättrad i hand- och 
fotfängsel nere i häktet. Hon var den sista 
som avrättades på den närbelägna avrätt
ningsplatsen i slutet av 1800-talet. 
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Under vinterhalvåret har förutom års
mötet i mars månatliga tillställningar an
ordnats dit allmänheten alltid är välkom
men. I april berättade makarna Plahn -
Skirgård om sin Boliviaresa till sköna bil
der. I maj träffades vi till den traditionella 
aftonandakten i samverkan med Simtuna 
församling. Författaren Åke Wassing, en 
bygdens son, presenterades i ord och toner 
av Gunborg Jansson, Eva Johansson och 
trubaduren Bertil Norberg. Under hösten 
var turen kommen till Stefan Nordin, som 
berättade om äldre tiders gästgiverier i 
trakten. Årets verksamhet avslutades med 
den populära höstmarknaden. 

Under året har en utställning "På far
farsfars tid", om gamla tiders yrkesgrup
per och deras verksamhet, visats i tings
huset. En handfull styrelsemedlemmar 
har rustat upp och dokumenterat gamla 
kasserade gravkors från Simtuna kyrko
gård. Dessa väntar nu på ny placering 
efter Länsstyrelsens rekommendation. 

Föreningen har ett medlemsantal strax 
under tvåhundra och har förutom års
mötet samlats till styrelsemöten åtta 
gånger under året. 

Eva Johansson, ordförande 

Sockenstugans vänner i Funbo 

Under året har vi ofta samlats i vår socken
stuga, och haft vårt museum öppet för 
besökare. Men vi har också samlats för 
några speciella arrangemang. 

I samband med årsmötet i mars 2003 
berättade Jont-Birgit Rundgren för oss 
om sin bok Stannstan. Hon levandegjorde 
händelser och läste stycken ur boken, en 
glad och mycket uppskattad föreläsning. 

Vårvandringen i maj företogs i områ
det runt Halmbyboda. Flera medlemmar 
ur familjen Tolstoy deltog och berättade 
om gården och dess historia. Vi prome
nerade runt byggnaderna och fick höra 
många spännande skildringar från tidi
gare skeden. 

I augusti arrangerades en bussutflykt 
till Stockholm och Söders höjder. Vi hade 
en engagerad guide som berättade om de 
intressanta och vackra platserna. Det 
blev både busstur och en promenad i kvar
teren kring Katarinaberget. 

Verksamheten 2003 avslutades den 
första advent, då föreningen bjöd på 
adventskaffe i Sockenstugan. 

Storvreta Kultur- och 
Hembygdsförening 

Styrelsen 

Styrelsens arbete har präglats av att för
söka etablera samarbete på olika sätt 
med andra föreningar i Storvreta. Syftet 
är att kunna marknadsföra föreningen 
bättre och finna samarbetspartners för att 
få till stånd natur /kulturstigar i bygden 
samt att kunna genomföra olika kultu
rella arrangemang tillsammans. 

Styrelsen har också lagt ner ett stort 
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arbete på att finna sponsorer för att fi
nansiera tryckningen av den fjärde Stor
vretaboken. Föreningen har ett gott sam
arbete med Storvretabiblioteket, vilket är 
mycket viktigt eftersom föreningen sak
nar egna lokaler. 

Årsmöte hölls den 29 mars i Storvreta
biblioteket, i samband med vernissagen 
på Vårsalongen med alster av konstnärer 
och hantverkare i Storvretabygden. Maj
Lis Pettersson medverkade med råd och 
tips inför vårens trädgårdsarbete. 

Den 8 mars hölls en konsert med 
Plan 3 i samarbete med Musik i Uppland. 
Gunilla Lindberg berättade om "Vårt 40-
tal" den 5 april. Den 6 juni var förening
en medarrangör vid Nationaldagsfiran
det då ett 100-tal personer deltog. Den 26 
augusti anordnades en informations
kväll där Vägverket informerade om 
byggandet av nya E4. Den 30 september 
anordnades en byvandring i Storvreta 
med Alf G Lindström som ciceron. Den 8 
oktober, i samband med Storvretabiblio
tekets dag, var det vernissage för "Barnens 
höstsalong". 

Den 9 november gjorde styrelsen till
sammans med representanter för Fri
luftsfrämjandet en arkeologisk vandring 
för att se på möjligheter att iordningsställa 
natur I kulturs tig ar. 

Den 11 november arrangerades kon
sert med Storvretakören Tonicum i Råd
hussalen och den 

6 december anordnades julpyssel för 
stora och små i Storvretabiblioteket 

Styrelsen har haft 8 protokollförda 
möten under verksamhetsåret. Föreningen 
hade 108 medlemmar med familjer vid 
utgången av 2003. 

Ingvar Johansson, ordförande 

Söderfors Hembygdsförening 

Under Söderfors Hembygdsförenings 54:e 
verksamhetsår framfördes ännu en teater 
under namnet "Pangsjonat Resthagen". 
Det är ett skådespel med satir, sång och 
spex, där man anspelade på Söderfors riv
ningskvarter Hästhagen, ett långdraget 
byggnadsproblem som gav ideer till 
många roliga sketcher. 4 fullsatta föreställ
ningar gavs i Parkhallen som rymmer c:a 
300 personer per föreställning. 

Övrig traditionell verksamhet har va
rit firandet av Valborg med vårtal av Jan 
Kjellen, sång av kyrkokören under led
ning av Niclas Axelsson, kase och ett 
stort fyrverkeri, c:a 1500 personer fyllde 
Ankar backen. Även "Konst på väg" 
lockade många besökare. Brukets dag fi
rades i år vid Söderfors-badet. På kvällen 
arrangerades Musik i försommarkväll i 
Söderfors kyrka. Midsommarafton fira
des traditionellt med sång och dans på 
Ankarbacken. På kvällen ordnades dans 
vid Grillska Huset med Duo Dansant. 

Höstens medlemsmöte i Enkhuset 
lockade många besökare likaså Öppet 
Hus i Hembygdsgården andra söndagen 
i advent. 

Tyvärr har turisttillströmningen under 
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Utställning av brudklänningar i Teda. De två till vänster från 1800-talet och den till höger från 1960. 

året varit under normal nivå. Men vi 
hoppas att vår satsning på "Enkhuset" 
och Ankarsmedjan skall ge resultat. 

Vårt arbete med att bygga upp ett 
museum i Enkhuset fortsätter. Detta pro
jekt har varit mycket berikande och läro
rikt för deltagarna i kommitten som un
der flera år aktivt deltagit i arbetet. 
Invigning sker år 2004. 

Ola Sandström, ordförande 

Teda hembygdsförening 

Föreningen fortsätter på den inslagna vä
gen att vara en välkomnande mötesplats 
för människor med Teda-anknytning och 
fördjupa vår kunskap om bygden. Varje 
månad möts vi till enkla möten, resor 
eller mer genomarbetade arrangemang. 
Några höjdpunkter under 2003 var ett be
jublat framträdande av Evald Mattsson 
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som tog oss med på "Grålletur" genom 
Europa, hembygdsdagen med bl.a. en 
uppmärksammad utställning av brud
klänningar, sommarresan till Forsvik och 
Karlsborg och ett finstämt Dan Anders
son-program. Vi odlar matglädje med 
vårsupe, knytkalas, ärtsoppekväll, julgröt 
och framförallt det matgille som lyser 
upp novembermörkret. 

En studiecirkel arbetar med bygde
dokumentation. Under 2003 och början 
på 2004 har den publicerat en botanisk 
inventering av Teda med omnejd, en 
dokumentation i text och bild av Teda 
kyrkogård samt en beskrivning av hur 
enskiftet genomfördes i en by i socknen. 
Arbete med andra områden fortsätter. 

Teda hembygdsförening hade 128 
medlemmar vid årets utgång vilket är 
betydligt mer än socknens invånarantal. 
Detta tack vare att många med rötter i 
socknen men bosatta nära eller fjärran är 
medlemmar och deltar aktivt i verksam
heten. 

Bertil Larsson 

Tegelsmora hembygdsförening 

Tegelsmora hembygdsförening bildades 
1929 och hembygdsgården togs i bruk 
1953. Huset byggdes omkring 1845 och 
nedre botten innehöll sockenstuga och 
boningsrum för skolmästaren och på den 
övre en skolsal. Vid den inre renoveringen 
2001- 02 iordningställdes ett helt modernt 

kök och vatten drogs in, till stor glädje 
för serveringskommitten. I det gamla 
köket renoverades spisen och bakugnen, 
vilken nu nyttjas vid bakning av bröd. 
Ett härbre, soldatstugan och hembygds
gården rödmålades. Inventarieförteck
ningen kompletterades med noteringar 
av inkomna föremål. 

Medlemsantalet uppgick 2003 till 300 
personer, varav 20 nya medlemmar. Årets 
verksamhet började med grötfest i sam
band med Knutmasso. Birgitta Östlund, 
f.d. rektor vid Biskops-Amö folkhögskola, 
berättade inspirerande om samisk littera
tur och våra trogna spelmän medverkade 
med musik. 

På årsmötet i mars antogs nya stadgar 
för andra gången och årets almanacksbil
der presenterades. Föreningen framstäl
ler en almanacka med bilder dels ur det 
egna arkivet dels ur lån från privatper
soner. Årets almanacka var den lO:e år
gången. 

Valborgsmässofirandet vid fattigstu
gan har blivit mycket uppskattat. I väntan 
på att kasen ska tändas serverades kaffe 
och musikunderhållning i hembygdsgår
den. Ett 70-tal personer deltog. 

Ersmäss den 18 maj firades med all
spel vid Eric Sahlströms staty. 

Den sedvanliga Gullstigsvandringen 
på Kristi Himmelsfärdsdag genomfördes 
av ett 15-tal personer, från Labbo till av
rättningsplatsen vid gränsen till Films 
socken. Deltagare från Österby-Danne
mora Hembygdsförening började vand-
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ringen vid Sibbo och så möts deltagarna 
vid platsen för Vibo-Stinas avrättning 
1845. Hon dömdes för mord på sin make 
och var den sista personen som avrätta
des inom socknen. 

Årets byvandring var förlagd till 
Granelund och Tegelsmora kyrka. Del
tagarna gavs tillfälle att klättra upp i 
klockstapeln och njuta av den vackra ut
sikten över bygden. 

Tegelsmoraveckan i slutet av augusti, 
anordnas i samarbete med Tegelsmora 
församling. På invigningsdagen var det 
mässa i kyrkan med medverkan av spel
män och Åsa Lundin. Örbyhus Swing 
Boys och Stina Wollter underhöll vid 
hembygdsgården. Vid konserter i kyrkan 
medverkade bl.a. gruppen "Träsmak" 
och Dalapolisens spelmän. Vid avslut
ningsgudstjänsten på söndagskvällen 
medverkade bl.a. Anders Jaktlund från 
TV-succen "Minns du sången" och till
sammans med kyrkokören fick hela för
samlingen sjunga med. 

Vid brasaftonen i oktober underhöll 
dragspelaren Christer Lehti, Enköping, 
på temat "Låter vi minns". 

I samarbete med Musik i Uppland 
och kulturnämnden ansvarade förening
en för bl.a. kaffeserveringen vid en kon
sert på Eric Sahlströms Institutet i Tobo. 
Linnekvartetten och Jeanette Bjurling 
bjöd på en uppskattad konsert. 

Styrelsen 

Tensta hembygdsförening 

Årsmötet hölls i Klubblokalen, Skyttorp. 
Närvarande var ett 60-tal medlemmar. 
Kvällens föredragshållare var Torbjörn 
Forsman, som läste ur gamla skrifter och 
visade bilder från Tensta socken. Salsta, 
Altomta gård och Lanthushållsskolan i 
Kumlan var några av de omnämnda 
platserna. 

Under året har vi som vanligt firat sista 
april med kase i Mårdbacken, Vansta. 
Många var de som letat sig dit i den fina 
vårkvällen. Vårens byavandring gick till 
Pehr och Kerstin Högfeldt i Tuna, där vi 
fick en ingående skildring av Tunas 
intressanta historia. 

I juni var det ånyo dags för kyrko
gårdsvandring vid Tensta kyrka. Vid det
ta tillfälle hölls även en minnesguds
tjänst i kyrkan över prosten Göran 
Liljestrand som avlidit under våren. 
Kvällen avslutades med förtäring i 
Bygdegården. 

Efter traditionellt midsommarfirande 
kom Tenstadagen i augusti. Det är hem
bygdsföreningens största evenemang 
under året. Höjdpunkten under denna 
dag var tornerspelet. I övrigt var det 
uppvisning av Tensta Folkdanslags alla 
grupper, hantverkslotteri, teckningstäv
lan m.m. I slutet av augusti inbjöd före
ningen till utflykt till Hargs Bruk. Vi gjor
de en rundvandring där vi bl.a. besökte 
klockstapeln med sitt unika och vackra 
urverk. Även det omfattande gårds-
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museet visades upp för oss. Under bygg
nationen av den nya E4-an genom sock
nen har vi vid ett par bokade tillfällen 
fått besöka utgrävningarna. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda 
sammanträden under året. 

Styrelsen 

Torstuna Hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 12 maj på Härled. 
Efter mötet berättade Ingvar Pettersson 
"Luffarminnen från vår hembygd". 

Vid en byvandring i Orsta den 20 maj 
berättade Irene Flygare om kulturmin
nen i odlingslandskapet och den 11 juni 
gjordes en utflykt till Åloppe Fornborg 
där arkeolog Annika Larsson guidade. 

Årets midsommarfest på Härled den 
20 juni arrangerades av roten Nibble, 
Tibble, Rung och Kålsta. Enköpings 
Folkdansgille uppträdde och Stefan 
Löfgren ledde lekarna kring stången. 
Ganska mycket folk trots dåligt väder. 

Pastoratets och Missionsförsamlingens 
friluftsgudstjänster hölls traditionsenligt 
på Härled och den 13 juli serverades sill 
och potatis. 

Den 15 augusti hölls konsert i 
Torstuna kyrka av Härledsstämmans sti
pendiat 2002 Johanna Hessel-Siim och 
hennes syskon Emma och Oskar samt 
kantor Gudmund Frenskar. Efter konser
ten följde visstuga på Härled. 

16 augusti var det dags för den årliga 

spelmansstämman. Till stämmans stipen
diat år 2003 utsågs Oskar Hessel-Siim. 

Den 31 augusti var det kyrkogårds
vandring på Torstuna kyrkogård och den 
7 september utflykt till Kvekgården. 

På Upplandsledens dag samlades man 
vid Skattmansöstugan för transport med 
traktor och kärra till Salinge alternativt 
Tenasjön varifrån man vandrade tillbaka 
till Skattmansöstugan där kaffe servera
des. 

Den 11 oktober var det hästfest på 
Härled. I år var det damernas tur att laga 
maten. 

7 personer har deltagit i en studie
cirkel med torpinventering i Torstunas 
byar under ledning av Folke Welen. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda 
sammanträden under året. 

Styrelsen 

Valö-Forsmarks hembygds
förening 

Valö-Forsmarks hembygdsförening har 
omkring 300 medlemmar. Föreningens 
hembygdsgård ligger vid Vigelsboäng i 
Valö. Ett stort och viktigt arbete inom 
föreningen är att skaffa kunskap om, in
ventera, dokumentera och vårda för
eningens samlingar och de byggnader 
som finns vid hembygdsgården, med an
dra ord bevara ortens kulturarv. 

De årliga evenemangen vid hem
bygdsgården är bl.a. vandring utmed 
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kyrkstigen från kyrkan till hembygds
gården med efterföljande friluftsandakt i 
maj, spel- och dansstugan i samband 
med kommunens musikvecka i juli, spel
mansstämman som alltid går av stapeln 
den första söndagen i augusti och ad
ventskaffe med 7 sorters kakor, sång och 
musik. Ett nytt evenemang för året var 
Portercafe (porter och gräddbakelse) 
med musik av Brukssextetten. 

Under de senaste åren har hembygds
föreningen utvecklat ett samarbete med 
andra föreningar på orten. Fyra gånger 
per år utger vi tillsammans ett förenings
blad. Ett annat gemensamt arrangemang 
är ljusstöpning där även Kyrkan och 
Röda Korset deltar och en familjedag till
sammans med Valö-Forsmarks LRF. 

Mirja Korpela 
ordförande 

Vaksala hembygdsförening 

Föreningens årsmöte hölls den 8 mars på 
Upplandsmuseet med ett 35-tal medlem
mar närvarande. Landsantikvarie Håkan 
Liby höll ett mycket intressant föredrag 
med rubriken UPPLAND RUSTAR TILL 
FEST. Med stöd av diabilder berättade 
han om hur man i Uppland förr firade 
olika fester under året och under en män
niskas liv. Styrelsen har i övrigt haft 4 
protokollförda möten samt under våren 
ett antal arbetskvällar för genomgång av 

äldre arkivmaterial. Föreningens med
lemsantal: 334. 

Den 28 januari inbjöds nya medlem
mar i föreningen och medlemmar i en 
studiecirkel om "Årsta förr och nu" till 
en informationskväll om föreningens 
verksamhet. 

27 februari presenterade en grupp lä
rare vid Årstaskolan material, som de 
och en del elever utarbetat inom ramen 
för IT i skolan (ITIS). Man hade valt äm
net ÅRSTA FÖRR OCH NU för projektet. 
Ett 50-tal av föreningens medlemmar, 
föräldrar och andra mötte upp. Många 
gamla Årstabor berättade under kvällen 
också mycket om hur det var och såg ut i 
Årsta förr. 

Föreningen stod, den 13 april i Årsta
skolans matsal, som värd för Upplands 
fornminnesförening och hembygdsför
bunds årsmöte med ett 85-tal deltagare. 
Vid mötet valdes Landshövding Anders 
Björck till ny ordförande i förbundet. 

Den 24 april höll FD Lars Jonsson från 
Svia ett mycket intressant och välbesökt 
föredrag, i Vaksala församlingshem, om 
"Linne i Vaksala". 

Christina Smedberg från Stockholms 
Hembygdsförbund berättade den 15 maj 
om gamla perenner i våra trädgårdar. 
Informationen inspirerade till att en ra
batt med gamla perenner nu anlagts vid 
Lilla skolan intill Vaksala kyrka. 

Den 17 maj besökte ett antal med
lemmar Gustavianum och bjöds på en 
mycket inspirerande guidning av musei-
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chef Ing-Mari Munktell om bl.a. det 
Augsburgska konstskåpet. 

Hembygdsdagen den 15 juni inleddes 
med högmässa. Kyrkoherde Sven 
Hagberg ledde högmässan med Den 
Heliga Birgitta som tema. Vid den efter
följande samlingen i församlingshemmet 
berättade författaren Ebbe Westergren 
från Kalmar bl. a. Om riddare under den 
Heliga Birgittas tid. Uppsala Ungdoms
rings Spelmän underhöll med musik och 
föreningens festkommitte stod för god 
och riklig förplägnad. 

Den 10 augusti bevistade några av 
föreningens medlemmar gemensamt, 
Rasbo Hembygdsgilles bygdespel "PAT
RON PÅ BRUNNA GÅRD" vid Gåvsta 
Gammelgård. 

En bussresa ordnades den 7 septem
ber med Penningby slott och Roslags
kulla kyrka som resmål. Lunch intogs på 
Länna församlingsgård och på hemvä
gen besöktes även Vira bruk. 

Föreningens traditionella HÖSTFEST 
hölls den 25 oktober i Vaksala försam
lingshem och samlade drygt 60 gäster. 
Förre stadsarkitekten i Östhammar, Carl
Erik N ohlden, höll ett föredrag med rub
riken, Vaksala - mark och händelser -
några nerslag över tiden. Johnny Jansson 
underhöll på dragspel under kvällen. 
Föreningens eminenta Festkommitte 
stod för allt det praktiska runt festen. 

Nils G. Larsson 
sekreterare 

Villberga hembygdsförening 

Årets första månadsmöte med traditio
nell "grötfest" ordnades den 9 januari. 

Vid månadsmötet den 6 februari i Ena
bygdsarkivet visades en inspelad video 
från Jazz- kväll i Arkivet. 

Vid årsmötet den 6 mars bjöds på kaffe 
och musikunderhållning. Månadsmöte 
med äggsexa arrangerades den 3 april. 
Den 27 april besökte Reese från Torsvi 
Trädgård Enabygdsarkivet och berättade 
om blommor och växter, med tips om 
plantering och skötsel. "Smesill" servera
des i smedjan den 31 maj. 

I samband med nationaldagsfirande i 
Enabygdsparken den 6 juni talade Ulf 
Sjögren. 

Midsommar firades som vanligt på 
hembygdsgården med Folkdansgillets 
medverkan och Taimis glada gäng. 

Sommarresan i augusti gick i år till 
Södertörn där vi besökte Ösmo kyrka, 
gjorde en rundtur i Nynäshamn, gästade 
Sotholms Härads Hembygdsförening 
där en härlig lunch intogs, sedan visades 
hembygdsföreningens alla sevärdheter. 

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgår
den hölls den 3 augusti och vid månads
mötet den 4 september ordnades en be
rä ttarkväll. 

Hembygdsföreningens 20 årsfirande 
arrangerades den 17 oktober i skolans 
matsal. Ordförande Bengt Karlsson inled
de med en liten historik om hembygds
föreningen innan jubileumsmiddagen 
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Att förnya gärdsgården i Ekeby by är en del av ett större projekt. Foto Ulla f ergeby. 

serverades. Sture Lanzen med musikan
ter svarade för underhållningen. 

Traditionellt Amerikanskt knyt var be
givenheten vid månadsmötet i november. 

En musikkväll i Enabygdsarkivet med 
Taimis Six/Seven swingers arrangerades 
den 27 november. 

Luciafirande med kaffe och framträ
dande av föreningens egen Lucia stod på 
programmet vid årets sista månadsmöte 
i december. 

Föreningen har vid årets slut 145 
medlemmar. 

Styrelsen 

Vänge hembygdsförening 

Under vintern har föreningen inbjudit 
till tre trivselkvällar i Församlingshem
met med Vänge församling som medar
rangör. Vid den första visade fotografen 
och naturvännen Mats Wilhelm under
bart vackra bilder till ett fascinerande fö
redrag kallat Landskapet Uppland - djur 
och fåglar. Nästa programkväll berättade 
arkeolog Per Frölund om Fornlämningar 
- betyder de något för oss idag? Han be
handlade ämnet ur många intressanta in
fallsvinklar. Den tredje kvällen talade 
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agronom Örjan Kardell mycket kunnigt 
om Gärdsgårdarnas guldålder, vilket en
gagerade alla, men speciellt dem som 
under sommaren arbetat med att stänga 
gärdsgård i Ekeby by. 

Hembygdsföreningens sommarpro
gram i Ekeby by har bestått av de tradi
tionella inslagen som midsommarfest, 
allsångskvällar och friluftsgudstjänster. 
Dessutom genomfördes en mycket upp
skattad kurs i finsmide och en solig sön
dag i augusti inbjöds till visning av 
Ekeby by då Sven Lundkvist berättade 
fängslande om byns historia. 

I augusti ledde Ingvar och Ruth 
Pettersson från Torstuna en inspirerande 
kurs i att stänga gärdsgård. Därefter fort
sattes arbetet av en mindre grupp entusi
aster under hösten under ledning av Per 
Eckerström. Att förnya gärdsgården i 
Ekeby by är en del i ett stort program 
som initierats i projektplanen Ekeby by -
historia i tiden, skriven av Per Ecker
ström i samarbete med Ulla Hagman och 
Sven-G Hultman. 

De övergripande målen för projektet 
är att Ekeby by blir ett centrum för teore
tisk och praktisk kunskap i "hur man 
gjorde förr" samt att bevara den historis
ka miljön där kultur- och naturvärden 
samt fornminnen vårdas, integreras och 
presenteras pedagogiskt och med ökad 
tillgänglighet för alla intresserade. 

Ulla Hagman, ordförande 

Wardsaetra & Gutasunds 
hembygdsförening 

Wardsaetra & Gutasunds hembygdsföre
ning hade 30 medlemsfamiljer och 8 en
skilda medlemmar 2003, och antalet ut
ökas sakta sedan starten 1998. Alla för
eningens aktiviteter vänder sig till 
allmänheten, och marknadsförs genom 
medlemsblad, programblad och affischer. 
Alla aktiviteter sker utomhus, utom före
läsningar och styrelsemöten. 

Under 2003 genomfördes 6 föreläs
ningar i samarbete med Gottsundabib
lioteket, med ämnen som sträckte sig 
från istid till nutid. I närområdet genom
fördes vandringar med guide vår, som
mar, höst och för barnfamiljer har aktivi
teter som ficklampspromenad, besök i 
fladdermusens hembygd, om smådjur i 
vatten och luft erbjudits. 

Styrelsen 

Öregrunds hembygdsförening 

Föreningen har haft 9 protokollförda sty
relsemöten. I april månad var Singö 
hembygdsförening på besök. Även en 
skolklass från Hallstavik har varit på be
sök. Kristihimmelsfärdsdagen firades 
traditionsenligt med gudstjänst ute, och 
på midsommardagen hade vi också 
gudstjänst med barndop. En vigsel har 
förrättats i trädgården med ca 80 gäster. 
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I slutet på maj månad varje år inbjuds 
6:e klass i Öregrunds skola till hem
bygdsföreningen, då eleverna bl.a. får 
prova på att kärna smör, knyppla, laga 
nät, bära vatten med ok, karda ull och 
splitsa rep till båtar. 

En utställning av modellbåtar har vi
sats under sommaren. 

Öppet Hus och kaffeservering med 
hembakat bröd har föreningen haft t.ex. 
vid midsommar och badortsdagarna och 
vid gudstjänsterna. Hembygdsgården 
har varit öppen för visning tisdag, tors
dag- söndag hela sommaren även andra 
tider efter beställning. 

Hembygdsföreningen avslutade ar
betsåret med en sill- och surströmmings
fest, samt ett återbesök till Singö. 

Styrelsen 


