
Från hembygdsarbetet 

Almunge Hembygdsgille 

Almunge Hembygdsgille har sin verk
samhet vid hembygdsgården Torslund, 
ca 1 km från Almunge kyrka. 

I anslutning till Sveriges Hembygds
förbunds konferens kring Hembygds
försäkringen 15-16 februari, genomför
des en besiktning av våra byggnader. 
Några små fel påpekades, vilka nu är åt
gärdade. Vi fick mycket beröm för våra 
välskötta hus. 

Vårt traditionella valborgsmässo
firande lockade en stor publik och avslu
tades med ett stort fyrverkeri i Lions regi. 
Torslundsdagen den 2:a söndagen i juni 
var varm och solig. Den inleddes som 
brukligt är med friluftsgudstjänst, som 
även i år innehöll ett dop. I augusti arran
gerade Gillet i samarbete med försam
lingen och Vuxenskolan en kyrkogårds
vandring. Kyrkmålningarna och några 
kända gravar beskådades samt klocksta-
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peln besiktigades. Vandringen planeras 
återkomma nästa år. I november ordnade 
våra vävdamer för andra året i rad en jul
marknad och bjöd ut sina alster till för
säljning. Den var välbesökt och för Gillet 
inkomstbringande. 

Det pågår ett löpande underhåll med 
målning och rödfärgning av flera byggna
der på hembygdsgården. 

Biblioteksverksamheten i Länna fort
sätter. Studiecirklar i vävning och "Värt 
att se i Almunge" pågår i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Den 52:a årgången av Almunge Alle
handa trycktes i 500 ex. Tidningen distri
bueras till Gillets 365 medlemmar, samt 
säljs i lokala butiker. Åtgången är god. 

Gillets mål och verksamhet finns på 
Internet. www.almungeportalen.net. Det 
har även detta år lett till värdefulla kon
takter. 

Anita Hedin, sekreterare 
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Altuna Hembygdsförening 

Den 20 april arrangerade Bengt och Karin 
Tillander ett veteranrally för trampcyklar, 
mopeder och motorcyklar till minne av 
altunasonen Edvin Sagström. Hembygds
gården utgjorde bas för verksamheten 
där deltagarna även intog lite förtäring 
efter avslutat rally. Det ekonomiska över
skottet från arrangemanget skänktes till 
Hembygdsföreningen. 

Den 8 maj, dagen efter årsmötet, kom 
dalkarls vandraren Stiko-Per Larsson på 
besök. Han sjöng och spelade i bygdegår
den och kunde samtidigt, via internet, ses 
av i princip hela världen. 

Tidig morgon den 17 maj var det gök
otta vid Buskastenen och på kvällen 
dracks det hälsa i hembygdsgården. Da
gen var kall och regnig så det hälsobring
ande vattnet hämtades från källan i Sör
ängen. Kvällens underhållare var Ann 
Johansson från Hårsbäck. 

Den 31 maj var det öppet hus i hem
bygdsgården och i Skolmuseet. Kaffeser
vering med kakbuffe ordnades i hem
bygdsgården. 

Nationaldagen firades traditionsenligt 
den 6 juni. Tillsammans med fanvakt från 
hemvärnet tågade en tapper skara den 
gamla kyrkvägen upp till Altuna kyrka. 
Väl tillbaka vid hembygdsgården kunde 
ett 90-tal besökare ta en kopp kaffe till to
nerna av Trögds Spelmanslag. 

Midsommarfirandet arrangerades av 
Fröslunda byalag. Tillställningen lockade 

Från veteranrallyt för trampcyklar, mopeder och 
motorcyklar, till minne av Edvin Sagström, 
den 20 april. 

många besökare och gav ett bra tillskott 
till kassan. 

Trivselkvällen den 17 augusti samlade 
också många gäster. Torpargänget från 
Enköping stod för ett bejublat musika
liskt framträdande och på menyn stod 
det rotmos och fläskkorv, vilket hade en 
strykande åtgång. 

Den 21 september guidade Tord och 
Brita Johansson ett 20-tal intresserade 
längs den gamla Salavägen mellan Säva 
och Tängbo. Det var en intressant och ge
mytlig vandring längs stigar och körvä
gar över Kattmossen samt en bra avslut
ning på en lyckad sommar i Altuna 
Hembygdsförenings anda. 

Styrelsen 
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Balingsta hembygdsförening 

Verksamheten under 2008 har erbjudit ett 
varierande program med god besöksfre
kvens. I samband med årsmötet kåserade 
rosvetaren Eva Stade om rosuppropet 
som är en landsomfattande inventering 
av kulturrosor. Syftet med inventeringen 
är att finna och dokumentera värdefulla 
rosor som odlats i minst 50 år. De bästa av 
sorterna skall för framtiden bevaras i en 
nationell genbank, spridas till allmänhe
ten och förhoppningsvis användas i ett 
framtida förädlingsarbete av nya sorter 
för den nordiska marknaden. Invente
ringen görs i nära samverkan med 
Svenska Rosensällskapet. 

Valborgsmässoafton på Wik genom
fördes traditionsenligt med samling vid 
Nordhem för fackeltåg till Wik. Vårsånger 
sjöngs och tal till våren hölls av folkhög
skoleläraren Erik Wall. Valborgsmässo
firare från när och fjärran som kommit till 
Wik kunde under kvällen avnjuta ett ståt
ligt fyrverkeri som lyste över nejden och 
över Lårstavikens mörka vatten. 

I maj månad besöktes naturreservatet 
Signalberget vid Alsta väster om Ör
sundsbro samhälle. Ett tjugotal natur
intresserade kunde denna soliga morgon 
från 35 meters höjd se ut över de omgi
vande åkermarkerna. Fågellivet denna 
morgon var intensivt och hackspetten 
oberörd av oss, försökte locka till sig en 
hona genom att oavbrutet trumma på 
plåttaket till en telefonstolpe. Trumman-

Skördefesten på Wiks slott den 21 september var 
ett samarrangemang mellan Balingsta hembygds
förening och Wiks folkhögskola. 

det ersätter sången och hackspetten upp
skattar när den hittar något som förstär
ker trumvirveln. 

Per Axell var ciceron vid denna upp
skattade gökotta. 

Nationaldagsfirandet genomfördes tra
ditionsenligt på den gamla tegelkyrkans 
grund i Balingsta. Efter marsch med fa
nor till Balingsta kyrka framfördes här 
sång av sångkören Carmen. Avslutning 
skedde i församlingshemmet med festligt 
nationaldagsfika. 

I augusti berättade fil.dr Göran Ulväng 
och visade bilder om slott och herresäten i 
Hagunda under 1700- och 1800-talet. 

Bygdens skördefest på Wik gick av sta
peln den 21 september. Hembygdsför-
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eningen i samarbete med Wiks folkhögsko
la anordnande skördemarknad med ett 
program bestående av artbestämning av 
äpplen, slottsvisningar, hemslöjd, folkmu
sik och annan underhållning. Skördefesten 
besöktes av över två tusen personer. 

I oktober var det sill- och potatisfest, 
en gammal Balingstatradition. Hannah 
Nilsson sjöng och spelade evergreens 
från 40- och 50 talet. Rune Jansson, Kurt 
Jansson och Sven Kihlen underhöll också 
med musik. 

I november inbjöds medlemmarna till 
möte om "Hur man skyddar sig mot 
brand". Åke Eriksson från brandskydds
föreningen i Uppsala informerade om en 
brands uppkomst, brandsläckare, brand
varnare etc. 

Antalet medlemmar i föreningen är 
156, en liten ökning från föregående år. 

Alf Hanslöf ordförande 

Björklinge hembygdsförening 

Efter 35 år vid ordförandeklubban läm
nade Bror R Eriksson uppdraget hösten 
2006. Posten var sedan vakant men vid års
mötet i mars 2008 valdes Johan Gabriel 
Borgenstierna till ny ordförande. Årsmötet 
innehöll som vanligt även musik av Gås 
Andersbygdens spelmanslag, utdelning av 
priser till elever i föreningens tecknings
täv lan och efter kaffet visade den nye ord
föranden naturfoton ur sin samling. 

Vid Valborgsmässoelden talade Margit 

Sjölin och kyrkokören sjöng under Magnus 
Kilvens ledning. 

En kylslagen söndag i maj var det 
kyrkstigsvandring från Kättsbo till Lag
mansbo och den avslutades med ekume
nisk gudstjänst i Forsby bygdegård. 

Nationaldagen firades tillsammans 
med kyrkan och Lians. Högtidstalet hölls 
av tidigare landshövding Hans Alsen. Kör
sång och spelmansmusik inramade pro
grammet. 

Björklingedagen inleddes med frilufts
gudstjänst i prästgårdsparken. Gås Anders 
är den spelman som står staty utanför 
Björklinge kyrka och efter kyrkkaffet be
rättade ättlingarna Lars och Börje Ljung
qvist, om hans liv och musik. Detta var
vades med spelmansmusik på fiol av Ole 
Hjorth och Bo Larsson. Museet hade öpp
pet hus och visade förutom sina samling
ar även teckningar med Gås Andersmotiv 
gjorda av barn i Björklinge kyrkskola. 

En tipspromenad var upptakt till 
Höstträffen. Frågorna testade våra kun
skaper om Björklinge förr och svaren av
slöjades vid det efterföljande kaffet i för
samlingshemmet där även spelmanslaget 
deltog med musik. 

På gården framför museet hölls jul
marknad i december tillsammans med 
andra föreningar på orten. Många besö
kare strömmade till och bidrog till en god 
försäljning. 

Föreningens årsskrift Björklinge Förr 
och Nu handlade detta år om Nu och be
rättade i ord och bild om Björklinge som 
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det ter sig idag ifråga om företag, organi
sationer, föreningar, service och mycket 
annat. Nu hängde också ihop med att 
E4:an inte längre går genom samhället 
och att mycket redan förändrats pga det
ta. En ögonblicksbild, som berättar om 
Nu för den som läser sitt nyköpta exem
plar men Förr för den som får skriften i 
händerna om 25-50 år. 

Ingrid Pettersson 

Bälinge Hembygdsförening 

Föreningens årsmöte var som vanligt väl
besökt och samlade 65 personer. Vid mötet 
avgick Hans Lindström ur styrelsen vilket 
särskilt uppmärksammades. Hans har un
der flera decennier varit en centralfigur i 
föreningens arbete och hans arbete med att 
dokumentera bygdens historia är ovärder
ligt. Efter årsmötesförhandlingarna höll ar
keologerna Sverker Söderberg och Per-Olof 
Fredman ett anförande om varggropar. 

Söndagen den 18 maj fick föreningens 
medlemmar tillfälle att besöka Kiplinge
berg. Besöket inleddes med att Jakob von 
Engeström, efter att ha hälsat välkommen, 
berättade om godsets historia. Därefter 
bjöd Jakob och hustru Liza på kaffe med 
bröd. Efter att vi blivit utspisade förflyt
tade vi oss till Gullögla, där godset bedri
ver kläckning och uppfödning av änder. I 
samband därmed fick vi också en presen
tation av godsets viltförvaltning. I anslut
ning till besöket passade hembygdsför-

eningen på att uppmärksamma Sven 
Eriksson för de insatser han gjort för att 
dokumentera bygdens historia. 

I början av oktober fick föreningens 
medlemmar möjlighet att besöka F 16 
flottiljmuseum. De fick där tillfälle att föl
ja den tekniska utvecklingen vid flygflot
tiljen på Ärna. Bland annat visades ett an
tal flygplanstyper som använts vid flottil
jen. För visningen svarade medlemmar i 
F16 kamratförening. 

Föreningen har påbörjat en uppgrade
ring av torp- och fäbodsregistret. Läm
ningarna, i den mån det finns sådana, lä
gesbestäms exakt med GPS. 

Tom Teljer, ordförande 

Föreningen Lilla Hagalunds vänner 

Lilla Hagalund är ett av Bålstas äldsta 
hus och uppfört omkring 1865. För att be
vara huset bildades Lilla Hagalunds 
Vänner 1993. Föreningen har under året 
haft aktiviteter vår och höst för att göra 
kommunens invånare och gäster upp
märksamma på det gamla huset. 

Under 2008 har föreningen haft föl
jande aktiviteter: 

Under våren har två musikarrange
mang ägt rum under namnet "På kvälls
kvisten med ... " Först ut var kören Envi
sorna, som besöktes av 70 personer trots 
det kyliga vädret. Därefter uppträdde 
Bålsta Dragspelsklubb med sångerskan 
Harriet Säfström. 
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I augusti samlades 54 deltagare till 
Ekumenisk gudstjänst i trädgården. 

Under hösten genomfördes en "Slöjd
kväll" i samarbete med Håbo Hembygds
förening. I trädgården ordnades också 
loppmarknad med 10 säljare och ca 50 be
sökare. Föreningen har också deltagit i 
Övergransdagen och i Höstmarknaden i 
Bålsta Gamla Centrum. Under Konst
rundan i Håbo i september ställde konst
närer ut både i Stugan och i Villa Lydia. 
Cirka 200 personer besökte utställningen. 
Året avslutades med Julstämning i Lilla 
Hagalund, dit många besökare kom för 
att ta en paus och dricka kaffe, varm saft 
och glögg och äta pepparkakor. 

Vid alla evenemang i stugan säljs kaf
fe, te, saft, bulle och kakor samt korv med 
bröd. 

Föreningen har också medverkat vid 
kommunens evenemang, t.ex. Valborgs
mässofirande och Nationaldagsfirande 
med information och lottförsäljning. 

Eva Lidö, sekreterare 

Gamla Upsala Hembygdsförening 

Gamla Upsala Hembygdsförening genom
förde under 2008 sitt traditionella pro
gram. Valborgsmässofirandet vid Kungs
högarna, med tusentals deltagare, var vå
rens höjdpunkt. Vårtalet hölls av Harald 
Nordlund. 

Nationaldagsfirandet på Disagården 
har också blivit ett stort arrangemang, 

som föreningen ansvarar för tillsammans 
med Upplandsmuseet. Kolumnisten 
Maria Masoomi talade på temat "Även 
invandrare är stolta över att tillhöra 
Sverige". 

Hembygdsdagen augusti på 
Disagården med temat "Hattar, hucklen 
och andra huvudbonader" lockade ca 500 
besökare. Håkan Liby inledde med ett 
föredrag om huvudbonader under 500 år. 
Julmarknaden genomfördes traditions
enligt på Kaplansgården den andra ad
vent, som alltid kom många besökare. 
Föreningen svarade också för slåtterdag 
på Disagården i juni. Vi gjorde en höstut
flykt till Julita i september. Vid höstmötet 
i oktober i Österledskyrkan serverades 
traditionsenligt hemkokt ärtsoppa. Unn 
Thorell talade utifrån sin bok om Gösta 
Knutssons livsverk och om verksamheten 
vid Pelle Svanslös hus. 

Bland andra aktiviteter kan nämnas 
att den runsten i Hemringe, som för
eningen vårdar, som vanligt rengjordes 
under våren. Dokumentationskommitten 
sammanställde ytterligare en upplaga av 
årsskriften "Gamla Uppsala Förr och 
Nu". Föreningens medlemmar har som 
tidigare år varit engagerade på Disa
gården, som stugvakter och vid kaffeser
veringen. Föreningsmedlemmar har ock
så varit värdar på Sockenmuseet vid 
Gamla Uppsala kyrka. Hembygdsför
eningen har deltagit i det 2008 avslutade 
kommunala projektet med att iordning
ställa 20 informationstavlor på Tunåsen 
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och framställa informationsfoldern - Tun
åsen ett unikt åslandskap . 

Se föreningens hemsida, 
www.hembygd.se/Uppland / Upsala 

Styrelsen 

Gräsö Hembygdsförening 

Den 17 maj ägnade vi oss åt att städa och 
förbereda hembygdsgården för den kom
mande säsongen. Vi städade u te och inne, 
sorterade överblivna loppmarknadsböck
er och målade solsidan på huvudbyggna
den. Stubbrytaren renoverades också un
der försommaren 

Vår årliga bussutflykt gick av stapeln 
den 31 maj då vår färd gick till de gamla 
anrika slotten Gripsholm och Taxinge. 
Resan lockade 38 vuxna och 5 barn att 
delta och det blev som vanligt en trevlig 
dagstur i rena högsommarvädret med 25 
graders värme. 

Vid Gräsödagen den 28 juni ställde 
hembygdsföreningen denna gråmulna 
och duggregniga dag upp med en liten 
fotoutställning över alla de femton resor 
vi lyckats genomföra under årens lopp . 

Under juli månad höll vi som vanligt 
hembygdsgården öppen varje söndag 
mellan kl 12 och 15, vilket avrundades 
med Hembygdsgårdens dag den 2 augusti. 
Traditionsenligt bjöds det på musik, 
loppmarknad, kaffe och läsk med bullar 
samt en klurig tipsrunda. Tillströmning
en av besökare var som vanligt stor och 

Köbildning till kaffeserveringen på hembygds
gården. 

vädret gynnsamt. Ö-dragets musik blev 
ett uppskattat inslag i tillställningen. Lot
terna, läsken, kaffet och de hembakta 
bullarna gick snabbt åt bland besökarna. 

Under oktober månad satte vi upp 
nya hyllor i vårt arkiv och stuvade om 
bland handlingarna för att få en bättre 
överblick över materialet. När det gäller 
föreningens forsknings- och dokumenta
tionsarbete har detta fortsatt som tidigare 
med bl.a. renskrivning av de sista husför
hörslängderna. 

Styrelsen 
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Husby-Sju tolfts 
Hembygdsförening 

Verksamhetsåret 2008 har delvis gått i tra
ditionens tecken, men det har också skett 
en medveten förnyelse genom ökat sam
arbete med andra organisationer och med 
grannföreningar inom hembygdsrörel
sen. I den andan togs från vår förening 
initiativ till att återuppta en sedan åtskil
liga år nedlagd aktivitet, nämligen barn
festen med julgransplundring i försam
lingshemmet. Det skedde i god samver
kan med kyrkorådet. Ett annat exempel 
är då vår grannförening Härkeberga Gille 
inbjöds till att delta i vår årliga vandring 
vid Hjälstaviken, och då vi i vår tur fick 
besöka Härkeberga med Kaplansgården. 
Roine Schenning gav deltagarna en sak
kunnig beskrivning av livet såväl inom
hus som utomhus, samt om gammal 
byggnadskonst och örtodling. 

Sedan ett antal år deltar hembygdsför
eningen i arrangemangen kring mid
sommarfesten tillsammans med socknens 
centerkvinnor. En fest som hållits i nära 
40 år, och där den ökade publiktillström
ningen förutsätter mångas engagemang. 

Bland utflykterna kan nämnas den 
som företogs till Övergrans jordbruk, där 
vi av Leif Zetterberg fick lära oss vad ett 
modernt jordbruk kan erbjuda i form av 
"upplevelser" och där vi också blev in
vigda i ölbryggningens mysterier. 

En söndag i september besöktes Öster
våla hembygdsgård, där ett dramatiserat 

bygdespel besågs, liksom det välkända 
möbelmuseet. 

På det årliga höstmötet i oktober fick 
deltagarna av docent Börje Westlund lära 
sej mycket nytt om runor i allmänhet, och 
våra egna stenar i synnerhet, vilket gav 
anledning till många "aha" -yttringar. 
Bygdens egna förnämliga musiker fram
förde medeltida musik. 

Rosa Östh 

Håbo Hembygdsförening 

Två förslag under året förtjänar att näm
nas först även om resultaten kan redovi
sas först nästa år och år 2010. 

Vår styrelse och styrelsen i Håbo kul
turhistoriska förening beslutade att bilda 
en gemensam arbetsgrupp inför en even
tuell sammanslagning. Uppgiften för ar
betsgruppen blev också att föreslå nytt 
namn och beslutsgång om styrelserna 
valde att föreslå denna ändring. 

Det andra förslaget innebar att ansöka 
om projektstöd hos LEADER Norra 
Mälardalen för åtgärder vid museet i 
Övergran och för att producera en nyskri
ven teaterpjäs att uppföras på Biskops
Arnös sommarscen år 2010. Dessutom ett 
antal kortare dramatiseringar också ut
ifrån Jan Fridegårds texter om statsyste
met och om en lång och svår väg för den 
som ville bryta sig en ny bana. Projektet 
har fått namnet Fridegård och statarna. 

Årsmötet på Åbergs museum och hös-
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tens medlemsmöte blev välbesökta och 
uppskattade. På höstmötet visade Simon 
Larsson sina fågelporträtt och berättade 
mycket kunnigt om våra fåglar på hem
maplan. 

På programmet stod också en slöjd
kväll på Lilla Hagalund samt ett besök på 
Benders takpanne- och markstensfabri
ker. Torpinventeringen fortsätter och 
Fridegård-Statarmuseet hölls öppet alla 
lördagar och söndagar i juni, juli och au
gusti som tidigare - förutom guidning
arna vid gruppbesöken. 

Styrelsen 

Härnevi Hembygdsförening 

Härnevi Hembygdsförening hade 60-års
jubileum 2008. Det firades den 19 oktober 
i Föreningsgården. 90 personer bjöds på 
god mat och musikunderhållning. 

Lika många deltog i en bouleturnering 
som anordnades med 18 lag tre söndagar 
i maj . 

Det årliga trefaldighetsfirandet i kyr
kan ägde rum den 17 maj. Trögds Spel
manslag stod som vanligt för musiken. 

Söndagen före midsommar hölls för 
sjätte gången Bymarknaden, ett populärt 
arrangemang som drar många besökare. 
Längs hela bygatan står marknadsstånd 
med genuint hantverk samt grönsaker 
och växter med mera. Andra inslag var 
prisskytte, "gissa grisens vikt", ridning, 
loppis samt den stora veterantraktorupp-

visningen. Drygt SO-talet traktorer hade 
samlats. Några drog lövade skrindor i 
skytteltrafik till kyrkan, som öppnats för 
visning. Man kunde även besöka härbret 
där hembygdsföreningen har sitt muse
um och framförallt dricka kaffe i försam
lingshemmets trädgård. 

Se mer på www.harnevibymarknad.se 
En bussresa i föreningens regi gick till 

Järnvägsmuseet i Gävle och därefter via 
Furuvik till Söderfors där vi guidades runt 
i bruket. 

Vår alltiallo (reseledare, tävlingsarr
rangör mm.) Rune Adelhag tilldelades ti
teln "Årets Härnevibo 2008" . 

Styrelsen 

Hökhuvuds hembygdsförening 

Månaden före midsommar har förening
en många årligen återkommande aktivi
teter. Hembygdsdagen i Hökhuvud för 
åk 3 i Gimo, nationaldagen och midsom
marfesten. I år talade kommunalrådet 
Jacob Spangenberg på nationaldagen. 

Föreningen brukar medverka vid 
Torer Höks-dagarna i början av juni. I år 
deltog vi i planeringen och genomföran
det av dagarna i sin helhet. Vår årliga tid
ning "Hembygden" blev klar till Torer 
Hök och kunde börja säljas då. Förening
en ansvarade för fiskracet i Olandsån och 
vaktade kolmilan. Som vanligt var museet 
öppet. 

Ett trettiotal personer deltog i årets 
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påskresa till Norrtälje Brenneri i Lohärad. 
Det var ett utmärkt resmål. Intressant att 
se vad man kan göra av en gammal bond
gård om resurserna finns. I den gamla lo
gen som var omgjord till restaurang åt vi 
en god lunch. Då fick vi också en del av 
gårdens produkter presenterade för oss 
och de kunde om lusten fanns avsmakas. 
Värden underhöll med historier på ros
lagsmål. 

På hemvägen stannade vi i Skebo
bruk. Behållningen av museet hade nog 
blivit en annan om inte temperaturen 
varit -20 grader natten före besöket. Men 
den personliga och sakkunniga guidning
en gjorde att helhetsintrycket blev mycket 
positivt. Värmande dryck med hembakat 
bröd serverades i det gamla gjuteriet -
numera Skebo-puben. 

SKB i Forsmark har sponsrat hem
bygdsföreningarna i kommunen mot att 
varje förening kom på ett informations
möte. Ett tiotal medlemmar från 
Hökhuvuds hembygdsförening deltog i 
informationsmötet den 31 mars. Fartyget 
Sigyn råkade lägga till i hamnen just när 
vi kom. Vi kunde från nära håll se hur 
ilastningen av utbränt kärnbränsle går 
till. 

Under sommaren arrangerade för
eningen två utflykter. En vacker sommar
söndag i slutet av juli gav sig ca 25 perso
ner ut på en kulturhistorisk cykeltur till 
Skrivarberget, Borggårde och Hanunda. 
Vi fick kunnig guidning av Leif Reilander 
och Marianne Sydkvist. 

N ils-Erik Hultman berättar i samband med en 
kulturhistorisk vandring till Barkö gruva och Ä nö 
båtsmans torp . 

Sista augusti var det dags för en kul
turhistorisk vandring till Barkö gruva och 
Ånö båtsmanstorp. Nils Erik Hultman 
berättade om gruvan, som var i drift 
under två perioder på 1800-talet. Man 
bröt faktiskt malm där ända ner till 116 m 
djup. 

I närheten av gruvan ligger Ånö båts
manstorp, som nu är färdigrustat. Möbler 
och annan inredning har skänkts från 
flera håll. Vandringen avslutades vid tor
pet, där vi fikade. 

Den 8 november bjöd föreningen de 
som medverkat vid upprustningen av 
torpet på fest i bygdegården. Även de 
som tidigare bott i torpet var inbjudna. 
Till kaffet visades bilder från upprust
ningen och Nils-Erik Hultman berättade. 

En lördag i slutet av november bakade 
några medlemmar Karlholmsbröd i den 
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utmärkta ugnen i Ånö båtsmantorp. 
Dessutom hade vi "drop in - bakning" i 
samarbete med bygdegårdsföreningens 
kulturhelg. Det kom ett tiotal besökare, 
som alla kunde gå hem med egenhändigt 
bakat bröd. 

Kerstin Svanfeldt Söderberg, sekreterare 

Knivsta Hembygdsgille 

Hembygdsgillets årsmöte hölls den 23 
april. Föredragshållare för kvällen var Terry 
Carlbom som livfullt berättade historien 
om Mora stenar och planerna på att göra 
platsen mer besökarvänlig och informativ. 

Turista på hemmaplan, ett samarran
gemang med Vuxenskolan, genomfördes 
helgen 26 och 27 april i ett härligt vårvä
der. Gillet upplät Kvarngården för hant
verkare och konstnärer. Där fanns bland 
annat vackra och praktiska arbeten i 
skinn, greppvänliga knivar med skaft av 
ådrat trä, tavlor som lockade fram vår 
fantasi om älvor och troll och tätt bundna 
kransar av linets fröhus . Dragspel och gi
tarr spelades och kirskålsoppa med ost
smörgås fanns att inmundiga. 

Sedvanlig midsommarfest med många 
besökare anordnades på midsommar
aftonen. 

Utställningen om" Aloen på Noor" in
vigdes på Noors slott den 14 september 
och flyttades till Kvarngården för visning 
under lördagen och söndagen den 20-21 
september. Aloen var egentligen en agave 

Utställningen "Aloen på Noor" invigdes på Noors 
slott i september och flyttades sedan till 
Kvarngården. 

americana och den första i Sverige som i 
september 1708 började blomma. Den 
blommade under tre år, fick 10 blom
stänglar och 5018 blommor. Det var en 
botanisk sensation och man färdades 
långt för att beskåda den och skaldetexter 
skrevs. Vi tackar Henrik Sandevärn som 
kom på iden att göra en utställning. Han 
forskade och lånade föremål, samman
ställde och genomförde utställningen på 
ett alldeles strålande sätt. 

Tematräffar om stickning och virkning 
- gamla traditioner och nya trender. Så 
annonserades de tre tillfällena ut där man 
kunde se vackra och välgjorda saker i 
spetsstickning, pärlstickning, krokning 
och nålbindning samt även få hjälp med 
att komma igång med eget handarbete. 
Träffarna anordnades tillsammans med 
Biblioteket. 
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Den årliga bakningen i stenugnen ar
rangerades helgen 15 och 16 november. 

Hembygdsgillet var värdar för Kon
sertkarusellen den 15 oktober när Upp
sala Kammarorkester och Irma Schultz 
Keller uppträdde i Gredelbykyrkan. 

Reparationer och målning behöver 
ständigt göras på gamla hus. Det här året 
fick Kvarngårdens fönster en behövlig 
skrapning och målning både ut och in
vändigt. Spåntaket har blivit tjärat och 
nockbrädor på ladugård och portlider har 
bytts. 

Ulla Hubinette, ordförande 

Raggarö Hembygdsförening 

Årets första aktivitet efter årsmötet var 
som vanligt sista april-firandet som i år 
inleddes med städning vid lokalen. På 
kvällen blev det en stor och fin brasa nere 
vid "sjöbofjärn" och kvällen avslutades 
med ett bejublat framträdande av 
"Råraka" som vi avnjöt till medhavd för
täring. 

Naturstig under våren är ju en gam
mal tradition som även i år genomfördes 
och liksom tidigare år avslutades den 
med knytkalas i lokalen. 

Vi har i år fått 10 000 kr i kulturspons
ring från SKB. Våran motprestation var 
att vi fick en information om SKB's verk
samhet. 

Midsommarfirandet avlöpte också i 
traditionens tecken, det var liksom tidi-

gare år mycket välbesökt. För musiken 
svarade som vanligt Gerd och Lennart. 

Vi håller på med ett projekt att kart
lägga hur vägarna mellan gårdarna gick 
förr i tiden. Vi sökte ett kulturbidrag från 
kommunen och fick 5 000 kr. Målet är att 
kunna hålla en del av vägarna öppna som 
promenadstigar. Vi beräknar också göra 
en karta där vägarna är markerade. 

Närmare juletid ordnades en "jul
grötskväll" med bildvisning. Annandag 
jul var det som traditionen bjuder guds
tjänst i lokalen med kaffeservering. 

En spontan vinteraktivitet anord
nades i "sjöbofjärn" med långfärdsskrid
skor och korvgrillning. 

Styrelsen 

Rasbokils Hembygdsförening 

I samband med årsmötet berättade Len
nart Sandberg personliga minnen från 40-
och 50-talets Rasbokil. 

En studiecirkel om södra Rasbokil 
med byvandring som avslutning har ge
nomförts. 

Nationaldagen firades traditionsenligt 
med utdelning av ett silversmycke (med 
klockstapeln på) till alla nyblivna Rasbo
kilare. 

Midsommar firades med dans kring 
midsommarstången vid hembygdsgården. 

På Hembygdsdagen tröskades havre 
med ett tröskverk som det gjordes förr i 
tiden. Havren hade skördats med själv-
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Bengt Ah/ström och Håkan Andersson tröskar 
havre med ett gammalt tröskverk. 

bindare. Lennart Sandberg berättade om 
tröskverkets historia. 

Under kulturveckan var det öppet hus 
i Hembygdsgården och det bakades i bak
ugnen. 

Andra advent firades Lilljul i hem
bygdsgården. 

Maj-Lis Lundblad 

Skogs-Tibble Fornminnes- och 
Hembygdsförening 

Föreningen arrangerade en teaterafton den 
24 jan. Friteatern med Mats Notebo och 
Kristina Öjeskog lät oss alla avnjuta före
ställningen "Hässja", som bygger på Åke 
Smedbergs novellsamling om händelser i 
40-talets jordbrukslandskap, där många av 
oss upplevde barndomsminnen. Författa
ren själv fanns med i publiken. 

Vi har under det gångna året tradi
tionsenligt firat Nationaldagen och mid
sommar. 

Vårt museum har varit öppet för besö
kare på söndagar kl. 11.00- 13.00 under 
juli månad. 

Följande program har mött besökaren: 
Friluftsgudstjänst, Byggnadsvård under 
ledning av Arne Berglund, Skogsvård 
presenterades av Bengt Thelin och 
Kerstin Molander berättade för oss om 
"Osaliga andar och kyrkogårdar" . 

Skogs-Tibbledagen firades den 24 au
gusti. Föreningens 80-årsjubileum hög
tidlighölls. Författaren Bengt Nylund 
grundade föreningen tillsammans med 
sin hustru Lotta. Om hans liv och förfat
tarskap föreläste hans brorsdotter Kerstin 
Molander. Framställningen avslutades 
med ett sammandrag ur kapitlet om 
"Hästköttskalaset i Ribbingebäck" ur 
Bengt Nylunds bok "Slättens söner". För
eningens ordförande, Christer Sundström 
bekantade oss med "Polarfararen från 
Skogs.Tibble". Avslutningsvis fick vi se 
hur den medeltida mannen (Peter Noren) 
och kvinnan (Nina Sjöberg) var klädda. 

Föreningen har detta år börjat utge en 
ny skriftserie: "Skogs-Tibble, gårdar, 
människor och minnen". I museet pre
senterades en ny utställning av "Skogs
Tibbles historia från 3000 f.Kr till medel
tid". Våra mest representativa fornsaker 
beledsagas av nivårelaterade kartor över 
bygdens förhistoriska utveckling. Likaså 
kommer bruksföremålen från senare 
datum att presenteras på ett nytt pedago
giskt sätt. Detta arbete pågår. 

Vår fornsakssamling har utökats med 
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föremål från Prästgårdens marker. De har 
insamlats av Karl-Erik Quennerstedt vid 
plöjningsarbeten. Samlingen har skänkts 
till oss av Gunilla Söderberg f. Sundqvist. 

Arbetet med att fräscha upp museet 
såväl in- som utvändigt pågår för fullt lik
som arbetet med socknens tiondebod. 

Vi hänvisar till vår hemsida 
www.skogstibble.se 

Ewonne Ekmyr-Göransson. 

Sydvästra Upplands kultur
historiska förening 

Årets främsta begivenhet i Sydvästra 
Upplands kulturhistoriska förening var 
firandet av 100-års jubileet. Föreningen, 
länets äldsta, startade 1908 och bedrev 
museiverksamhet till 1987. I ett samarbe
te med Enköpings Museum genomfördes 
en utställning som bland annat visade de 
första objekten som skänktes. I samband 
med utställningen arrangerades Antik
undran, där experter svarade på frågor 
om medhavda ting. Jubileets höjdpunkt 
var när föreningens medlemmar mottogs 
av landshövding Anders Björck på Upp
sala slott. En gemensam festlunch följde. 
Senare berättade Barbro Andersson om 
sitt arbete i föreningen och gamla muse
et. 

I övrigt varierade föredrag och utfär
der. Under rubriken Herrgårdskultur be
rättade Göran Ulväng om herrgårdar i 
Mälardalen. Temat fortsatte med Haga 

slott. Inga-Britt Sälls föredrag rönte så 
stor uppmärksamhet att det fick dubble
ras. I samband med årsmötet visade Carl 
Baner Sjöö slott. Under kulturveckan an
ordnades en spökresa till platser för
knippade med ruskigheter. 

Första advent firades traditionellt med 
öppet hus och ett 1850-tals julbord på 
Museet. Föredraget Den sköra tråden av 
Lena Hellström lyfte fram kvinnors ned
ärvda textila kunskap. Vävning kom i blick
punkten och åtta vävstugor skapade till
sammans en fantastisk utställning. Många 
intresserade kom och bjöds på glögg. 

Föreningen har tre lönebidragsanställ
da som arbetar på Museet. Även detta år 
har ansvars- och arbetsmiljöfrågor disku
terats i samband med att Museets förråd 
överförts till Västerledsskolan. Trots på
pekanden har inte alla problem lösts. 
Radonproblem har gjort att lokalen inte 
använts under hösten. Genom brev och 
möten har styrelsen agerat, men en slutlig 
lösning har ännu inte uppnåtts. 

Tidningen Ena-bygd utkommer två 
gånger per år. 

Styrelsen 

Söderfors Hembygdsförening 

I föreningens stadgar står det bland annat 
att ändamålet med verksamheten är att 
stärka och fördjupa kunskapen om hem
bygden, samt att värna och bevara gång
na tiders kulturalster. Detta har gått som 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 313 

en röd tråd i föreningens historia och år 
2008 blev inget undantag. 

Dokumentationen och dataregistre
ringen av våra kulturalster fortsätter. Gam
melgårdens och Hembygdsgårdens saker 
är klara och nu pågår arbetet i Enkhuset. 

Ett led i att fördjupa kunskapen om 
hembygden är att vi varje vårtermin bju
der in Bruksskolans 6:e klass. Under en 
förmiddag får eleverna en kortfattad 
"historielektion" samt visning av bildspe
let "Järnarvet". Vid en fikapaus ges den 
yngre generationen tillfälle att ställa frå
gor och förhoppningsvis få lite intresse 
för den plats där man bor. 

Under våren och sommaren utfördes 
ett omfattande fasadarbete på våra 1700-
talshus Hembygdsgården och Gammel
gården. Detta kunde genomföras genom 
anslag från Länsstyrelsen och sakkunnig 
hjälp från Upplandsmuseet. Tyvärr in
grep vädergudarna senare under hösten 
med så olämpligt väder att bägge husens 
norra gavlar totalförstördes och måste 
göras om från grunden. Föreningen för
bereder sig nu med att under nästa år fira 
sin 60-åriga tillvaro. 

Gunnar Thollander, ordförande 

Söderöns Hembygdsförening 

Söderöns Hembygdsförening bildades 
2001 och hade vid årets slut 220 med
lemmar. 

Verksamhetsåret började med årsmö-

tet och följdes i april av en berättarkväll i 
Söderögården, Långalma. Det var folk
livsforskaren Ebbe Schön som underhöll 
med skrönor och funderingar kring gam
mal folktro. Trubaduren Dan Hagelberg 
varvade med vissång och gitarrspel. 

Gökottan anordnades för sjätte gång
en och Gunnar Emanuelsson, Björnäs var 
även denna gång guide. För året hade 
gökottan förlagts i trakterna mot Lång
alma fjärden. 

Nationaldagsfirandet har blivit en tra
dition och det är ett samarrangemang 
med Söderögårdens Bygdegårdsförening. 
Inledningsvis till kaffet spelade blås
orkestern Al Fine från Östhammar pam
pig musik och högtidstalet hölls av förre 
landshövdingen Jan Rydh. Roligt att det 
blir fler och fler som kommer i folkdräkt. 

Tack vare bl.a. Upplandsstiftelsen har 
Söderön fått en naturstig på ca 5 km. Start 
och mål är vid skolan i Långalma och en 
kväll i juli anordnade hembygdsförening
en en vandring längs stigen. Anslutning
en var bra och vi fick information av olika 
slag under vandringen. Medhavd mat
säck intog vi vid Långalma bys gamla 
gistvall. 

Bygdegårdsföreningen anordnar varje 
år i juli Söderödagen och hembygdsför
eningen deltog som vanligt med en ut
ställning, den här gången förkläden. Och 
så hade vi plockat fram några gamla före
mål som fick många att fundera över vad 
det kunde vara. 

Föreningen har som projekt att samla 
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in och skanna av gamla bilder från 
Söderön. Vi deltog vid en pensionärsträff 
i oktober och det var många som hade 
hörsammat uppmaningen att ta med sina 
album. Vi fick ett bra tillskott till vårt ar
kiv. 

Vi håller även på att dokumentera 
gamla åkernamn. Det har varit en lång
dragen historia och för att få fart på det 
hela igen hade vi en ny upptaktskväll i 
Nolsterby kapell i november. 

Vi avslutade året med en julfest med 
tomtebesök. 

Föreningen ger ut medlemsbladet 
Söderöposten. Det utkommer med fyra 
nummer per år och vårnumret delades 
för andra året ut i samtliga postlådor på 
Söderön, ca 900 st. Detta gav ett bra med
lemstillskott. 

Styrelsen 

Teda hembygdsförening 

Boken Från Fredriksdal till Fröberga - be
rättelser från Teda, blev klar under hösten 
2008. Därmed avslutades ett arbete som 
pågått i flera år med att dokumentera 
bygdens historia och beskriva situationen 
i Teda nu. Flera berättelser är nedteck
nade under samtalskvällar med minnes
goda tedabor. Andra är enskilda bidrag. 
Socknens tre anrika storgårdar har fått sin 
historia berättad och traktens flora är be
skriven. I Teda finns endast ett verkstads
företag och detta har ingått i Bo Larssons 

forskning om familjeföretag på den upp
ländska landsbygden. I en artikel i boken 
har författaren gett forskarens bild av ett 
företag som varit och är mycket välkänt i 
bygden. Tack vare stöd från sponsorer 
och god avsättning är bokprojektet i 
hamn även ekonomiskt. 

Föreningen har genomfört program 
varje månad utom juli. Torpargänget har 
glatt oss med en Dan Andersson-afton, 
Lennart Nordqvist berättat om en resa i 
Turkiet och Tage Pettersson om vägpro
jektet E 18 som har stor betydelse för hela 
trakten. Genom naturmorgon på Grön
garnsåsen, föreläsning om vildsvin och 
svampvisning har vi fördjupat oss i några 
aspekter på vår natur. 

Vår sommarresa tillsammans med 
grannföreningen Bartholomei Gille och 
LRF-avdelningen gick till Trosa och 
Tullgarn. 

Konfirmanderna i Tillinge under led
ning av kantor Gunnel Bergman bjöd på 
ett stämningsfullt luciafirande. Förening
en har nu 167 medlemmar. 

Bertil Larsson 

Tegelsmora Hembygdsförening 

Tillsammans med Tegelsmora församling 
arrangerade hembygdsföreningen den 
16:e upplagan av Tegelsmoraveckan den 
24-31 augusti. På invigningsdagens mässa 
i kyrkan svarade de två riksspelmännen 
Cajsa Ekstav och Erika Lindgren för det 
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En inventering av soldattorpen i socknen genom
fördes under våren. 

traditionella folkmusikinslaget. Cajsa 
ledde därefter allspelet vid Eric Sahl
ström statyn. Med ordföranden Marianne 
Möllerman i spetsen bjöd styrelsen för 
Eric Sahlströms Minnesfond på folkmu
sik från scenen. De avlöstes av Hasse 
Svedberg och John Paulsson som tog pu
bliken med på en musikalisk jordenrun
tresa. Dagen avslutades i Hembygds
gården där Barbro Persson på ett känslo
samt sätt berättade minnen från sina 
barndomsår i Tegelsmora. I de sångliga 
inslagen instämde hennes son, opera
sångaren Olle Persson. I övrigt innehöll 
veckan konserter med folkmusikgruppen 
Väsen och vissångerskan Cajsa Stina 
Åkerström. För det talade inslaget sva
rade Ove "Sibirien" Andersson. På av
slutningsdagen återkom Olle Persson och 
gav en konsert tillsammans med kyrko
kören. 

Andra samarrangemang som genom
fördes under året var Ersmäss, folkmu
sikträff till Eric Sahlströms minne, som 

2008 sammanföll med Eric Sahlströms 
Institutets 10-årsjubileum. 

På Kristi himmelsfärdsdag genomför
des den traditionella vandringen längs 
Gullstigen tillsammans med Dannemora 
Hembygdsförening. 

Under våren genomfördes en fysisk 
inventering av soldattorpen inom sock
nen. En första redovisning gjordes under 
Tegelsmoradagen. I samarbete med 
Upplandsmuseet och Örbyhus skola 
kommer inventeringen att dokumenteras 
under läsåret 2009- 2010. 

I den vid årsskiftet i SVT 2 visade doku
mentären Morfars farfars far- och jag hand
lade avsnittet Soldaten om torpet Bennar
by i Tegelsmora. Hembygdsföreningen var 
här, liksom till avsnittet Bruket, som till
drog sig i Tobo, filmmakaren Clary Jansson 
behjälplig med underlagsmaterial. 

Föreningen har även under året ge
nomfört det ordinarie programmet: Fejar
gille, Byvandring, Brasafton samt Val
borgsmässo- och Nationaldagsfirande. 

Vid årsmötet presenterades bilderna i 
2008 års almanacka. 

Sommarresan gick denna gång till 
Fågelsjö Gammelgård. 

För att vidmakthålla den nordupp
ländska folkmusiktraditionen anordnar 
föreningen sedan 2005 månatliga spelstu
gor under vinterhalvåret. 

Föreningens verksamhet kan numera 
följas på nätet via den under 2008 etable
rade hemsidan www.tegelsmora.se 

KG Marklund, ordförande 
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Tensta Hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 15 mars i Klubb
lokalen i Skyttorp. Ordförande Mona 
Eriksson kunde hälsa ca. 45 medlemmar 
välkomna till detta 88:e årsmöte. Efter 
förhandlingarna berättade och visade 
Agneta och Lars Thisner bilder från sin 
resa i Kina där man framförallt hade be
sökt olika jordbruksbygder. 

Vårt arbetsår inleddes med valborgs
mässofirande i Mårdbacken, Vansta. Åke 
Engblom höll vårtalet och de cirka 200 
personer som kommit kunde köpa korv, 
saft och kaffe. 

Den 15 maj anordnade hembygdsför
eningen en "gammeldags" skoldag för åk 
4 elever från Vattholma skola. Eleverna 
fick pröva på hur det var att gå i skolan 
förr i tiden i det klassrum som vi inrett i 
bygdegården med saker från vårt skol
museum. De fick även besöka kyrkan, 
klockstapeln och vårt hembygdsmu-
seum. 

Årets vårutflykt gick till Altomta gård, 
en gård som sjökaptenen, lantbrukaren 
och vetenskapsmannen Carl-Gustaf Eke
berg lät anlägga i början på 1760-talet. 
Gården är nu byggnadsminnesförklarad. 
Den nuvarande ägaren har rustat upp 
gården så att den har fått tillbaka 1700-
talsglansen. I guidade grupper kunde vi 
få se det Ekebergska rummet med vägg
målningar som skildrar resorna till Kina 
och andra främmande länder. Utflykten 
samlade 75 personer. 

Tillsammans med andra föreningar 
deltog hembygdsföreningen i kyrkans 
"nyinflyttades dag" i början av juni. Alla 
nyinflyttade i församlingen hade fått en 
inbjudan att komma till bygdegården för 
att få bekanta sig med de olika förenin
garnas verksamheter. 

Midsommarfirandet ordnades som 
vanligt i Klockstapelsbacken och trots ho
tande regn var det stor uppslutning. 

Kyrkogårdsvandringen den 6 juli och 
det efterföljande samkvämet i sockenstu
gan samlade också många deltagare. 

Tensta-Dagen firades andra söndagen 
i augusti. Dagen började med gudstjänst i 
kyrkan. Det var även visning av kyrkan 
med Alf. G. Lindström som guide. Vid 
festens öppnande blåste Torsten Anders
son i näverlur. Mats G. Larsson invig
ningstalade under rubriken "Tensta -
samlingsplats med historia". Familje
underhållningen bestod av olika dans
uppvisningar, teater med Watteranerna, 
styltornas mästare Vazir, trubaduren Rolf 
Larsson och Tensta spelmanslag. Som 
vanligt gavs möjlighet att gå naturstig 
samt att köpa sig något mättande och 
gott. Traktens hantverkare hade försälj
ning av sina produkter. Dagen avslutades 
traditionsenligt med fackeldans utförd av 
Tensta folkdanslag samt att Torsten 
Andersson blåste i näverlur från klock
stapeln. 

Höstutflykten detta år gick till Håll
näshalvön. Med hjälp av medlemmar i 
Hållnäs hembygdsförening blev vi gui-
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dade runt på deras hembygdsgård och 
fick även besöka fiskelägena Fagerviken 
och Fågelsundet. 

Kerstin Johansson, sekreterare 

Torstuna hembygdsförening 

På årsmötet berättade arkivarie Kenth 
Hansson från Heby kommun om sin bok 
"Bakom minnenas grind i Skattmansö". 

En tidig vårmorgon var det gökotta på 
Vånsjöåsen med guidning av Ulf Broberg. 

I maj hade vi Öppet Hus på Härled 
med kaffeservering och visning av sam
lingarna samt guidning vid Ytterkvarn. 

Nationaldagen firades på Härled med 
flagghissning, flaggsignal på trumpet, tal, 
allsång och kaffeservering. 

Omkring 1.000 personer besökte årets 
midsommarfest på Härled. 

Två friluftsgudstjänster hölls tradi
tionsenligt på Härled och första sönda
gen i juli serverades lunch med sill och 
potatis. 

I augusti var det Trivselkväll med hel
stekt gris på Härled, ett samarrangemang 
med Bygdegårdsföreningen och LRF. 

Årets utflykt gick till Östervåla 
Hembygdsgård och Möbelmuseum samt 
till Erik Jansson-spelet i Tärnsjö. 

En byvandring genomfördes i Grinda 
med intressant guidning av Irene Flygare 
och på Upplandsledens dag företogs en 
vandring längs leden. 

Den sista punkten på årets sommar-

Midsommar/esten på hembygdsgården Härled. 

program var en hästfest för alla som ställt 
upp med ideellt arbete på Härled. 

Katarina Wall, Sekreterare 

Tvärnö Hembygdsförening 

Tvärnö Hembygdsförening har under 
2008 - utöver årsmöte och styrelsemöten 
- arrangerat fem aktiviteter för befolk
ningen, inklusive sommargäster. Dessa 
var orkidevandring, midsommarfirande, 
Tvärnödag i samarbete med Upplands
stiftelsen, båtutflykt till Grisslehamn med 
författaren Erik Eriksson som föreläsare 
och guide, samt friluftsgudstjänst. 

Hembygdsföreningen har sedan nå
got år tillbaka påbörjat en inventering och 
beskrivning av stamfastigheterna på ön 



318 FRÅN HEMBYGOSARBETET 

och närliggande öar. Detta arbete plane
ras fortsätta under kommande år, eventu
ellt med en sammanställd skrift som slut
produkt. 

Sune fussil, ordförande 

Vaksala Hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 29 mars i Vaksala för
samlingshem med ett 60-tal medlemmar 
närvarande. Diplom, blommor och sti
pendier i Nutidsdokumentation delades 
ut till tre gymnasieungdomar, Emma 
Thorsell, Joanna Runestam och Jonas 
Loveus från Grafiskt utbildningscenter 
(GUC). Dessa var utsedda till vinnare 
bland 10 inlämnade tävlingsbidrag med 
tema att dokumentera "En dag på 
Gränby centrum". Årsmötesdeltagarna 
fick också lyssna till ett mycket intressant 
föredrag av landsantikvarie Håkan Liby 
om "Vårens festseder i Uppland". 

På världskulturdagen den 18 april höll 
kyrkoingenjören Björn Björk i Vaksala kyr
kas Mariakor ett föredrag om "Vad gör en 
kyrkoingenjör i Uppsala stift". Genom sitt 
arbete är han nog den ende som besökt alla 
kyrkor och kapell i Uppland. 

En vårutflykt företogs den 17 maj till 
familjen Ehns sommarresidens i Grytbol, 
Funbo. Andreas Ehn berättade om går
dens historia, familjens historia på går
den samt om växter och djur, som finns i 
dess omgivningar, t.ex. örn och häger. 

Hembygdsdagen den 15 juni inleddes 

med högmässa i Vaksala kyrka och sed
vanlig promenad under musik till för
samlingshemmet. Delar av Gåsanders 
spelmanslag underhöll också under kaff
fet de ca 70-tal församlade. Anders Hult 
höll därefter under rubriken "Tro och ve
tande om källor", ett mycket intressant 
fördrag om källor av olika slag. 

Den 13 augusti avnjöt 20 närvarande, 
på temat "matkultur", surströmming med 
nykokt färsk-potatis och andra tillbehör i 
den sköna miljön i Lilla skolans trädgård. 

64 personer samlades till den traditio
nella festmiddagen lördagen den 18 okto
ber i Johannelundsgårdens aula. Dagens 
3-rättersmiddag hade ett visst "Upp
landstema", såsom kallrökt lax med spar
ris och pepparrotsgrädde, helstekt kalv
file samt som dessert vaniljparfait med 
havtornskompott. Musikanterna, som 
underhöll oss så glatt och omtyckt, var 
Anders Liljefors på fiol, Beme Widen på 
dragspel och Olle Wennberg med sång. 

Den 13 november samlades ett 10-tal 
intresserade till en inspirationskväll i 
Släkt- och hembygdsforskning, ledd av 
Solveig Brundin Eriksson och Carl-Birger 
Sveidqvist. Våra medlemmar i förening
en, Kjell Samuelsson och Björn Löfgren, 
berättade bl.a. om intressanta saker från 
Skölsta och om den elake och stridbare 
Rosenstjelke, en slags häradshövding, 
som på 1600-talet ägde Årsta gård. 

Antalet medlemmar i föreningen vid 
årets slut var 295. 

Nils G. Larsson, sekreterare 
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Valö-Forsmarks 
Hembygdsförening 

Valö-Forsmarks Hembygdsförening, som 
under 2008 firade sitt 60:e verksamhetsår, 
hade vid utgången av året 225 medlem
mar samt 33 hedersmedlemmar, vilket 
man blir vid fyllda 80 år. Antalet 
barn/ungdomar uppgick till 14 stycken 
och det är en liten ökning och ganska till
fredsställande i en socken som består av 
ca 600 invånare. 

Verksamheten under året gick i stort 
sett i gamla fotspår med några undantag. 
Lundgården, som flyttades till hem
bygdsgården för drygt 10 år sedan, har 
nu färdigställts i huvudsak tack vare ide
ella krafter. Hembygdsgården har nu be
rikats med ett rymligt aktivitetshus, som 
även har hyrts ut för dopkalas, födelse
dagsfirande och bröllopsfester. Bilden 
nedan visar Lundhusets exteriör med nå
gra av de ideella krafterna stående på den 
nybyggda rampen för funktionshin
drade. 

Fasta evenemang under året var en 
äggsexa i påskveckan, en kyrkstigsvan
dring i början av juni, en familjedag på 
hembygdsgården i samverkan med LRF
kretsen och Valö IK i slutet av september 
då vi kunde fira ett trippeljubileum -
Valö-Forsmarks Hembygdsförening 60 år, 
Valö-Forsmarks LRF-krets 75 år och Valö 
IK 80 år. Lottakåren serverade ärtsoppa 
till allas förtjusning. 

En nyhet för året var att midsommar-

Lundhuset på hembygdsgården med några med
lemmar stående på den nya rampen för funktions
hindrade besökare. 

firandet förlades till hembygdsgården 
och arrangerades i samarbete med Gran
hälla Bygdegårdsförening. Den 48:e Spel
mansstämman på Vigelsboäng genom
fördes traditionsenligt den första sönda
gen i augusti med regn och mörka moln 
och med ty åtföljande ekonomi som följd. 
Under hösten inbjöds till en uppskattad 
berättarkväll då Stig Unge gav oss klara 
besked om spöken och andra oknytt i 
våra trakter. Det traditionella advent
skafffet med sång och musik avslutade 
verksamhetsåret. 

Stig Hedlund, ordförande 

Wardsaetra & Gutasunds hem
bygdsförening 

Under våren och hösten genomfördes 
sammanlagt sex kvällsföreläsningar på 
Gottsunda-biblioteket. "Släktforskning 
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på nätet" med Jan Eurenius, "Från jägar
station till Gottsunda centrum" med Ylva 
Roslund-Forenius, "Linnes växter i våra 
trädgårdar" med Lena Hansson, "Tråden 
den sköra", om textilt hantverk med Lena 
Hellström, "Våra arkiv är riktiga skatt
gömmor" med Linda Oja och "I Rud
becks fotspår - arkeologi mellan Fyris 
och Håga" med Helena Hulth. 

På våren och sommaren blev det ut
omhusaktiviteter: Röjning kring runste
nen och kring de gamla enarna i "ene
backen", gökotta vid platsen för Lurbo 
tempel, kvällsvandringar längs Gott
sundastigen, i Uppsalas historiska kvar
ter samt vid Linnes Hammarby. 

Under rubriken "Promenera mera" 
genomfördes åtta eftermiddagsvandring
ar under vår och höst i Uppsala med in
riktning på såväl natur som kultur: 
Miljön runt Uppsala slott, Stabbygården 
samt Stabbyskogen, Gamla Uppsala-Tun
åsen, Lilla Djurgården-Nåntunalund, 
Kronparken, Vårdsätra skog liksom Fyris
ån norrut samt söderut från Dombron. 

Under våren genomfördes en studie
cirkel under dagtid med inriktning på 
närområdets historia. 

Yttrande lämnades till Uppsala kom
mun gällande utbyggnadsplaner i Västa 
Vårdsätra. 

Vid Vintertinget fick föreningen motta 
Disa Gilles pris. 

Styrelsen 

Viksta hembygdsförening och 
Viksta traktormuseum 

Året inleddes med Allsångscafe den 3 
februari under ledning av Leif Alpsjö, 
Örjan Englund, Gunnel Viking och Eva 
Lindström. 

Årsmöte hölls den 9 mars i Viksta byg
degård. Efter årsmötesförhandlingar och 
kaffe med semla, berättade Timo Ekholm 
kring sin bok som handlar om att vara 
finskt krigsbarn, hur han upplevt hemsk
heter men kom sedan till ett gott svenskt 
hem i Jällsta, Viksta där kärlek och om
tanke rådde. 

Den 8 juni gick ett 15-tal personer de
lar av gamla kyrkstigen. Färden utgick 
från Hakens stuga i Älby och avslutades 
vid "Nyodlingen" i Messattebo, där hölls 
gudstjänst, präst var Birgitta Andersson 
och kantor Eva Lindström med kör. 

Vikstadagen, den 27 juli, var som van
ligt välbesökt av både spelmän och åhö
rare. Traditionsenligt hölls gudstjänst i 
kyrkan med spelmansmusik och sång av 
Eva Tjörnebo. Prästen Björn Nilsson höll i 
gudstjänsten. Därefter spelmansuppvakt
ning vid Viksta-Lasse stenen och kyrk
kaffe på Tunet. Bosse Larsson var spel
ledare för alla spelmän. Ing-Marie Sved
lund visade kyrkan. 

Den 7 september medverkade hem
bygdsföreningen i "Viksta visar" i Bygde
gården. 

Tacksägelsedagen, den 12 oktober, hölls 
en musikgudstjänst då årets Viksta-. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 321 

Lassestipendiat Ann-Kristin Granfors 
medverkade. Kyrkan var smyckad med 
olika alster av årets skörd. Efter guds
tjänsten bjöd hembygdsföreningen på 
kaffe med dopp i kyrkan. 

Berättarcafeet den 26 oktober med 
världsmästaren motocross, Torsten 
Hallman, var mycket välbesökt. Han tog 
oss med i en mycket intressant historik i 
ord och bild, från sin barndomstid i 
Nyvalla, till världsmästare. 

Fattigstugan har under sommaren fått 
taket omlagt av frivillig arbetskraft. 

Stiftelsen Fonden till Viksta-Lasses minne 
På Knutmässodagen arrangerar Stiftelsen 
Fonden Till Viksta-Lasses Minne årligen 
en spelmansfest i Viksta bygdegård. Årets 
fest besöktes av ett 60-tal betalande per
soner, som underhölls av ca 50 spelmän. 

Sista söndagen i juli anordnades tradi
tionsenligt Viksta hembygdsdag med 
spelmansstämma. 

På Vikstadagen delas ett stipendium 
varje år ut till en person som aktivt för den 
folkmusikaliska traditionen efter Viksta
Lasse vidare. Till årets stipendiat utsågs 
Ann-Kristin Granfors, som erhöll 10.000 kr. 

Viksta Traktormuseum 
Museet har under året besökts av stort 
antal personer, främst då under mark
nadsdagen samt traktordagen. Även 
grupper av olika storlek har besökt oss. 
Museet har i år haft öppet under hel
gerna,från juli till augusti, i övrigt efter 

överenskommelse. Cirka 4-8 personer 
träffas i stort sett alla tisdagar under året 
för att sköta och underhålla museets sam
lingar samt att renovera "nya" objekt. 
Museets samlingar innehåller ca 125 trak
torer, varav cirka hälften är körbara. 

Viksta Veteranmarknad som även i år 
samarrangerades med Automobilhisto
riska klubben i Uppsala (AHK), blev lika 
välbesökt som vanligt med cirka 350 säl
jare och ett mycket stort antal besökare. 

Traktordagen anordnades traditions
enligt med ett stort antal traktorer och 
maskiner som demonstrationskördes 
Uppvisning av gammelbilar, medverkan 
av släktforskarna, malning samt instru
mentvärdering av Leif Alpsjö var andra 
inslag under dagen. Även i år bjöds på 
tornerspel med hästar och riddare. 500 
betalande besökte oss denna dag. 

Viksta Traktormuseum var även i år 
med vid Disagårdens traktordag den 13 
juli och visade upp Munktell 25, Allgaier, 
gräsklippare med mera. 

Styrelsen 

Villberga hembygdsförening 

Föreningen höll sitt årsmöte den 6 mars i 
Hembygdsgården Karlsro. Månadsmöten 
har hållits januari, mars, april, maj, sep
tember, oktober, november och december. 

Den 20 april hade vi besök från Reeses 
handelsträdgård och vi fick då goda råd 
inför den kommande säsongen. 
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Den 6 juni firades Nationaldagen på 
skogsvallen i Grillby. Högtidstalet hölls 
av fastighetsmäklare Justus Wahlström. 

På midsommarafton den 20 juni ar
rangerades traditionsenligt firande med 
familjefest och dans kring midsommar
stången. Grillby folkdansare medverkade. 

Söndagen den 27 juli firades guds
tjänst ute i det fria på Hembygdsgården 
som traditionen bjuder. 

Föreningens sommarresa gick i år till 
Bergslagen med besök i Engelsberg och 
delar av Husbyringen. 

Den 17 oktober firades Hembygds
föreningens 25-åriga tillvaro med supe 
och utdelning av förtjänsttecken och 
blommor. En historik över de gångna 
åren framfördes. Ett 50-tal medlemmar 
deltog i firandet. 

Som vanligt jobbar en grupp på Ena
bygdsarkivet med uppdateringar och tid
ningsurklipp en dag i veckan under vin
terhalvåret. 

Bengt Karlsson, ordf 

Vittinge Hembygdsförening 

Föreningen har under året haft 258 beta
lande medlemmar. Under året har den 
gamla gärdesgården vid hembygdsgår
den rivits och ersatts med en ny under 
sakkunnig ledning av Ingvar Pettersson 
från Nydala. 

Årets största evenemang var som van
ligt midsommarfirandet vid hembygds-

gården. Ungefär 600 personer deltog i 
danslek runt midsommarstången, fikade, 
köpte lotter, spelade på chokladcykelhjul, 
fiskade i fiskdammen och trivdes till
sammans. 

Andra populära evenemang under året 
var: 

Berättarafton i församlingshemmet med 
visning av hembygdsfilm. 

Kyrkstigsvandring på Kristi himmel
färds dag från Morgongåva till Vittinge 
på den gamla kyrkstigen mellan Knubbo 
ochÖnsebo. 

Trefaldighetsfirande vid Säby källa med 
efterföljande samkväm i hembygdsgår
den. 

Sommarsöndag i augusti med tema 
"Jakt och fiske" med en riktig uppstop
pad björn att titta på. Utställning med 
gamla jakt- och fiskeredskap fanns också 
att beskåda, liksom hantverk av lite olika 
slag. 

Trivselkväll i oktober med ärtsoppa och 
underhållning. De som varit med och 
byggt den nya gärdesgården var särskilt 
inbjudna. Ingvar Pettersson från Nydala 
tackades med en gåva för sin professio
nella ledning av bygget. 

Adventssamkväm arrangerades i sam
arbete med Vittinge församling andra 
söndagen i advent. Kören "Sångkraft" 
deltog så väl under musikgudstjänsten i 
kyrkan som under kaffet efteråt. 

Knutsfesten fick firas något tidigare än 
vanligt på grund av ombyggnad av för
samlingshemmet. De deltagande fick 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 323 

njuta av god mat, underhållning, lekar 
och trevlig samvaro. 

Styrelsen 

Älv kar le by hembygdsförening 

Största delen av föreningens verksamhet 
tilldrog sig under våren och sommaren. 
Under april och maj städades hembygds
gården och rams och kronor till majstång
en tillverkades. 

Nationaldagen firades på föreningens 
festplats . Kommunens kulturförvaltning 
medverkade med musik, sång och dans, 
kulturpriser delades ut. Kaffe och lax
smörgåsar såldes. 

Fallens dag genomfördes den 15 juni. 
Föreningen deltog med försäljning av 
kaffe och våfflor. 

Midsommarafton firades med maj
stångsresning på festplatsen med musik
underhållning, dans kring majstången 
och kaffeservering. 

På Gammelgårdens loge visades ut
ställningen "Från topp till tå" genom 
fotografier och kläder från förra sekelskif
tet. I samband med utställningen serve
rades kaffe med bröd under fem sönda
gar i juli. 

Sommarens aktiviteter avslutades 
med Byss-Callestämman, som firas den 
tredje söndagen i augusti varje år, till 
minne av nyckelharpospelaren Carl 
Ersson Bössa, kallad Byss-Calle. 

En höst och vår stämma har hållits, 

båda välbesökta av föreningens medlem
mar. Styrelsen har haft 11 styrelsemöten 
under året. 

Ett kompendium "Älvkarleby hem
bygdsförenings fastighets- och byggnads
bestånd" utarbetas för närvarande. 

Styrelsen 

Östervåla Hembygdsförening 

Det går bra för Östervåla hembygdsför
ening! Under 2008 fortsatte besökarna att 
komma till Östervåla Hembygdsgård, 
Mårtsbogården i samma strida ström som 
tidigare år. Medlemsantalet ökade med 
30 medlemmar till 370 stycken. Det känns 
onekligen som om vi har medvind och att 
vi uppmärksammas i bygden och att fler 
och fler ortsbor och turister hittar till 
Mårtsbogården. 

Verksamheten har pågått som under 
tidigare år även om några nya inslag 
märktes i programtablån. 

Östervåla Hembygdsförening fick den 
stora äran att vara värdar för Upplands 
fornminnesförening och hembygdsför
bunds årsmöte i april 2008. Det var roligt 
att se att så många hembygdsvänner slöt 
upp till årsmötet och till vårt kulturpro
gram, då vi stolt kunde visa upp väl val
da delar av Östervålas sevärdheter. 

Den anrika "Östervålastämman" åter
kom detta år. Under 1970 och 80-talet var 
denna spelmansstämma en verklig besö
karmagnet och en stor händelse i spel-
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manskretsar. Senare avklingade intresset 
för stämman som slutligen lades ner. I 
samarbete med Heby kommun och 
Östervåla Idrottsförening kunde nu 
Östervåla Hembygdsförening återinviga 
stämman den 1 augusti och det blev en 
härlig kväll på tunet vid Mårtsbogården. 

I en sådan här liten summering av ett 
hembygdsår kan man inte låta bli att 
uppmärksamma alla ideella krafter som 
arbetar för föreningens väl och ve. 

Mattias Landen, ordförande 


	(299-312) Från hembygdsarbetet
	(313-324) Från hembygdsarbetet

