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Från hembygdsarbetet 

Altuna hembygdsförening 

Föreningens aktiviteter inleddes med ett 

årsmöte den 23 februari. Ett 30-tal med

lemmar deltog. Bland annat beslutades att 

föreningens stadgar skulle skrivas om och 

därmed utlystes ett extra möte i maj. 
Under mars månad besökte vi Karleby 

Tingshus på inbjudan av Simtuna hem

bygdsförening för att se filmen "Med föt

terna på jorden". 

Föreningen deltog vidare i "Djurens 

Dag" med Tord Johanssons kaniner. Vid 

hembygdsgården fanns det möjlighet att 

titta och klappa på de söta kaninerna. 
Maj månads aktiviteter fortsatte med 

"Öppet hus" den 18:e med stort kakkalas. 
Inger Findeisen passade på att öppna sin 

konstutställning denna dag med tavlor i olja 
och akvarell. Bland annat med motiv från 

Altunabygden. Vidare klubbades förening

ens nya stadgar. Ett 80-tal personer hade 

sökt sig till hembygdsgården denna dag. 
I slutet av maj lyssnade vi till göken på 

Ingemossen. 
Nationaldagen firades traditionsenligt 

med tal, i år av Ulrika Rognelid, på hem

bygdsgården. Därefter tågade vi upp till 

kyrkan med föreningens samt Hemvärnets 
fanor i täten. Trögds spelmanslag medver

kade både i kyrkan och vid hembygdsgår

den. 

På Trefaldighetsafton samlades fören

ingsmedlemmarna för att traditionsenligt 

"dricka hälsa" vid källan i Sörängen. Efter 

att ha druckit litet av det livgivande vattnet 

traskade man med pigga ben till hembygds

gården för kaffesamkväm. 

Midsommarfesten blev välbesökt med 

ca 250 betalande gäster. Man dansade kring 

den majade stången denna kylslagna som

mardag och trots det dåliga vädret verkade 

alla trivas. 

Ett besök på Bro Glasbruk i Upplands
bro gjordes under juli. Många fina skapelser 
gjorda av returglas fanns att beskåda. 

Under "Trivselkvällen" serverades i år 

"sill och potatis". Ett 30-tal gäster stillade 
sin hunger denna kväll. 

Under oktober månad "kurade vi skym
ning" i stearinljusens och brasans sken. Då 

pratades det om bygdens fornstora dagar. 

För att locka till oss den yngre genera
tionen anordnades "Pysselkväll". Det bands 
kransar med stor iver och åts våfflor med 
lika stor intensitet. 
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Vi avslutade föreningens verksamhet för 

året genom den återkommande "Höststäd

ningsdagen". 

Under året har föreningen fått hjälp med 

att tukta de vackra gamla ekarna på ett sak

kunnigt sätt. 

Medlemmar har deltagit i Vintertinget, 

Ordförandekonferensen och Upplands forn

minnesförening och hembygdsförbunds 

årsstämma. 

Karin Tillander, sekreterare 

Björklinge hembygdsförening 

2014 inleddes med årsstämma den 30 mars 

som samlade ett 120-tal deltagare. Ordfö

rande Johan Gabriel Borgenstierna hälsade 

välkommen och höll parentation för avlidna 

medlemmar. Priser delades ut till vinnarna 

i hembygdsföreningens teckningstävling 
för elever i Björklinge skola. Årets uppgift 

handlade om husförhör. Gås Andersbygdens 

spelmanslag bjöd på musik och efter sed

vanliga årsmötesförhandlingar avtackades 

Uno Wallgren (30 år som kassör) och Johan 
Gabriel Borgenstierna för sina insatser i för

eningen. Då ingen ny ordförande gått att 

finna, beslutade stämman att sätta posten 

vakant till nästa årsmöte. Efter kaffepaus 

höll Jacke Sjödin ett uppskattat kåseri. 

Valborgsmässoafton samlades många 

kring brasan. Kyrkoherde Mats Thurfjell 

vårtalade och kyrkokören sjöng. 

Annika Hillerstig guidar en grupp från förskolan i 
museet. Foto Britt Kardel!. 

Städdag i museum och stall hölls den 7 maj. 

Nedanför kyrkan står Bror Hjorths staty av 

spelmannen Gås Anders . Den 29 maj fira

des 70-årsdagen av invigningen 1944. Efter 
spelmansmässa i kyrkan med kör, spelmän 

och dansare, tågade alla till statyn där det 
framfördes tal och musik. Efteråt var det 

spelmansstämma i församlingshemmet och 

hembygdsföreningens museum visade bland 

annat Gås Anders fiol och annat med an

knytning till spelmannen. En ättling till Gås 

Anders fanns med i museet och berättade. 

Nationaldagsfirandet startade med sam

ling kring flaggstången vid församlings
hemmet. Efter flagghissning, diktläsning 

och kvartettsång tågade alla till kyrkan ef

ter fanborgen sjungande Upplandssången. 

Högtidstalet hölls av diakon Turid Apel

gårdh. Spelmansmusik och sång av flera kö

rer stod också på programmet. 
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Björklingedagen firades den 31 augusti 
med nytt innehåll. Ortens företag, organi
sationer och föreningar hade av hembygds
föreningen inbjudits att denna dag visa upp 
sina verksamheter och under tre timmar 

var det öppet hus hos 18 av dessa. Arrang
emanget var mycket uppskattat och fick 
många att ge sig ut "på byn". 

Julmarknad hölls på gården framför mu
seet den 16 november och lockade ett stort 
antal besökare. Museet var mycket välbe
sökt och även detta år var det kö till hem

bygdsföreningens kaffeservering i Stallet. 
Stallet drabbades under året av en vatten

läcka, vilket gjorde en renovering nödvändig. 
En fin, ny köksavdelning finns nu i bruk. 

Öppet hus hölls i museet påskdagen 
samt sista söndagen i juni, juli och augusti. 

Ingrid Pettersson 

Bondkyrko Hembygdsförening 

Hembygdsföreningen grundades 1953 och 
äger och vårdar Stabby Prästgård, som 
har funnits ända sedan 1500-talet. I takt 
med att Uppsalas norra delar byggs ut och 
kommer allt närmare gården, ökar värdet 
av den lantliga och kulturhistoriskt värde
fulla miljön. Föreningen har för närvarande 

strax under 400 medlemmar. Genom olika 
program och andra aktiviteter vill vi sprida 
kunskap om och intresse för Prästgården 

Gott briid bakas 
i den gamla 
bakugnen. 

och dess miljö. Husen och det gamla valvet 
är populära att hyra för fester och konferen
ser av olika slag. 

Under år 2014 arrangerades åtta pro
gramkvällar med olika och varierande inslag. 
Besökarna fick höra berättelser om uppländ

ska guldfynd från forntiden, den litterära 
kvartetten Geijer, Almquist, Bremer och 

Flygare-Carlen, Uppsalas och slättens målare 
Gusten Widerbäck, Uppsala i gångna tider, 
prästen som överhetens representant och fol
kets idehistoria (dialekter och folkminnen). 

Till detta kom den traditionella bakda

gen första söndagen i mars, gökottan den 4 
maj, gudstjänsten den 29 maj och en vand
ring i bebyggelsemiljön den 4 juni. Tillsam
mans med Gröna Sköna Stabby anordnades 
Stabbydagen den 28 september, med musik, 
föredrag, loppis och cafe. 

Den ovanligt soliga och varma sommaren 
lockade mängder av besökare till föreningens 
cafe, som höll öppet varje söndag från början 
av maj till slutet av september. Det hemba
kade kaffebrödet var mycket uppskattat. 

Arbetet med trädgården och det löpande 
underhållet av husen fortsatte, delvis med 
hjälp av engagerade medlemmar i två arbets-
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dagar. Nu sprider kaprifol och nytrimmade 
syrenhäckar sin väldoft. Handikapprampen 

vid entren till Söderblomska huset har re

noverats och förbättrat tillgängligheten där. 
Staket och stuprör har målats, tegelpannor 
bytts ut och elutrustningen moderniserats. 

Kontakterna med Uppsalas politiker och 
tjänstemän om den nya detaljplanen har 

fortsatt. Planen är ännu inte definitiv och vi 
kommer att fortsätta slå vakt om de kultur
och miljövärden prästgården har. 

Kerstin E Wallin, sekreterare 

Bälinge Hembygdsförening 

Föreningens årsmöte ägde rum den 12 mars 

i församlingsgården. 60 personer samlades 
och lyssnade på Sven Hammars föredrag 
om flyget på Ärna. 

Vårutflykten gick till Strömsbergs bruk 
och Nostalgimuseet. 

Sommarutflykten gick till Wallhofs 
säteri i Jumkils socken, där Kerstin Land
ström berättade gårdens historia i då- och 
nutid. Kaffe avnjöts i trädgården Cirka 60 

personer deltog. 
Vid höstmötet gästades föreningen av 

Ingemar Ahlgren som visade naturbilder 
från sina resor i främmande länder. Han vi
sade även fågelbilder från Norge och de djur 
vi har på Bälinge mossar, till exempel vild
svin och kronhjortar. 

En del underhållsarbete har gjorts under 
året, hyttstigen har färgmärkts, några nya 
skyltar har satts upp och nya informations

tavlor. 
I lantbruksmuseet har ett rum byggts 

där föreningen visar olika snickarverktyg. 
Skolbarnen har besökt Bakomstugan 

och Asta Andersson berättade för dem om 
föremål som finns i stugan. 

Föreningen har fått en silvervas i gåva 

av Sigrid Öhlin som ursprungligen tillhört 
kronolänsman Erik Schelin som verkade i 

Bälinge under 30 år fram till 1890. 

Maud Henriksson, ordfärande 

Danmarks Hembygdsförening 

Nationaldagsfirandet och Midsommar

festen har blivit uppskattade evenemang i 
Sävja med 200 respektive 350 deltagare. På 
nationaldagen delades årets Linnestipen

dium ut. Det gick till hembygdsföreningens 
förre ordförande Stefan Östergren. Han har 
gjort en avgörande insats för hembygdsför
eningens bygdespel om Linne under åren 
kring Linne-jubileet 2007 och vid produk
tion av flera böcker om Linne, Hammarby 
och Sävja. Stipendiet delas ut av hembygds
föreningen och Länsförsäkringar i Uppsala. 

Varje helg under sommaren ordnade för
eningen konstutställningar på Linnes Säv
ja. Det är framför allt lokala konstnärer som 
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ställer ut, inspirerade av föreningens konst
kurator Birgitta Holmgren. Varje helg har 
det varit konserter som arrangeras av Gård

soasen, som drivs av gårdens arrendatorer i 
samverkan med DHF och Svenska kyrkan. 

Även Gårdsoasen delade ut ett stipendium, 
"Lilla Entreprenör Diplomet", som spons

rats av Anders Wall. Det gick till elvaåriga 
Smilla Bjurbo för hennes uppsättning av sin 

egen teaterpjäs "Livets svåra val." 
Föreningen har haft möten med före

drag om gamla kartor, lavar i Lunsen, gåt
fulla stolphål i Gamla Uppsala, trädgårds
visning och en berättarkväll om krigsåren. 
Landsantikvarie Håkan Liby överraskade, 

då han visade att våra förannonserade 
"riksdagsmannavästar" omöjligen kunde 
vara riksdagsmannen Daniel Anderssons 
från början av 1800-talet. Ridå, men läro

rikt! Vid årsmötet lockade Jacke Sjödin till 
många goda skratt. En konstcirkel har arbe
tat under hela året. 

Styrelsen har lämnat yttrande över 
förslag till trafikleder över Fyrisån och re
kommenderat en lösning med högbro vid 
Flottsund. I yttrande över förslag till kul
turmiljöprogram säger styrelsen, att pro
grammet måste konkretiseras for att ha 
någon betydelse. I vilken mån och hur ska 
landskapsbilden kring Kungsängen och 
Sävjaåns dalgång skyddas? Det är en akut 
fråga för stadens kulturmiljö. 

Tomas Anderman, ordförande 

Frösåkers Hembygdsförening 

Arets nationaldagsfirande genomfördes 
bästa möjliga försommarväder med sol och 
vindstilla. Enligt tradition samling och 
flaggutdelning på Rådhustorget. Därefter 
gemensam marsch från Rådhuset till hem
bygdsgården under ledning av blåsorkestern 

Al Fine. Cirka 175 personer deltog i firan

det. Föreningens ordförande Karl- Fredrik 
Ingemarsson höll ett tal med tonvikt på his
toriens betydelse for vårt lands utveckling 
och om Östhammar som en blomstrande 

hancverkstad 1750-1950. 
Hemvändardagen i juli arrangerades for 

fjärde året. Dagen är tänkt att skapa en mö
tesplats för hemvändare, nyinflyttade och 
ortsbor. Cirka 60 personer deltog i arrang
emanget. Musik-underhållningen, visning 
av gamla affärsskyltar från ett blommande 

affärsliv i Östhammar och en utställning av 
gamla kort från Östhammar var program
punkterna. 

Under sommaren har hembygdsgården 
under sex veckoslut, fredag till söndag, varit 

öppen, med möjlighet att fika och se våra 
samlingar. 

Öppet hus i Båtmanstorpet Marka Rote 
100 Roslagens 4:e båtsmans kompani, ar
rangerades i september. Under dagen över
lämnades ett fornfynd av Valö-Forsmarks 
hembygdsförening, en båtstäv från 1000 ta
let upphittad 1964 vid Markasjön, till Frö
såkers hembygdsförening att förvalta och 
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visa. Ett 50-tal besökare som kommit fick 
information om: 

- hur föreningen erhållit Båtmanstorpet 

som gåva 

krigsmaktens tillväxt och utveckling 

"Ständiga båtmanshållet" 

- korpral Erik Öberg, siste båtsmannen på 

torpet född 1850 
- Marka bys historia. 

Några medlemmar har röjt sly och träd vid 

Bautastenen vid Eds by utanför Östham

mar. Tanken är att göra fornminnet mer 

känt och presentabelt för allmänheten. 

I oktober ordnades för första gången på 

många år en Fornminnesresa. 16 intresse

rade personer genomförde en resa runt Öst

hammarsbygden i fornminnens tecken. Föl

jande platser besöktes: Bautastenen, Assjö 

Gravfält med 50 fornlämningar och 25 gra
var, Frösåkers härads avrättningsplats, min

nesplatsen över branden i Fattigstugan i Bör

stil, Jättegrytan i Marka och Båtsmanstorpet 

Rote 100 där fika och varmkorv serveras. 

En studiecirkel har genomförts med 

totalt 12 sammankomster. Intervjuer, som 

bandats har genomförts med Ann-Marie 

Löfstrand, Göran Andersson o Elof Svens 

samt Ulla Rudolfsson. De ämnen som be

handlats har varit Östhammars Tidning 

och Östhammars stads utveckling under 

18-1900-talet. 

Under hösten startade ett arbete att över

föra bilder och text från ett maskinskrivet 

Några medlemmar röjer och giir fint runt Bauta
stenen. Foto Bo Eriksson. 

koncept till digital form. Konceptet var "Tre 

Östhammarsbåtar" beskrivande ångbåtstra

fiken från Stockholm till Östhammar under 

1800- 1900 talet skrivet av Roger J Toll, bo

tolog från Hallstavik. Kompendiet beräknas 

vara färdigt för utgivning våren 2015. 

Antal medlemmar var under året 2 72. 

Styrelsen 

Gamla Upsala Hembygdsförening 

Gamla Uppsala Hembygdsförening har 

under 2014 traditionsenligt svarat för fyra 

större öppna arrangemang. 

Valborgsmässofirandet genomfördes som 

vanligt vid kungshögarna. Arrangemanget 

var lyckat, trots regn och snö. Österledkyr

kans scouter svarade för fackeltåg till kasen. 
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Körer från Gamla Uppsala församling och 

Österledskyrkan stämde upp vårsånger. Jan 

Bonander, präst i Gamla Uppsala försam

ling, höll vårtalet. Firandet avslutades som 

vanligt med ett fyrverkeri, som på grund av 

det usla vädret, inte helt kunde genomföras. 

Nationaldagsfirandet på Disagården in

leddes efter flagghissning och nationalsång 

med ett mycket uppskattat tal av Magnus 

Alkarp kring temat om nödvändigheten 

av att bekämpa de hatets krafter som vill 

exkludera människor från vår gemenskap 

på grund av hudfärg, tro eller nationalitet. 

Dragspelsorkestern Uppdraget underhöll 

och Kulturföreningen Fyrisgillet bjöd på 

dansuppvisning. I anslutning till firandet 

hölls en friluftsgudstjänst. 

I augusti ordnade vi hembygdsdag på 

Disagården med temat "Lokal marknad". 

Storbandet Daylight underhöll. I anslut

ning till hembygdsdagen hölls en ekume

nisk friluftsgudstjänst. Julmarknad genom
fördes traditionsenligt den andra advent i 

Kaplansgården. Där serverade vi kaffe med 
hembakat bröd. Det var marknadsförsälj

ning av bl.a. hantverksprodukter och mat

varor och lotterier med rikliga vinster. 

Andra öppna arrangemang var en upp

skattad julgransplundring i januari med cir

ka 130 deltagare; i maj berättade Lars Roos 

om "gamla" Nyby; 1 juni arrangerades för 

andra gången en Gamla Uppsaladag i om

rådet kring kungshögarna och Disagården 

i ett samarrangemang mellan Upplandsmu-

seet/Disagården, Gamla Uppsala museum, 

Gamla Uppsala församling och hembygds

föreningen; i samarbete med Upplands

museet genomfördes på Disagården i slutet 

av juni slåtter med musik och slåttergröt/

dricka, där man kunde delta i arbetet med 

att slå och hässja hö. 

Årsmötet i mars valde om Camilla Lun

din till ordförande. Ett förslag från styrelsen 

till nya stadgar godkändes. Efter årsmötes

förhandlingarna berättade Herman Bengts

son, Upplandsmuseet, mycket stimulerande 

om Erik den helige. 

Höstresan, som var omvittnat mycket 

lyckad, gick till Gårdsjö Älgpark och Avesta 

Art. 
På föreningens höstmöte togs ett erfor

derligt andra beslut om ändring av fören

ingens stadgar. Vid mötet informerades om 

den pågående upprustningen av förening

ens vikingabåtsreplik Embla. 

På hembygdsföreningens hemsida, 
www.hembygd.se/gamla-upsala, går det att 

läsa mer om föreningens verksamhet. 

Styrelsen 

Hagby hernbygdsförening 

Hembygdsföreningen i Hagby, strax väster 

om Uppsala, bildades 1986 och har allt se
dan dess haft en livlig verksamhet som en

gagerat många i socknen. 



FRÅN HEMBYG DSARBETET 141 

Årets verksamhet inleddes sedvanligt 
med årsmötet 26 februari, och som vanligt 
ägde det rum i samband med att Hagby byg
degårdsförening höll sitt årsmöte. Ett 40-tal 
medlemmar deltog och efter sedvanlig mål
tid med Janssons frestelse, hårt bröd, ost, öl 
och kaffe med kaka visade Hagbybon, filma
ren och safariledaren Per Lindh bilder om 

sina senaste resor till Rwanda och Uganda. 
Den 22 maj arrangerades en brandöv

ning tillsammans med bygdegårdsförening
en i samarbete med Länsförsäkringar och 

Brandmyndigheten, 35 personer deltog. 
Den 28 maj gjordes en kulturvandring 

till Rensmyran i Hagby, där Margareta Steen 
tog emot ett 20-tal deltagare. Landskapsar

kitektstudenten Marita Bergström och ar
keolog Anna-Greta Eriksson ledde oss på 
vandringen och berättade om landskapet. 

För 24:e året i rad firades midsommar 

på planen mellan kyrkan, bygdegården och 
museet. På grund av det kyliga vädret kom i 
år endast omkring 200 personer. Som van

ligt anlände många i lövade skrindor från 
socknens gårdar, och sedan dansades det 
runt stången, man kastade pil, sköt prick 
med gevär eller roade sig på andra sätt. 

Årets friluftsgudstjänst hölls den 13 juli 
utanför museet och ett 30-tal sockenbor 
närvarande. 

Föreningens andra stora evenemang är 

Hagbydagen som ordnats sedan 1993 vid 
museet, de sista åren i samarbete med Byg
degårdsföreningen. I år utsträcktes den för 

Dragkamp ijver Sävaån mellan Skogstibble och 
Hagby socknar 10 augusti 2014. Bilden tagen strax 
innan Skogstibblelaget, längst bort i bild, dras ned i 
ån av Hagbylaget. Foto ]ennie Pettersson, Vallby. 

första gången till ett tvådagarsevenemang. 
På lördagen den 9 augusti anordnades en 
dragkamp över Sävaån mellan Skogstibble 
och Hagby. Omkring 150 personer var sam
lade kring Eka bro för att se på när Hag
bylaget drog ned Skogstibblelaget i dyn. Ef
teråt var det försoningspub i bygdegården. 

På söndagen den 10 augusti ägde sedan 
Hagbydagen, vår hemvändardag, rum. I år 
hade vi besök av en mängd veteranfordon, 
däribland motorcyklar, bilar, brandbilar och 
en ambulans. Museet var öppet och lockade 
en del. Det serverades kaffe med dopp samt 

korv och våfflor. 
Den 17 november kom Roland Johans

son från Vänge och berättade om Kvarn

berg, den okända porslinsfabriken i Vänge. 
Ett 20-tal personer kom och lyssnade på 
detta intressanta föredrag. 

Föreningen arbetar kontinuerligt med 
att sköta sitt museum med dess samlingar. 

Gö'ran Ulväng, Ordförande 
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Husby-Långhundra hembygds
förening 

Verksamheten har under året i stort följt det 
för föreningen traditionella programmet 

och med god anslutning. Årsmötet hölls 
i mars. Sista april hälsades våren välkom
men vid Hjälmsta backe i samverkan med 
företagarna i Husby-Långhundra och Gök
otta firades vid Frösättra i samverkan med 
Svenska kyrkan. 

Den 6 juni genomfördes HusabyMar
ken, marknaden med historisk prägel, för 

tjugotredje året i rad med innehållsrikt 

program, kommunens nationaldagsfirande 
och över sextusen besökare. I samverkan 
med Knivsta kommun ordnades gratisbuss 
för besökarna till och från Knivsta tätort 
och marknaden i Husbyby. Efterfesten för 
alla funktionärer ägde som vanligt rum vid 
Karlshäll med medeltida lekar och rikligt 
med god mat. 

På midsommardagen var det traditions

enligt midsommarfirande vid Tilasgårdens 
tun som följdes av uruppförandet av Maria 
Löfbergs Skapelsekantat i kyrkan. 

I juli hässjades hö vid Frösättra och i sep
tember spisades glödstekt sill i fullsatt Frö
sättrastuga. 

Verksamheten i vävstugan fortsätter och 
Killegänget roar sig i Karlshällstugan var
annan vecka. 

Under året har två nummer av Lång
hundra Nytt getts ut. Föreningen har också 

Från HusabyMarken den 6 juni. 

lämnat remiss-yttrande i kommunala frå
gor. 

Tack vare de goda intäkterna från mark
naden har föreningen under året finansierat 
ett musikprojekt i Långhundraskola och 

lämnat bidrag med 50 ooo kr för digitalise
ring av bion i bygdegården Blå Wingen. De 
fyra Leaderprojekten, som hembygdsfören
ingen varit huvudman för, avslutades och 
redovisades under året. 

Hållnäs hembygdsförening 

På Hållnäs hembygdsförenings program un

der 2014 stod först nationaldagsfirandet den 
6 juni, då man samlades i kyrkan, och efter 
tal och sång av kören Havstonerna tågade 
man med flaggor under musik av Hållnäs 
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Midsommarstången reses på hembygdsgården 
Verstuberget. 

spelmän till församlingshemmet där hem

bygdsföreningen stod för kaffeserveringen. 

Midsommarfirandet på hembygdsgården 

blev välbesökt, och dansen kring stången 

leddes av Maria L Hallengren med hjälp av 

Tessan Helgesson och spelmännen. Efteråt 
blev alla barn bjudna på glass, och från sce
nen underhöll Maria med sin grupp Sång & 

Hålligång bestående av barn från Hållnäs. 
För sextonde året i rad hölls den tradi

tionella Hållnäsveckan 19-27 juli, med flera 

olika evenemang. Veckan inleddes med en 

danskväll, och som vanligt hade Mats Gäll

ström släktforskarstuga i Hellströmgården 
på söndagen och måndagen. På måndags
kvällen hölls en auktion på hembygdsgår-

den, vilken gav ett bra överskott. På tisda

gen var det allsångskväll med Mattias & 

Stefan och på torsdagen var det först bakdag 

i bagarstugan vid prästgården, och senare 

visades den kulturminnesmärkta ramså

gen i Griggebo. Fredagen innehöll ett nytt 

inslag - visning av bygdens största gravfält 

Grönlundsbacken. Veckan avslutades med 

ekumenisk gudstjänst och föreningen stod 
återigen för kaffeserveringen efteråt. 

Lagom till midsommar utkom den ti

onde utgåvan av föreningens uppskattade 
skrift Hållnäs fiirr och nu. Det blev ett extra 

tjockt nummer med många artiklar om 

både gångna tider och vad som har hänt i 

bygden under senare år. 

Under 2014 inköptes på initiativ av hem
bygdsföreningen en hjärtstartare tillsam

mans med bygdegårdsföreningen, vilken 

placerades utanför Kastbergs affär i Edvalla. 

Styrelsen 

Hökhuvuds Hembygdsförening 

Studiecirkeln Vår Hökhuvudresa som star

tade hösten 2013 fortsätter. Vi läser Gerda 
von Friesens bok "Vår Hökhuvudresa" och 

med utgångspunkt från den fördjupar vi oss 

i vår hembygd och livet i både Uppsala och 

Hökhuvud under 1840- 1870 talen och år 
1915 då resan gjordes. Vi har besökt olika 
arkiv, samlat stoff för att kunna beskriva 
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både personer, aktiviteter och miljöer. Bl.a. 

har vi sökt och hittat en hel del foton, in

spirerade av Torbjörn Forsman som efter 

årsmötet visade bilder från trakten och be

rättade om dem. 

Nationaldagen firandes traditionsenligt 

i klockstapelbacken. Högtidstalet hölls i år 

av kommunalrådet Jacob Spangenberg. 

Sista helgen i juni firar föreningen Torer 

Hök. På fredagskvällen var det över 200 

personer som kom för att se när kolmilan 

Astrid tändes och för att lyssna och sjunga 

med i allsången som leddes av Mattias, Ste

fan och Björn. Lördagens program bjöd på 
traditionella tävlingar. Speciellt för detta 

år var uppträdande av Ekeby spelmän och 

trollkarlen Ronnie Kash från Alunda. På 

kvällen var det supe vid ån med ca 100 su

perande gäster och musikunderhållning av 

Viktor Odeheim band från Alunda. 

Föreningen brukar göra en påsk-/vår
resa, men i år höll vi oss på "hemmaplan". 
Dels inbjöds allmänheten en lördag i slutet 
av maj till en hembygdsdag i Hökhuvud 

med ett program liknande det vi har för åk 

3, men anpassat för vuxna, dels en familje 

resa till Forsmark i början av augusti. Vid 

båda tillfällena var det varma vädret tyvärr 
en hämmande faktor. 

Föreningen har tecknat ett avtal om 

lägenhetsarrende på 49 år avseende del av 
fastigheten Anö båtsmanstorp 1:i. För öv

rigt har året ägnats åt att från olika håll 

söka medel för återställandet av torpet efter 

ett hussvampsangrepp. Länsstyrelsen har 

genom fonden "Hus med historia" givit ett 

bidrag till timmerväggen. I början av okto

ber lagade byggnadsfirman Tommy Nord

gren ytterväggen med 6" träbjälkar från 

Däcksta såg. Därefter panelades väggen. 
Men på grund av dåligt väder hann den inte 

bli rödfärgad under hösten. 

Torpet behöver nytt golv och två in

nerväggar ska lerklinas. För ytterli

gare upprustning har föreningen be

viljats ett bidrag på 30 ooo kr från 

Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. 

Sedan något år gäller en ny planeringspro
cess för vägbyggen. Hökhuvuds hembygds
förening deltog i samrådsmöte - åtgärdsval

studie för väg 288 Gimo-Börstil i september 

på Trafikverket i Uppsala och i workshop 2 i 

november, då tänkbara lösningar prövades. 
Föreningens styrelse har under året ut

arbetat nya stadgar, som fastställdes dels på 
ett extra årsmöte den 9 mars dels på det or
dinarie årsmötet den 23 mars. 

Under året har föreningen fört statistik 
över det ideella arbetet inom föreningen. 

Totalt har vi arbetat 2153 timmar, vilket 

motsvarar drygt ett års heltidsarbete. 

Hembygden - vår årliga tidning - inne

höll många intressanta och roliga berättelser 
från förr t.ex. om en bröllopsresa på 1700-ta
let och om en skilsmässa på 1800-talet, och 
givetvis flera gamla gruppfoton. 

Kerstin Svanfeldt Sö"derberg , sekreterare 
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Lagunda hembygdsförening 

Ar 2014 blev ett fantastiskt år fö r Lagunda 
hembygdsförening och hela Örsundsbro! 
Med stöd från EU:s fond för landsbygds
utveckling kunde Lagunda hembygdsför
ening fira Möjligheternas Örsundsbro 150 

år tillsammans med ortens föreningar, fö
retag, skolor och Lagunda församling. Det 
man firade var Örsundsbros utveckling från 
1864 då all handel släpptes fri. Fram till dess 
hade ett ålderdomligt privilegiesystem gyn
nat städerna och hämmat utvecklingen på 
landsbygden. Men näringsfriheten fick Ör

sundsbro att blomstra med tingshus, post, 
skjutshåll, hotell, bank, tegelbruk, sågverk, 
brännvinsbränneri och mängder av hant
verkare som slaktare, garvare, skräddare 
och bagare. 

Jubileet genomfördes med ett stort antal 
aktiviteter utspridda över året: föreläsningar 
i Tingshuset, Valborgsmässofirande, Julmys 
och julgransplundring, Våryra med mara
tonlopp och ankrace, gudstjänst anno 1860, 

Företagarnas dag och Hälsans dag, mm. 
En av höjdpunkterna blev National

dagsfirandet då landshövding Peter Egardt 
invigde Lagundabygdens nya skyltsystem, 
Örsundaåns dalgång under 6 ooo år, och 
Enköpings kommunalråd Anna Wiklund 
invigde von Kraemers park. Det var vim
mel, veteranbilar, marknad och stiliga da
mer i gammaldags kreationer. Och efter 80 

år lade ångbåtar åter till i hamnen. Stiftel-

Efter Bo år kom ångbåtar återigen till hamnen i 
Örsundsbro. På Nationaldagen kunde besökarna 
få en tur med Djurgårdsfärjan Djurgården 3 på 
Örsundaån. 

sen Skärgårdsbåten kom med ångfartyget 
Mariefred till Wiks slott och därifrån for
slades de många gästerna från Stockholm 
med Djurgårdsfärjan, Djurgården 3 och 
passagerarångslupen Tärnan till hamnen i 
Örsundsbro. 

Jubileumsprojektet bestod, förutom 
mängder av aktiviteter för allmänheten, av 
en jubileumskalender distribuerad till alla 

hushåll, ny turistkarta, ny hemsida samt ett 
omfattande skyltsystem med en översikts
skylt i Örsundsbro och lo stycken socken
skyltar vid Lagunda församlings tio kyrkor. 
Ytterligare 14 skyltar är på gång. 

Målet med jubileet var att sätta Ör
sundsbro på kartan och att stärka samver

kan mellan ortens olika föreningar, skola, 
förskola , Lagunda församling, Enköpings 
kommun och företag i bygden. 
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Under detta innehållsrika jubileumsår 
kunde också verksamhetsplanen genomföras 
med årsmöte i Hjälsta bygdegård, kultur
vandringar, resor, teater, julfest, friluftsguds

tjänst, slåttergille, besök från omvårdnads bo

endet Liljegården i Örsundsbro och långväga 
gäster från Hong Kong, Nationaldagsfirande 
och skolans dagar på Kvekgården och Mick
elsmässutställning i Tingshuset, som hand
lade om Lagundabygden under 150 år. 

Mycket arbete har som vanligt lagts 
ned på 200-åriga Kvekgården med skötsel, 
guidningar och olika aktiviteter. Lagun

da hembygdsförening ansvarar också för 
skötsel och guidningar av skolmuseet och 

de Wilenska samlingarna i Nysätra gamla 
småskola, byggd 1851 samt handelsmuseet 
Kappen som berättar om forna tiders han
del och sjöfart och som under året lockade 

2035 besökare. Sedan handelsmuseet kom 

till 1978 har det haft 72 306 besökare. 
Lagunda hembygdsförening är en av 

Upplands största hembygdsföreningar med 
410 medlemmar och har som synes tusen 
järn i elden. 

Monica Andreasson 

Lilla Hagalunds vänner 

Lilla Hagalund är ett av Bålstas äldsta hus 
och är uppfört omkring år 1865. För att be
vara huset bildades Lilla Hagalunds Vänner 
1993. Föreningen har under året haft akti-

Lilla Hagalund är ett av Bålstas äldsta hus och är 
uppfört omkring år 1865. 

viteter vår och höst för att göra kommunens 
invånare och gäster uppmärksamma på det 
gamla huset. 

Under 2014 har föreningen haft följande 
aktiviteter: 

Under våren har två musikarrangemang 
ägt rum under namnet "På kvällskvis

ten med ... ". Först ut var kören Envisorna 

och evenemanget besöktes av ca 70 besö
kare. Vid det andra tillfället gästades vi 
av Upplands-Bro-kvintetten, som spelade 
brunnsmusik och då bjöds äkta brunnsvat
ten till åhörarna, som var ca 60 personer. 
Under konstrundan i maj ställde två konst
närer ut sina verk i Lilla Hagalunds stuga. 
I augusti samlades 50 besökare för att 
delta i den traditionella Naturkyrkans 

friluftsgudstjänst i trädgården och i sep
tember underhöll Håbo Spelmän 40 be
sökare. Året avslutades i december med 
Julstämning i Lilla Hagalund, dit So per-
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soner kom för att ta en paus i julförbere

delserna och dricka kaffe eller varm saft 

och äta saffransbullar och pepparkakor. 

Vid alla evenemang i stugan och trädgården 

säljs kaffe, te, saft, smörgåsar och hembakat 

kaffebröd. 

Föreningen är också sedan flera år med

arrangörer vid konserter i samarbete med 

Musik i Uppland, samt medverkar med 
lottförsäljning och information om Stugan 

vid ett flertal evenemang i kommunen, t.ex. 

Håbo Festdag och höstmarknaden i Gamla 

Båls ta. 

Eva Lidö~ sekreterare 

Litslena hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 6 april i Gustafs stuga. 
Förutom årsmötesförhandlingar så föreläste 

Sten Åke Sundkvist från Örsundsbro om 

"Ångbåtstrafiken på Mälaren". 

Under året har styrelsen haft två möten 

samt några tillfällen då medlemmar i styrel
sen med flera träffats för att förbereda olika 
arrangemang. 

I maj var det vårstädning av Gustafs 

stuga respektive Klangens stuga inför kul

turvandringen 20 maj då Kristina Berglund 

kom till Skolstaskolan och föreläste om 

"Soldattorp i Uppland". 

Den 13 juni serverades stekt sill i Gustafs 
stuga som brukligt och den 15 juni hölls fri
luftsgudstjänst i dito stuga. 

Den 29 augusti var det årlig medlems
fest med grillat lamm. Stämningen var som 

alltid på topp. 

Föreningen hade 84 medlemmar. 

Elisabeth Bergqvist, sekreterare 

Läbyvads hembygdsförening 

När det var som vackrast i maj ordnades en 

natur- och kulturguidad vandring längs den 

nyöppnade Läbystigen, som efter invig

ningen förra året ännu inte är så bekant för 

Läbyborna. 

Nytt på programmet i år var en hant

verksdag under hösten. Bygdens hantverkare 

ställde ut och sålde smycken, träarbeten, 

tavlor, fårskinn, lapptäcken, stickat och vir

kat. Ljusstöpning pågick också i hembygds

gården under dagen. Hemslöjdskonsulen

ternas vandringsutställning "Sömma, nåla 

och binda" visades också. 

Vår traditionella Hemvändardag med By
öppet ägde rum i oktober och inleddes med 
ett uppskattat föredrag av Irene Flygare, 
Upplandsmuseet, "1900-talets landsbygds

kvinnor - mellan ideal och verklighet" 

som startade ett livligt samtal om gamla 

tider. Lantbruksmuseet var öppet liksom 

Wenngrens lillstuga. Dagen avslutades 
med andakt i kyrkan och därefter middag 

i hembygdsgården. Lucia- och Julfester står 
alltid på programmet och arrangerades på 
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Ljusstöpning i fijreningens regi. 

sedvanligt sätt. Luciafesten var i år ovanligt 
välbesökt. 

Britta Fagerberg, ordfiirande 

Rasbokils hembygdsförening 

Aret i Rasbokils hembygdsförening startade 
med två studiecirklar. Maj-Lis Lundblad 
ledde en cirkel i släktforskning och Anders 
Mikaelsson höll i den andra cirkeln, som 
handlade om soldattorp. 

I samband med föreningens årsmöte den 

3 april så var Kristina Berglund, som skrivit 
en uppskattad bok om soldattorp i Uppland, 
inbjuden att berätta mer om soldattorp. 

I maj månad var det dags för byvand
ring och då besöktes några av de soldattorp 
som fortfarande finns kvar i bygden. Vid 
hembygdsgården i Kölinge finns ett soldat
torp, där den sista soldaten var 

Erik Ros och han erhöll avsked år 1909. 
Torpet fungerar nu som sommarbostad. 

Nationaldagen firades tillsammans med 

Rasbokils församling och Bygdegårdsför
eningen vid bygdegården i Tibble. Det 
blev bl.a. ponnyridning, lekar för barn och 
vuxna och tipspromenad under dagen. Fyra 
barn födda i Rasbokil 2013 fick också varsitt 
silversmycke. 

Midsommaraftonen vid hembygdsgår

den i Kölinge bjöd på vackert väder och 

många besökare. Med spelmän, sång och 
lekar vid midsommarstången och annat 
roligt som pilkastningstävling, chokladhjul 
och servering underhölls besökarna. 

Den 10 augusti var det dags för hem
bygds- och hemvändardag vid hembygds
gården i Kölinge. 

Dagen ingår även i Kulturveckan i Ras

bo, (för 15:de året 2014) då många olika och 
uppskattade arrangemang anordnas i Ras
bobygden. Dagen inleddes med friluftsguds
tjänst under ledning av kyrkoherde Lorentz 
Ståhlberg. Bengt och Hans Ahlström visade 
sedan hur det går till att framställa tjära. 
Maj-Lis Lundblad har samlat ihop gamla 
skolfotografier ifrån Rasbokil och dessa fo
ton gladde många besökare. Erik Alm och 
Maj Söderlund underhöll med sång och mu
sik och vid lunch- och kaffeserveringen var 
det lång kö under dagen. 

Ängsladan som står vid hembygdsgår
den har fått taket tjärat och även golv inlagt 
under året. 

Under hösten ledde Maj-Lis Lundblad 
återigen en studiecirkel i släktforskning. 

Aret med hembygdsföreningen brukar 
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Soldattorpet vid hembygdsgården i Kölinge, Rasbokil. 

avslutas med en surströmmingsfest på hös

ten och sedan lilljul vid advent, så skedde 

även i år. 
Lisa Sjdberg, sekreterare 

Skogs-Tibble Fornminnes- och 
Hembygdsförening 

Under 2014 har följande aktiviteter ägt 
rum: 

Vi vårstädade park och museum i maj. 
Dagen avslutades med pubkväll. 

Sedvanligt nationaldagsfirande skedde 
den 6 juni i kyrkan och på skolgården, där 
svenska flaggan hissades. Fika intogs i sock
enstugan. Den 20 juni firades midsommar 
i museets trädgård, där alla tog del av sin 
medhavda kaffekorg samt olika aktiviteter 
och lotterier. 

Under julisöndagarna var museet öppet 

mellan kl. 11och13. Vi fick den 6 juli lyssna 
till gamla skogstibblebor som berättade om 

svunna tider. Dessa hade intervjuats och 
dokumenterats på band av arkivarie Wolter 
Ehn. 

Friluftsgudstjänst ägde rum den 13 juli. 
Den 20 juli fick vi lyssna till Seved 

Löwgren, son till bygdens siste kyrkoherde, 
som berättade barndomsminnen. Som skol

grabb hade han distribuerat UNT, DN och 
SvD på söndagarna med cykel och start vid 
Skillsta handel. Färden avslutades vid Ingla 
by. Många gamla innevånare kände vi igen 
genom Seveds berättelser. 

Den 27 juli visade arkeolog Ewonne 
Ekmyr Göransson platsen där hon under

sökt ett gravhus från slutet av neolitisk tid 
och mellersta bronsålder. Tio kremerade 
personer har påträffats. Demonstrationen 
presenterades under rubriken "Skillstahöv
dingens gravkammare". 

Skogstibbledagen firades den 31 augusti. 
Dagen inleddes med gudstjänst under rub
riken "På kyrkoherde Löwgrens tid". Anti

kvarie Marja Erikson från Upplandsmuseet 
berättade om de gamla byarna i socknen. 

Sommaren avslutades med dragkamp 
mellan Skogs-Tibble och Hagby vid Eka 
bro i Hagby. Ett stort antal supportrar hade 
samlats. Det hela slutade med att Hagby 

drog ner tibbleborna i ån. Vi ska ta revansch 
nästa år! 

Den förs ta november gick den sista pub
kvällen av stapeln. 
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Museets gamla jordbruksredskap har 
på ett förnämligt sätt under det gångna 

året ordnats av Yvonne Wiessing och Pia 

Nordendag. 

Ewonne Ekmyr Göransson 

Sockenstugans vänner 

Årsmötet hölls i Funbo församlingshem 

söndagen den 16 mars då föreningen bjöd 

de närvarande på kyrkkaffe förstärkt med 

en skiva Upplandskubb, bakad av Karin 
Gerhardt. Hon berättade under kaffet om 

konsten att baka Upplandskubb. 
Efter kyrkkaffet fortsatte program

met på temat "Sockenmat och stadsvaror 

i domkyrkans pastorala skugga" med mål

tidsforskaren Richard Tellström. Han gav 

de andäktigt lyssnande åhörarna (ss st) en 
mycket tankeväckande resa i våra matvanor 
genom tiderna. 

En fin möbelgrupp i trä, snickrad av Jo
han Lundin 1922, skänktes till föreningen 
av barnbarnsbarnet Mathias Ålund, Öster

bybruk. 

En smidesskylt med texten Sockenstu

gan pryder stugan från och med november. 
Vårutflykten den 10 maj gick till Hallk

vedsparken där ett 40-tal naturintresserade 
guidades bland smått och stort av Pär Eriks
son från Upplandsstiftelsen. 

Nationaldagen 6 juni hade ett inne-

hållsrikt program. Mannen som alltid är i 

"kanonform", Calle Åberg, inledde firan

det med att skjuta svensk lösen med sin ka

non. Därpå följde nationaldagstal av Gösta 

Brundin och allsång samt mässingsmusik 

av Brukssextetten från Gimo. I samband 

därmed invigdes även föreningens nya fana 

med Sockenvapnet. Olof Bergström läste 

dikten "Funboo sokns härlighet" av Olof 
Rudbeck dy, från 1712. Funbos egen komi

ker Jacke Sjödin kåserade. 

Inne i Sockenstugan pågick utställning

ar av olika slag: Jekaterina Pertoft ställde ut 

sina konstverk i olja och Mats Wilhelm med 

sina naturfotografier. Curth Andersson 

ställde ut en mängd gamla termosar som 
han gärna berättade om. Yvonne Eklund vi

sade egendesignade vackra smycken. 

Utanför stugan stod Yvonne Thillman 

och visade och sålde pelargoner eller stick

lingar medan Stellan Gunnarsson, en bit 

därifrån, stekte kolbullar, den gamla rejäla 
skogshuggarfödan. De små fick rida på shet

landsponnies under ledning av Eva Öberg 
från Lagga ridskola. 

De ca 220 gästerna såg ut att njuta av 

underhållningen och utbudet av hambur

gare, kaffe, saft och bakelser och att det 

utlovade regnet höll sig på avstånd. Hela 

tillställningen hölls ihop av ordförande Stig 
Gröning. 

Höstutflykten den 23 augusti gick till 
Mörby slottsruin och Fasterna kyrka. 

En liten skara på 12 intresserade fick 
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höra Ulla Tagesson berätta om Fasterna 
kyrka och guiden Gunilla Larsson som vi

sade runt och berättade om slottsruinen och 

sägnerna kring den. 
I samband med "282-an En kul tur" den 

20 september medverkade föreningen i ar
rangemanget där det var fullt av kultur, 
marknader, loppisar, uppträdanden på alla 
orter längs hela 282-an. 

Berättarafton arrangerades den 19 no
vember då Ingmar Jansson, docent i arkeo
logi, berättade och funderade inför ett 30-tal 
intresserade om Karbergastenens kryptiska 
inskrift om själhus och vad i sundet där. Ett 
ämne han gärna forskar vidare kring. 

För tredje året i rad ordnades en Julmark
nad, i år visserligen utan snö men större än 
vanligt då även församlingshemmet använ

des av många lokala konsthantverkare för att 
bjuda ut sina alster. I kyrkan bjöd Uppsala 
musikklasser med AKO, David Anstey och 
Jacke Sjödin på en julkonsert. 

Sekreteraren 

Sparrsätra-Breds Hembygdsförening 

Året på hembygdsgården startade med års
mötet, 13 april som inleddes med att Len
nart Torsner berättade om Lagunda Hem
bygdsförenings projekt, Örsundsbro 150 
år. För att kunna genomföra projektet har 
pengar sökts och beviljats från EU:s pro
gram för landskapsutveckling, Leaderpro-

jektet. Ett stort antal aktiviteter har ge
nomförts i Örsundsbro med omnejd under 
maj-september. 

I maj hade vi allmän städdag som avslu
tades med rabarberpaj och kaffe. Senare i 
maj var vi värdar för Ena Vis AB, tre truba
durer, som firade sitt 30-årsjubileum. I slu
tet av maj ordnade vi "Kom och lek - lekar 
från förr", bl.a. femkamp, övning i att gå på 
styltor, korvgrillning m.m. 

I juni genomfördes en utflykt till Gång
mossen med start i Hässelby. Arrangören, 
Gunnar Larsson från Frösthult hade forskat 

och berättade mycket inlevelsefullt om de 
två bröder med familjer som dikat ut och 
odlat upp en del av mossen. Vidare i juni 
stod vi värdar för en veterantraktorparad 
som hade slutmål på ängen nedanför vår 

hembygdsgård. Kaffe och smörgås servera
des till de många traktor-förarna och den 
talrika publiken. 

I augusti hade vi knytkalas med kräftor 
på hembygdsgården. En uppsluppen varm 
kväll utomhus under stjärnorna. 

Kulturarvsdagen den 14 september ge
nomfördes tillsammans med Tillinge och 

Teda hembygdsföreningar samt Tillinge 
bygdegårdsförening. Platsen var Mälby

gården och temat: "I krigens spår". Sven 
Sandblom berättade med stor inlevelse och 
med sedvanlig, väl underbyggd historisk 
kunskap, om tre avgörande slag i trakten på 
1200-talet då Folkungarna förlorade mak
ten till kungen. 
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Arets två sista arrangemang hade vi i ok

tober. Historisk afton med Elisabeth Tors

ner som berättade om sin djupdykning i 

gästgiverisystemet och om gästgivaregårdar 

i vår del av Uppland. Sista dagen i oktober 

anordnade vi Halloween för tredje året. 18 

barn i de mest fasansfulla utstyrslar och 

med tillhörande föräldrar kom och letade 

godisskatter ute i mörkret. Banan i år var 

längre, svårare och läskigare än föregående 

år. Allt eftersom barnen kom tillbaka in i 

hembygdsgården med sina skatter servera
des varm choklad och bullar framför den 

sprakande brasan. 

Föreningen hade vid slutet av året 199 

medlemmar. 

Lars Torsner, ordfiirande 

Sydvästra Upplands kulturhistoriska 
förening 

Sydvästra Upplands kulturhistoriska fören

ing har under året kunna glädja oss åt ett 

antal mycket välbesökta arrangemang. 
Vårfrukyrkan i Enköping genomgick 

en längre genomgripande renovering som 
avslutades 2013. Arkitekten Björn Norman 
som deltagit i projektet från första stund, 

berättade i januari hur planerna förändrats 

under resans gång och visade kyrkan i fär

digt skick för ett So -tal intresserade besö

kare. 
Föreningen har haft flera intressanta fö -

redrag på Enköpings Museum. Håkan Wall 

berättade om Erik Jans son och erikjansarna 

i enabygden. I samband med utställningen 

Mat och kryddor i Rosengård fick krögar

paret Johan och Britt-Marie Beckman kom

mentera invandrad mat och mat från egen 

odling i kommunens visningsträdgårdar. 

Under våren installerades Museets arkiv 

i Barkan och det gav tillfälle till ett inle

dande besök som kommer att följas av flera. 

I stadskärnan pågick arkeologiska utgräv
ningar i kvarteret Fältskären, där förening

en också hade visning. 

Vårens bussutflykt gick till mälaröar

na med guidade visningar på Adelsö och 

i Munsö kyrka samt ett besök i Olle Nor

bergs museum. Utmärkta guidningar en 

strålande vårdag gjorde resan högst min
nesvärd. 

Föreningens årsmöte hölls på Stadsbib

lioteket med temat Bibliotekets roll i dagens 
samhälle. 

Till renovering av två 1700-tals glober 

på Museet har föreningen tillskjutit medel. 

Verksamhetsåret avslutades som vanligt 
med glögg och 1850-tals julbord på Museet. 
Numera står det hemgjorda bordet kvar 

veckan efter första advent och besöks då av 
grupper och skolklasser - en nyttig jämfö

relse till dagens frosseri. 

Birgitta Dolfie 
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Söderöns Hembygdsförening 

Verksamhetsåret 2014 började med julfest, 

traditionsenligt med dans kring granen, 

julkaffe, fiskdamm, paketauktion och besök 

av tomten. 

En dag i slutet av januari hade vi kall
lat samtliga hembygdsföreningar i Östham

mars kommun till en sammankomst. Ett 

flertal av föreningarna hade hörsammat 

inbjudan och det blev en givande dag med 

diskussioner och utbyte av erfarenheter. 

Vår ordförande Hans Tibell presenterade 

föreningen och i ett fall är vi, Söderöns 

Hembygdsförening unika, vi har inga sam

lingar eller byggnader att bekymra oss om, 

så våra aktiviteter ligger på det kulturella 
planet. 

Det var Valö-Forsmarks Hembygdsför

ening som tog initiativet 2009, till den här 

typen av samvaro mellan föreningarna. Det 

har blivit några träffar under åren och vi 

hoppas kunna fortsätta. 

Vi har haft två föredragshållare under 
året. I mars besökte Karl-Fredrik Ingemars
son från Östhammar oss och berättade om 

guld-och silversmeder som verkat i Öst
hammar. En välbesökt berättarkväll, där 

åhörarna även fick veta en del om borgmäs

tare och borgerskapet samt hierarkin inom 

skråväsendet. 

I oktober besöktes vi av Maja Hager
man, författare, arkeolog, debattör mm som 
berättade om sin forskning kring rasbiolo-

gen Herman Lundborg. Vi fick också som 

de första utomstående ta del av detta, som 

senare kom att visas som film på TV. 

För övrigt har föreningen ägnat sig åt 

att revidera informationsfoldrarna om by

arna på Söderön, givit ut en reviderad upp

laga av receptsamlingen Brittas Bästa samt 

arrangerat gökotta och svamputflykt. Sö
derödagen genomfördes tillsammans med 

Söderögårdens Bygdegårdsförening. En 

kortare byvandring vid Nolsterby, började 

i Nolsterby kapell, där Britta Olsson berät

tade om kapellets historia. 

Och så har föreningen naturligtvis givit 

ut fyra nummer av den populära Söderö

posten. Under året fick våra 338 medlem

mar förutom Söderöposten, även ett gratis
exemplar av Brittas Bästa. 

Viveka Westman, sekreterare 

Teda hembygdsförening 

När denna återblick på 2014 års verksam
het skrivs berättar en av våra dagstidningar 

om folkrörelsernas kris och borttynande. 
Vår lokaltidning har följt upp temat med 

intervjuer med några hembygdsföreningar 

som ger en mer nyanserad bild men känner 

svårigheterna att engagera yngre personer. 

Teda Hembygdsförening har ett litet geo
grafiskt och befolkningsmässigt underlag 
som gör oss sårbara, men vi försöker att fin-
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na framåtsyftande lösningar. En är utökat 
samarbete med flera grannföreningar. Sam

råd om tid för arrangemang, vissa gemen

samma program och informationsutbyte är 
inslag i detta. 

Teda hembygdsförening har ingen egen 
lokal eller föremålssamling men har förmå
nen att få disponera vårt församlingshem. 
Kyrkan är därför en betydelsefull samar
betspartner. Vår verksamhet är inriktad 

mot program som stärker gemenskapen i 
bygden. Medlemmar med kunskaper och 
talanger berikar programmen med under
hållning av god klass, fotodokumentation, 
matlagning etc. 

Vi noterar att hembygdsrörelsens opi

nionsarbete för att bevara de gamla sock
enbeteckningarna och göra dem till indel

ningsgrund för folkbokföringen har burit 
frukt. Reformen skall sjösättas under 2016 

och vi avvaktar med spänning resultatet i 
vår bygd. 

Vid 2014 års utgång hade Teda Hem
bygdsförening 148 medlemmar, vilket är en 
minskning med 9 personer men betydligt 
fler än antalet invånare i socknen. Detta 
tack vare de många som inte är bosatta här 

men har rötter här eller anknytning hit och 
stöder vår verksamhet. 

Bertil Larsson, ordförande 

Torstuna hembygdsförening 

Torstuna Hembygdsförening har ca 300 

medlemmar och har en aktiv verksamhet 
under sommarhalvåret. Säsongen inleddes 
med lövräfsning och vårstädning på Härled. 
Årsmötet hölls den första måndagen i maj 
varvid Kierstin Enström visade och berät

tade om våra folkdräkter. 
En kylig och regnig morgon i maj sam

lades några tappra personer till gökotta vid 
Gröngarnsåsen under ledning av Ulf Bro

berg, Bengt Ottosson och Anders Petters
son. 

Nationaldagen firades med Öppet Hus 
på Härled. Firandet inleddes med att flag
gan hissades till flaggsignal på trumpet av 
Sture Eriksson. Lars Wall höll national

dagstalet, nationalsången sjöngs unisont 
och Lars sjöng några visor till gitarr. Sedan 
vidtog kaffeservering och visning av går
dens samlingar för dem som så önskade. 

Midsommarfesten på Härled lockade 
som vanligt många besökare. Närmare 
1 ooo personer samlades till lekar och dans 
kring stången under ledning av Stefan Löf
gren. Folkdansuppvisning av Enköpings 
Folkdansgille och underhållning av lokala 
förmågor stod också på programmet. Festen 
arrangerades av byarna Vånsjöbro, Vånsjö, 
Kylsta, Hyvlinge, Torslunda och Valsbrunna. 

Söndagen efter midsommar höll Fjärd
hundra församling en friluftsgudstjänst vid 
Härledgården. Fjärdhundra Kyrkokör un-
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Den nyrenoverade fiirstukvisten. 

der ledning av Asa Lansfors sjöng och hem
bygdsföreningen bjöd på kyrkkaffe. 

Den första söndagen i juli serverades tra

ditionsenligt sill och potatis på Härled. Ett 

uppskattat arrangemang som lockar både 
Torstunabor och utsocknes gäster. 

En trivselkväll arrangerades tillsammans 
med LRF i slutet av juli. Familjen Ottosson 
stod för tillagning och servering av helstekt 
gris med tillbehör. Lars Wall underhöll med 
några låtar till gitarr. LRF:s Bygdestipen
dium delades ut till Daniel Jäderblom, ord

förande i Skattmansöådalens förening, för 
föreningens arbete med Skattmansöbacken. 

I augusti var det marknad med kakbuffe 
på Härled. Hantverkare samlades från Tor
stuna och andra orter för att sälja sina alster. 
I soldattorpet satt Britt Lansfors och kar
dade och spann och Ruth Pettersson visade 
flamskvävnad. 

En runstensrunda i Fjärdhundrabygden 
under sakkunnig ledning av Håkan Wall 
ägde också rum i augusti. 

När sommarens sista evenemang var 
över renoverades huvudbyggnadens förstu
kvist. Den stod färdig i början av oktober, 
varefter en höstfest firades för alla som 
under året ställt upp med ideellt arbete på 
Härled. 

Katarina Wall, Sekreterare 

Tvärnö Hembygdsförening 

Föreningens aktiviteter 2014 började med 
Årsmötet i Tvärnö skola i maj där vi efter 
årsmötesförhandlingarna lyssnade på ordfö

rande för Lars Molinsällskapet. Sällskapets 
syfte är att lyfta fram Molins författarskap 
av ca 10 böcker och som regissör av drygt 
lika många filmer inspelade i våra trakter. 
Läs mer på www.larsmolinsällskapet.se. 
Föreningen kommer även visa en av Molins 
filmer i slutet av oktober i skolan. 

Midsommardagen firade vi som vanligt 

med många gäster och medlemmar med 
musik, dans runt stången och flera överrask
ningar för barnen. I juli körde vi runt vår ö 
- Tvärnö, med 12 småbåtar bland grynnor 
och småskär. Efter utflykten åt vi lunch på 
grannön, Torsholmen, där vi fick veta his
toria om livet på ön. Eftersom vädret var 
fint i augusti firades Gudstjänsten utomhus 
i backen ner mot sjön på skolgården. 

Under hösten arrangerade föreningen en 
Höstmarknad i september och en Berättar-



FRAN HEMBYGDSARBETET 

Från aktiviteten Tvärnii runt med tolv småbåtar 
bland grynnor och skär. 

kväll i oktober om hur livet kunde vara i vår 

skärgård genom historien. 

Föreningen har en fint utarbetad 
hemsida med mycket information på 

ww.hembygd.se/tvarno 

Styrelsen 

Ullfors-gruppen 

Verksamhetsåret inleddes med en stor re

novering i Mumblingsgårdens kök, som nu 
blivit modernt, snyggt och lättarbetat. En 

snabbdiskande stor diskmaskin underlättar 

arbetet för kökskommitten på ett radikalt 

sätt. Glädjande nog är Mumblingsgården 

ofta uthyrd till privatpersoner eller andra 

föreningar och den fyller en stor funktion 
som samlingslokal i bygden. Vår Smeds
stugas uthyrningshalva är också renoverad 

till en modern och funktionell liten bostad, 
utrustad med toalett och dusch. Eftersom 
lägenheten är inredd med möbler och hus

geråd finns nu möjlighet att för kortare tid 

hyra boende efter Bruksgatan. En möjlighet 

att uppleva atmosfären i ett gammalt Val

lonbruk, vägg i vägg med museidelen av 

Smedsstugan, inredd som den såg ut i förra 

sekelskiftet 1800/1900. 

Aktiviteterna i Ullfors har bestått av 6 

temakvällar i Smedsstugan upplyst av foto 

genlampor och stearinljus. Vi har lyssnat 

till Birger Eriksson som pratat radiominnen 

och till Håkan Liby som berättat om matt

raditioner. Vi har kurat skymning, lyssnat 

på musik, tittat på naturfotograf Håkan 

Karlssons bilder och sjungit julsånger. 
Arets sista aprilfirande hölls i ymnigt 

snöfall och Catarina Deremar höll talet till 

våren. Kaffeserveringen i Mumblingsgår

den värmde extra mycket den kvällen. 

Nationaldagen firades i Mumlings
gårdens trädgård. Kyrkoherde Ann-Sofi 

Davidsson talade och Tierps manskör och 
Tierps spelmanslag bidrog med sång och 
musik. 

Arets största händelse Ullforsdagen sista 
lördagen i juli i trettiograders värme fira

des traditionsenligt. Trots värmen var åt

gången på pannstekt sill styrkande. Ingrid 

Jansson utsågs till årets Hedersbruksare och 
hedrades med blommor och diplom för sina 
insatser för Ullfors bevarande. 

Vår sommar utflykt gick till Olpersgår-
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Från nationaldagsfirandet. 

den i närbelägna Skogsbo och var mycket 

välbesökt och uppskattad. Att besöka an

dras kulturmiljöer är alltid inspirerande 
och lärorikt. 

Två fester för Ullfors-gruppens medlem

mar har anordnats. En med pizzaservering 

från vår vedeldade ugn i Bagarstugan och 

med musikunderhållning av Mattias och 

Stefan. Den andra med exotisk buffe och 

underhållning av Sivert Schönning. 

Britt Pagard, ordfå.rande 

Vaksala Hembygdsförening 

Vaksala Hembygdsförening har ett stort 
verksamhetsområde i östra delen av Upp

sala. Området består av en landsbygdsdel 
som ändrat karaktär genom nya vägsträck
ningar och tillkomst av nya bostadsområ-

den. I stadsdelarna, såsom Årsta, Salabacke 

och Gränby, uppförs nya bostäder genom 

förtätning och byggnation på höjden. För

ändringarna innebär både möjligheter och 

utmaningar för föreningen. 

Föreningen förfogar över den gamla sko

lan vid Vaksala kyrka och över den s k Tion

deboden. I skolan, som kallas Lilla skolan, 
har föreningen mindre sammankomster 

och förvarar också insamlat material såsom 

foton . Hembygdsdagen i juni firade vi i Lilla 

skolan och många medlemmar deltog och fi

kade i vår fina trädgård. I Tiondeboden har 

föreningen ett museum med föremål som 

användes i jordbruket och hushållet i äldre 

dagar. Museet har hållit öppet vissa dagar 

under sommarmånaderna och föreningens 

medlemmar har hjälpt till att svara på frå
gor. Tack vare bidrag från Oscar och Inez 

Ehns minnesfond har medlemmar i fören

ingen kunnat arbeta vidare med att bevara 

föremål från angrepp av skadeinsekter. 
Studiecirkeln på temat "Vaksala i litte

raturen" fortsatte sitt arbete under våren. 

Tidigare år hade arbetet varit inriktat på 
skönlitteratur medan fokus nu varit på fack

litteratur. Föreningen har givit ut ett stort 

antal skrifter från skilda epoker i socknens 
historia och flera av dessa behandlades i stu

diecirkeln. 

Runstensvandringen genomfördes 

vackert höstväder och gick denna gång till 
mindre kända, eller åtminstone mindre ofta 

besökta, runstenar i Råby och Jädra. 



FRÅN H EMBYGDSARBETET 

I september deltog föreningen också i 

kulturnatten i Uppsala. Vi deltog under da

gen med en monter vid Skrotcentralen som 

var mycket välbesökt. Konstnärer från Vak

sala visade skulptering i sten och drejning i 

keramik och en medlem bidrog med kanon

saluter. Besökarna fick också gissa namnen 

på några bruksföremål från det gamla bon

desamhället. 

Föreningens höstmiddag i oktober är en 

tradition som uppskattas av många med

lemmar. Ett 60-tal deltagare bjöds på god 

mat och underhållning. 

Det omfattande arbetet att digitalisera 

föreningens bildmaterial fortsatte under 

året. En del av arbetet visades vid en berät

tarkväll i november som hade utvecklingen 

i Vaksala socken som tema och som samlade 

många deltagare. Utbytet av information 

med deltagarna vid dessa berättarkvällar 

är viktigt för att kunna ge utförliga texter 

till vad bilderna visar. Arbetet framstår som 

särskilt angeläget med tanke på de stora för

ändringar i bebyggelse och samhälle som 

har skett och som sker inom föreningens 

verksamhetsområde. 

Anna-Gretha Eriksson, ordförande 

Valö-Forsrnarks hernbygdsförening 

Året inleddes med årsmöte i mars och den 

traditionella påsklunchen i april. Det frivil-

Dannebogårdens mijb/er flyttas ut fi;'r sanering. 

liga arbetet med underhåll av hembygds

gårdens byggnader fortsatte. Under våren 

upptäcktes skador på golvet i ett av husen, 

Dannebogården. Vid undersökningar visa

de det sig vara äkta hussvamp. Alla möbler 

och textilier lyftes ut. Efter sanering av fö
remålen lagrades de i ett av våra andra hus. 

Golv, isolering och svamp togs bort i salen 
och i kammaren. Anticimex tillkallades för 

inspektion och sanering. Därefter lämnades 

golven öppna för efterbesiktningar. Ansö

kan om bidrag för kostnader för att åter

ställa huset nästa år planeras. 
En liten utställning av gamla musikin

strument och lokala spelmän, som pågick i 

Dannebogårdens sal, flyttades till Lundgår
den där den visades under resten av året. 

Under sommaren byggde vi en ved

bod. Material och arbete tillhanda

hölls av föreningens medlemmar. 

Juni inleddes med en kyrkstigsvandring från 
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Valö kyrka till hembygdsgården med efterföl
jande friluftsgudstjänst och kaffe. Vi anordna
de midsommarfirande vid Forsmarks Herr
gård med dans kring midsommarstången. 

Vi påbörjade arbetet med att inreda ett rum 
i Norrtorpsgården för visning av textila red
skap. Där ska vi också visa skräddarens och 
skomakarens arbetsplatser för c:a 100 år 
sedan. 

Vår årliga spelmansstämma inleddes 
med en friluftsgudstjänst på hembygds
gården. Stämman var välbesökt med ca 70 
spelmän samt övriga besökare. 

I september ordnade vi tillsammans 

med Valö IF och LRF en familjedag på 
kyrkvallen i Valö där man kunde prova 
olika idrottsgrenar och lekar. 

I september besökte vi båtsmanstor

pet i Marka (Harg) som ägs av Frösåkers 
hembygdsförening. Där överlämnade vi ett 
bogträ som hade hittats i närheten år 1964. 
Bogträet har förvarats hos oss sedan dess 
men hör hemma i båtsmanstorpet. En gen

gåva överlämnades i form av två märktavlor 
som har stor anknytning till Valö. 

Lars Brandt, ordförande 

Villberga hembygdsförening 

I samarbete med Leaderprojektet Norra 
Mälarstranden som hette "Öppet i Grill
by", har det tagits fram sju stycken infor-

mationsskyltar som finns uppsatta i Grillby 
samhälle, där man kan läsa om historiken 

runt olika byggnader i Grillby samhälle. I 
samband med dessa skyltar tillkom också 
skriften "GRILLBY - från hällristningar 
till dubbelspår". Detta häfte innehåller text 
och unika bilder om Grillbys historia under 

tusentals år. 
Lokalhistorikern och författaren Göran 

Källgården har skannat in ett 100-tal bilder 
från glasplåtar tagna av fotografen Sanfrid 
Lindström, som visar Grillby och dess om
givningar runt förra sekelskiftet. Dessa bil
der kommer att finnas tillgängliga på por

talen som Sveriges Hembygdsförbund äger, 
med adress www.bygdeband.se. Titta gärna 
in och identifiera de bilder som känns igen. 

Nationaldagen firades i Anna Linds 
park och midsommarfesten firades på hem
bygdsgården Karlsro. På julmarknaden hade 
Enabygdsarkivet öppet och visade en min
dre fotoutställning. 

I hembygdsgården Karlsro hyr Studie

förbundet Vuxenskolan, Uppsala län loka
len, där de bedriver verksamheten Grillby 
vävstuga. 

På Enabygdsarkivet har även detta år en 
grupp funnits på plats på tisdagar, med att 
förvalta och vidareutveckla det historiska 

materialet som förvaras i arkivet. 

Inger Egebrink, ordfiirande 
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Wardsaetra & Gutasunds hem
bygdsförening 

Vid årets första föreläsningskväll visades fil

men "Med fötterna på jorden" och vid års

mötet i mars berättade Håkan Qvarnström 

om Stadsträdgårdens 150 år. Senare i mars 
kom Anna Andreason, som visade bilder på 

restaureringen av Kvarndala gårds trädgård 

på Söderslätt. Under hösten föreläste John 

Ljungkvist om Uppsalaslättens vatten, fisk

bestånd och kvarnar och Benny Kullinger 

om stadsbranden i Uppsala 1702, utifrån 

kartor och vykort. 

Traditionsenligt genomfördes i maj gök

otta, Linnestigsvandring 22 maj och röj

ning runt runstenen på Lövängsvägen. Kul

turarvsdagen i september hade rubriken "I 

krigens spår", då besöktes skyttegravar vid 

Stora Djurgården, Pansargeneral Pattons 

hage, fornborgsområdet i Nåsten samt om
rådet för f.d militära bergrum i Lurbo. 

Under rubriken "Promenera mera" ord

nades sex eftermiddagsvandringar. Under 
våren gick promenaderna från Hågadalen 

till Flogsta, längs Fyrisåns västra strand och 

i Stadsträdgården. Under hösten gick vand

ringarna från Lurbo bro över Bodarna och 

Uppsala-Näs, Gula stigen från Valsätra till 
Ulleråker och en sen hösttur i Botaniska 

trädgårdens okända hörn. 

Alla aktiviteter i föreningen är öppna för 
alla. 

Styrelsen 

Vänge hembygdsförening 

Antalet medlemmar har varit 174 betalan

de, 10 ständiga och 5 hedersledamöter. 

Årsmötet hölls den 6 april med ca 35 per
soner närvarande. Efter årsmötet berättade 

Göran Ulväng om Auktioner i Uppland un
der 1700 och 1800 talet. 

Kaffeserveringen i Ekeby by har på sön

dagar från den 4 maj till den 14 september 

traditionsenligt skötts av ett stort antal fri

villiga. Tillströmningen av gäster har varit 

större än tidigare år. De tre första söndagar

na ordnade Lions välbesökt loppis. 

Skolklass 2A, 4A och 5A, Vänge skola, 

har skött kaffeserveringen tillsammans med 

föräldrar tre söndagar i maj och en söndag i 
juni med extra många gäster. 

Den traditionella spelmansstämman 

ägde rum i Ekeby by den 25 maj . Cirka 20 

spelmän deltog under ledning av Eva Petters
son ordförande i Uplands Spelmansförbund. 

Midsommarfirandet i Ekeby genomför
des traditionsenligt med många besökare. 

Kvällen före deltog ca 30-40 vuxna och barn 
med att klä midsommarstången. En enklare 

förtäring erbjöds, sill och potatis och korv 

och glass till barnen. 

Hjort Anders musikstipendium tilldela
des Vänge skola vid skolavslutningen som

maren 2014. Skolan har sedan delat ut sti
pendium på 2000 kr till Matilda Lööf vid 
julavslutningen. 

Sommarprogrammet i övrigt innehöll 
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visningar av byn och väderkvarnen samt 

friluftsgudstjänster den 25 maj och 27 juli, 
musik i sommarkväll den 23 juli och "All

sång med AKO". Helena Lindstedt ställde 

ut sin konst den 29 juni och Mats Jansson 
visade sin konst under två veckoslut i juli. 

Roland Johansson ledde en fältvandring 

till Ekebysjö den 26 juli och en visning av 

Kvarnberg med lämningar av ursprunget till 

Gustavsbergs porslinsfabrik, den 9 augusti. 

Antalet visningar av Ekeby by för bo

kade grupper har varit sex stycken. 
Arbetet med vård och utveckling av 

Karlssongården och Ekeby by har fortsatt 
under året. Det praktiska jobbet har liksom 

de senaste åren utförts av ett herrlag och ett 

damlag. Båda lagen har gjort stora praktis
ka insatser för att vårda byn, särskilt Karls

songården. Herrlaget har träffats en dag i 

veckan under en stor del av året, damlaget 
mera oregelbundet. Damlaget har bl.a. vår

och höststädat samt tagit ur och satt in inn

anfönster. Herrlaget har gjort traditionell 

fastighetsskötsel på området, reparerat och 

oljat in trädgårdsmöbler, klippt buskar och 
reparerat gärdesgårdar m.m. 

Försäljningen av hembygdsboken "Vi i 
Vänge" har fortsatt och priset är 100 kro
nor. Utgivningen av föreningens årsskrift 
vilade även detta år, vi söker personer som 

vill hjälpa till med detta. 

Fredagen den 7 november ordnades den 
årliga soppkvällen för att tacka alla som va

rit aktiva i föreningen. 

Föreningens hemsida har adressen www. 

hembygd.se/vange. 
Sekreteraren 

Öregrunds Hembygdsförening 

Med början redan i mitten på januari har 

föreningen haft arbetsträffar på onsda

gar då vi arbetat med restaurering av ute

möbler, lagt nytt tak på arkivet, målat samt

liga hus, rustat fönster, satt in nya dörrar till 

ena ladan, trädgårdsarbete samt gjort en an
siktslyftning av sjöfartsmuseet på grund av 
nytillskott i samlingarna. 

På årsmötet i mars kåserade Torbjörn 

Forsman om gamla tiders Öregrund samt 

visade foton ur sin digra samling. 

Traditionsenlig friluftsgudstjänst med 

kyrkkaffe på gården hölls på Kristi himmel

färdsdagen. 

I början på juni kom så eleverna i års

kurs 6 på Öregrunds skola för en prova-på
dag. De fick lära sig kärna smör, rosta och 

mala kaffe, vävning, kardning, knyppling, 

splitsning m.m. Att smaka av det nykärnade 
smöret på en hård brödbit gillades. Kaffet 

var väl så där. 
Nationaldagen firandes som vanligt 

med flaggparad och musikkår från Västra 

Banken till hembygdsgården där Kaj Nord
qvist talade. Flagga delades i år ut till "kom

mungubbarna" för utmärkt underhåll av 

Öregrunds gator och parker. 

Det traditionsenliga midsommarfiran-
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det började redan på torsdagskvällen med 

klädning av stång och kransar. Klockan 

15.00 på midsommaraftonen restes stången 

och Birger Andersson höll även i år talet. 

Därefter började dansen kring stången un

der ledning av Sören Ljungberg. Mycket folk 

hade samlats och de som satt på klockstapel

berget hade fin utsikt över det hela. Midsom

mardagen hölls friluftsgudstjänst på gården. 
Från midsommar till mitten på augusti 

har gården varit öppen för visning tisdag

och torsdagskvällar samt söndagseftermid

dagar. Det uppfräschade sjöfartsmuseet fick 

många lovord. 
Under Östhammars musikvecka fick vi 

besök av musikern Simon Stålspets som 

underhöll publiken med att spela på olika 

instrument. 
Kullehusteatern gav den 20 juli en väl

besökt föreställning av "Tre män i en båt" 

inne på gården. 

Öregrunds badortshelg var i år den 15 

till 17 augusti. Gården var som vanligt öp

pen för visning. All barnverksamhet var 
som tidigare år förlagd till hembygdsgår
den. Där bjöds på teater, lekar på gammel
dags vis, måla egen tavla, tillverka egen liten 

båt, styltor och fiskdamm. Dessutom var 

det kaffeservering och musikunderhållning 

av Bruksorkestern på gården. På söndagen 

hölls friluftsgudstjänst där Småländska pa

viljongsorkestern spelade. 
På höstmötet underhöll Mikael Jansson 

med sång o musik. 

Sexornas prova-på-dag där de bl a fick lära sig hur 
man fiirr hämtade vatten med hjälp av ok. 

Julmarknad hölls 6 december med lo

kala hantverkare på plats på gården och i de 
olika husen samt kaffeservering i stora hu

set. Föreningen deltog som vanligt med ett 

adventsfönster, iordningställt av Vanja och 

Sören Jansson. 

Styrelsen 
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