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Från hembygdsarbetet 

Almunge hembygdsgille 

Årsstämman den 22 februari inledde verk-
samhetsåret 2015 och samlade ett 20-tal 
medlemmar. Ordförande Britt-Marie Löv 
tackade för allt ideellt arbete i sitt inled-
ningstal och vi hedrade medlemmar som 
lämnat oss med en tyst minut. 

Det traditionsenliga Valborgsfirandet 
var välbesökt, kyrkokören sjöng in våren 
och vår kyrkoherde Elisabeth Kero höll ett 
vackert vårtal. Ett fantastiskt fyrverkeri av-
slutade kvällen. 

Torslundsdagen, alltid den andra lörda-
gen i juni, innebar som vanligt lite mer för-
beredelser då allt ska ställas i ordning och 
kakor och bullar ska bakas. Det blev en här-
lig dag som började med friluftsgudstjänst 
vid vårt lilla kapell. Därefter blev det sång 
och musik av Mattias och Stefan. Lotter, 
fika, glass, korv med bröd fanns att köpa. 
Hattutställningen i Svialadan var uppskat-
tad och luftgevärsskytte ville många prova 
på. Lådbilsrally med fina priser roade både 
små och stora, det är med spänning vi får 
höra i vilken sport och vilket årtal prispo-
kalerna har sitt ursprung. 

Byggnader, fordon och grönytor sköts 
om av vår arbetsgrupp, detta år fick brand-
stationen lite extra omsorg och ett nytt tak. 

Vävdamerna väver under den varma pe-
rioden av året i Skogsvaktarbostaden och de 
har deltagit i HV-gårdens vår- och julmark-
nader. 

Gillet deltog även i det nya evenemanget 
"Väg 282 — en Kul Tur". 

På Torslund har det varit dop, bröllop, 
bokade visningar samt egna anordnade 
aktiviteter av privatpersoner, Club Solifer, 
Länna IF, Vattengympagänget samt delar 
av Almungeskola. PRO och SPF utnyttjar 
även fortsättningsvis boulebanorna. 

Almunge Allehanda, årgång 59, tryckets 
upp i 5oo exemplar och delades ut till med-
lemmar samt såldes i lokala butiker. 

Gillet har nu en egen hemsida på SHF:s 
Hembygdsportal. 

Vid 2015 års utgång hade Gillet 288 be-
talande medlemmar, av dessa är fyra ständi-
ga medlemmar och fyra hedersmedlemmar. 

Eva-Lotta Hedström, sekreterare 
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Altuna hembygdsförening 

Altuna hembygdsförening har under det 
gångna året haft sina återkommande sam-
mankomster enligt ett framtaget program-
blad. 

Vi började årets verksamhet med års-
möte i februari. I mars vandrade vi i vin-
terkvällen då månen lyste upp vår väg. I 
månaden april städade vi i och omkring 
hembygdsgården. 

Maj månad bjöd på flera aktiviteter. 
"Öppet hus" med kakbuffe och musikalisk 
underhållning. Vi hade även besök av ett 
antal fina veteranmopeder med förare den-
na dag. 

En tidig morgon lyssnade vi till göken 
och hans ko-ko. På Trefaldighetsafton, som 
oftast inträffar i maj, "drack vi hälsa" vid 
Sörängens källa. 

Sammankomsterna under juni startder 
med Nationaldagsfirandet med ett tal om 
vårt älskade fosterland samt musik från ett 
spelmanslag från trakten. Därefter guds-
tjänst i kyrkan och avslutningsvis samkväm 
i hembygdsgården. 

Midsommarafton firades med dans och 
lekar kring den lövade stången på hem-
bygdsgårdens tomt. Friluftsgudstjänst hölls 
vid hembygdsgården på Midsommardagen. 

De som kom till föreningens Trivsel-
kväll, som anordnas i augusti, blev bjudna 
på gammaldags mat. I år serverades kropp-
kakor. 

I slutet på september var det dags för vår 
återkommande höstvandring. I år besökte 
vi bl.a. Sandtorpet, Nyhagen och Soltorpet. 
Ett 25-tal deltagare fick njuta av en vacker 
höstpromenad. 

Under oktober månad anordnade vi dels 
en "Kura skymningkväll" och en "Pyssel-
kväll". Båda kvällarna lockade till sig ett 
stort antal besökare. 

Därefter avslutades årets aktiviteter i 
hembygdsgården och dess omgivningar som 
brukligt med den viktiga höststädningen. 

Hembygdsgården samt skolmuseet har 
haft flera studiebesök , släktträffar samt 
konfirmationsfiranden. Vi har deltagit i 
Fjärdhundralands Rebusrunda med en till 
hembygdsgården knuten rebus. 

Det har varit ett aktivt år och allt har 
gått bra med hjälp av alla duktiga för-
eningsmedlemmar som hjälpt till. 

Karin Tillander 

Björklinge hembygdsförening 

2015 inleddes med årsmöte den 29 mars 
där vi kunde välkomna vår nye ordförande 
Lennart Eriksson. 

På Valborgsmässoafton var anslutning-
en god. Kasen brann, kyrkokören sjöng 
vårsånger, vårtal hölls och leve för våren 
utbringades. 

Gås Anders 200-årsdag firades på Kristi 
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J G Borgenstierna och Lena Lubenow läste och berät-
tade om Agneta Horn vid höstträffen. 

himmelsfärds dag med spelmansmässa i 
kyrkan där kör, spelmän och dansare del-
tog. Efteråt tågade alla ut till Bror Hjorts 
staty av spelmannen där den står nedanför 
kyrkan. Det spelades låtar efter Gås Anders 
och berättades om hans liv. Tre generatio-
ner ättlingar deltog i firandet. 

Nationaldagen, som firades i samarbete 
med andra föreningar, inleddes traditions-
enligt vid församlingshemmets flaggstång. 
Efter flagghissning, diktläsning, kvartett-
sång och trumpetmusik tågade alla efter 
fanborgen till kyrkan sjungande Upplands-
sången. Spelmansmusik, körsång och musik 
på trumpet omringade högtidstalet. 

Björklingedagen 3o augusti fick orts-
borna att gå man ur huse. Premiären 2014 
då ortens företag, organisationer och för-
eningar visade upp sina verksamheter och 
hade öppet hus blev så uppskattat att det  

blev repris 2015. Nytt för denna gång var 
att företag utan egen lokal deltog i en mini-
mässa som hölls utanför hembygdsmuseet. 
Runt 500 personer besökte vårt museum 
under dagen. 

Höstträffen 8 november hölls i en väl-
fylld Björklinge kyrka där Agneta Horns 
(1629-1672) liv levandegjordes genom be-
rättande, hennes egna ord från den dagbok 
hon skrev och musik från tiden. 

Julmarknaden i Lions regi var välbesökt 
och hölls den 15 november på gården framför 
hembygdsmuseet. Många intresserade vand-
rade runt i museet och vår servering lockade. 
En almanacka med bilder från föreningens 
fotoarkiv skapades under hösten och såldes 
med framgång. 

Digitalisering av föreningens fotoarkiv 
påbörjades under året. 

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

Ingrid Pettersson 

B ondkyrko hembygdsförening 

Hembygdsföreningen grundades 1953 och 
äger och vårdar Stabby prästgård. År 2015 
hade föreningen 36o medlemmar. Genom 
olika program och andra aktiviteter vill vi 
sprida kunskap om och intresse för präst-
gården och dess unika miljö. Det är särskilt 
angeläget nu, när planer på bebyggelse på 
Stabbyfälten är på väg. 
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Under år 2015 arrangerades åtta pro-
gramkvällar, varav fyra där Rickomberga, 
Luthagen och Stabby prästgård på olika sätt 
stod i centrum. Konstnären och poeten Olof 
Thunman presenterades vid ett tillfälle och 
pressbildernas historia i Uppsala vid ett an-
nat. Ett internationellt inslag utgjorde en 
kväll med Iran som tema. Året avslutades 
med sedvanligt luciatåg och julsånger. Till 
detta ska läggas bakdag, gökotta och vår-
gudstjänst, vilka alla utgör traditionella in-
slag i föreningens verksamhet, och en vand-
ring genom den nya och gamla bebyggelsen 
i Rickomberga. Nytt för året var en resa till 
Söderblomsspelet i Trönö, Hälsingland den 
4 juli. Stabbydagen arrangerades den 20 

september och blev mycket lyckad. 
PrästgårdscafUt var öppet alla söndagar 

från maj till slutet av september och var som 
vanligt en uppskattad oas med hembakat 
kaffebröd som extra dragplåster. 

Arbetet med underhåll fortsatte och 
gällde nu de uråldriga elinstallationerna. 
Alla fastigheter gicks igenom och proble-
men åtgärdades. Kostnaderna blev stora, 
men nu är allt i ordning för lång tid framåt. 
Liksom under 2014 anordnades två arbets-
dagar med arbete både inomhus och i träd-
gården. Dessa ger också goda tillfällen för 
medlemmarna att lära känna varandra. 

Den viktigaste frågan idag är planerna 
på utbyggnad av Stabbyfälten. Möten med 
kommunala tjänstemän hölls för att följa 
hur planerna utvecklas. Behovet av bostäder 

Medlemmar hjälper till med underhållet av miljön 
kring Stabby prästgård under en "arbetsdag". 

är stort, men det bör inte tillgodoses genom 
att oersättliga miljövärden spolieras för all 
framtid. 

Kerstin E Wallin, sekreterare 

Bälinge hembygdsförening 

Föreningens årsmöte ägde rum 11 mars 
2016 i Bälinge församlingsgård. Där samla-
des cirka 6o personer och lyssnade till arke-
ologen Fredrik Larsson som berättade om 
utgrävningarna vid Rörby under rubriken 
Rörbygårdar — i Gamla Uppsalas skugga. 

Den årliga vårutflykten gick till Sätuna 
Säteri. Vi gick en rundvandring genom slot-
tets salar sedan berättade Johan Gabriel 
Borgenstjerna om godsets historia förr och 
nu. 

Den 2 augusti var det dags för invigning 
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av snickarboa i Lantbruksmuseet, där vi har 
samlat olika verktyg som hör snickeri till. 

Vid novembermötet berättade Lennart 
Dahlen, Forkarby, om sin karriär med mo-
torcykel både i Sverige och utomlands. 

Underhållsarbeten har utförts under 
året, till exempel har Gystasmedjan repare-
rats och kalkats. 

Skolmuseet, en gammal skola från 1847, 
har ett rivningshot över sig, men vi hoppas 
att den får vara kvar. 

Maud Henriksson, ordförande 

Danmarks hembygdsförening 

Föreningen disponerar Linnehuset i Sävja 
för en utställning om Carl von Linne som 
läkare och på sommaren konstutställningar 
med konst av lokala konstnärer. I sommar-
verksamheten har ingått musikprogram 
varje helg i Gårdsoasens regi och cafeser-
vering. Årets Linnestipendium tilldelades 
Boel Larsson, som driver cafeet på Linnes 
Sävja, vilket har avgörande betydelse för 
gården som besöksmål. Till DHF:s teater-
spel vid Linnejubileet 2007 bidrog hon med 
kvalificerad sömnad av 1700-talldräkter. 
Länsförsäkringar sponsrade stipendiesum-
man 5.00o kronor. 

Programverksamheten under terminer-
na har omfattat studiebesök i riksdagshuset 
i Stockholm, flera föredrag, ett par berättar- 

kvällar, byvandring i Lilla Djurgården och 
bussresa till Falun och Linnes bröllopsgård 
Sveden. Genom Musik i Uppland kunde 
föreningen erbjuda en konsert med La Gay-
lia och Trio X i det nyöppnade Sävja kultur-
centrum. Ett par studiecirklar i konst och 
för att se igenom föreningens bildarkiv har 
väckt stort intresse. 

På en rundtur med buss i Danmarks 
socken besöktes Kumla gårdsmuseum. För-
eningen har ingått i den stiftelse som driver 
museet men har nu tillstyrkt upplösning av 
stiftelsen, eftersom villkoren i stadgarna 
inte kan uppfyllas. Beslutet har tagits efter 
samråd med Upplandsmuseet. 

Styrelsen har yttrat sig över kommunens 
förslag till översiktsplan 2016. I yttrandet 
påpekas att det saknas tydliga gränser till 
skydd för viktiga landskapsbilder kring sta-
den och att sådana gränser behövs innan ny 
etablering sker. Stegvis görs annars oplane-
rade intrång i värdefulla natur- och kultur-
värden som inte kan återskapas. I Danmark 
finns flera sådana områden: Lunsen, Årike 
Fyris, Sävjaåns dalgång och Långhundrale-
den, slätten söder om staden, Linnes Dan-
marksstig och området kring Linnes Ham-
marby. Styrelsen motsätter sig tanken på 
att stadsdelar måste vara sammanbyggda i 
"stadsstråk" för att ge god bostadskvalite. 

Tomas Anderman 
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Frösåkers hembygdsförening 

Nationaldagsfirandet den 6 juni genomför-
des traditionsmässigt, i år med kultur- och 
fritidschefen Lena Hellström som talare. 
Vi hade tur med vädret och solen lyste när 
blåsorkestern "Al Fine" med fanborgen i tä-
ten och publiken marscherade från Rådhus-
torget till Hembygdsgården. Musiken un-
derhöll, kaffe serverades och evenemanget 
avslutades med nationalsången. 

Den 27 juli arrangerades för 5:e året 
Hemvändardagen. 2015 år firade vi sam-
tidigt att föreningen funnits i 90 år. Ett 
mycket lyckat arrangemang där regnet höll 
på att ställa till det för oss, men det ordnade 
sig fint och arrangemanget avlöpte så små-
ningom i strålande solsken. På programmet 
fanns musikunderhållning av Ragnhild Sjö-
gren och Lill-Bengths trio som framförde 
ett potpurri "Från Då till Nu", ett föredrag 
av Göran von Rosen om Fanny Låstbom, 
frimärksutställning, släktforskning, visning 
av husen, hantverksföreningen var på plats, 
kaffeservering och hästskjuts runt Östham-
mar. Till firandet hade en omfattande do-
kumentation i form av en jubileumsskrift 
tagits fram och delades ut till alla närva-
rande. Skriften beskriver föreningens 90 
år med tyngdpunkt på föreningens tidiga 
år då mycket av det vi i dag kan glädjas åt 
kom till. Ett gediget och viktigt arbete där 
många deltagit med text och bilder. 

Under sommaren har under fem vecko- 

slut, fredag till söndag, hembygdsgården va-
rit öppen med möjlighet att fika och se för-
eningens samlingar, en mycket uppskattad 
verksamhet med många besökare. 

Vid programpunkten Öppet hus den 13 
september, visades Båtmanstorpet Marka 
Rote 100. Vi förevisade och berättade om 
båtsmanstorpet och historien kring båts-
män och vilka som bebott och levt på tor-
pet. Kaffe med hembakt dopp serverades. 

Den 27 september genomförde tio in-
tresserade personer en resa i fornminnenas 
tecken. Besök gjordes vid följande fornmin-
nen: Hällristningen på Kyrkogatan i Öst-
hammar, Börstils granatgruva, bautastenen 
vid Ed, Eds kalkugn och gruva besöktes. 
Turen avslutades med fika i Löflingska stu-
gan. 

Den 12 november var vi värd för en re-
gional hembygdsträff med 25 deltagare från 
åtta lokala hembygdsföreningar. Föredrag 
om "Östhammars posthistoria" hölls av Bo 
Eriksson och föredraget "Rådman Lund-
kvist rederiverksamhet under i800- och 
19 oo-talet" av Karl-Fredrik Ingemarsson 
var några av de mycket uppskattade pro-
grampunkterna. 

En föreläsningsserie om Östhammars 
historia har genomförts med totalt sju sam-
mankomster. Intervjuer av seniora personer 
med god insikt och kunskap om Östham-
mars historia har genomförts och doku-
menterats. Föreningen har nu 15 personer 
inspelade, var och en ca 45-60 minuter. 
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Skolklasser på besök på hembygdsgården. 

Under två måndagar i maj besökte 85 
elever från årskurs 2 i Öregrund, Edssko-
lan och Kristinelundsskolan i Östhammar 
hembygdsgården. Besöket var en del i ett 
"skapande skola projekt" i samarbete med 
Upplandsmuseet och Länshemslöjdskon-
sulenterna. Under kulturveckan (skolans 
höstlov) ordnas ett besök för skolungdomar, 
och ca 15 ungdomar deltog. 

Föreningen driver tillsammans med 
Uppsala Digitaliseringstjänst, ett arbets-
marknadsprojekt, som har som mål att för-
eningens protokoll från 1924-2008 och hela 
Östhammars Tidning utgåva (1886-1966) 
scannas/fotograferas. Slutprodukten, digi-
tala filer, kan då förevisas för allmänheten 
via föreningens hemsida. 

Tommy Sjölander, sekreterare 

Hagby hembygdsförening 

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. 

Årets verksamhet inleddes sedvanligt 
med årsmötet 25 februari, och som vanligt 
ägde det rum i samband med att Hagby byg-
degårdsförening höll sitt årsmöte. Kvällen 
avslutades med att de båda föreningarna be-
såg en dokumentärfilm om södra Hagunda, 
producerad av Per Lundegran. 

Den 27 maj genomfördes en välbesökt 
kulturvandring till Kvarnbergs fajansfabrik 
i Vänge, där lokalhistorikern Roland Jo-
hansson visade resterna efter fabriken samt 
den välbevarade kvarnen. 

För 25:e året i rad firades midsommar på 
planen mellan kyrkan, bygdegården och mu-
seet. Omkring 30o människor kom, många 
av dem i lövade skrindor från sockens gårdar, 
och dansade runt stången, kastade pil, sköt 
prick med gevär eller roade sig på andra sätt. 

Föreningens andra stora evenemang är 
Hagbydagen som ordnats sedan 1993 vid 
museet, och som sedan 2014 är utsträckt 
till att omfatta två dagar, där lördagsef-
termiddagen ägnas åt en dragkamp över 
Sävaån med efterföljande samkväm. Årets 
Hagbydag ägde rum 8 och 9 augusti, och i 
årets dragkamp fick Skogstibble revansch på 
Hagby och kunde med strålande ansikten se 
på när Hagbylaget drogs ned i dyn. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 139 

Söndagen inleddes med gudstjänst i 
Hagby kyrka och därefter kunde de too-ta-
let närvarande personerna äta våfflor och 
dricka kaffe. Årets tema var tvätt förr i ti-
den, och man kunde även lära sig att fram-
ställa smör på traditionellt sätt. Barn och 
vuxna fick pröva på de olika momenten. 
Under dagen visades också Hagby kyrka 
och besökarna havs möjlighet att klättra 
upp i tornet. 

Den 13 september, en vacker, klar höst-
dag, gjorde föreningen en cykelutflykt från 
museet i Hagby till Ekeby by i Vänge, via 
den gamla vägen över Rensmyran vid den 
utdikade Ekebysjön. Väl framme i Ekeby 
mötte Roland Johansson upp och berättade 
om byns historia och kvarnen. 

Den 23 november höll arkeologen Bitte 
Franzén ett mycket uppskattat föredrag om 
kulturmiljöerna i Sävaåns dalgång, och när-
mare 5o personer från dalgången dök upp 
för att lära sig mer om lämningarna i dal-
gången. 

Föreningen arbetar kontinuerligt med 
att sköta sitt museum med dess samlingar. 
Under året reparerades alla fönsterbågar 
och därefter målades fönsterbågar och foder 
vita, samt dörrarna svarta. Den mjölkpall 
som länge stått utanför museet, och som 
skänktes av bröderna Engvall från Jons-
berg, reparerades även under året, av Rune 
Carlsson. 

Slutligen skaffade sig föreningen en egen 
hemsida under året, så att föreningens på så  

sätt kan sprida kunskap om socknens histo-
ria och föreningens verksamhet. 

Göran Ulväng, ordförande 

Harbo hembygdsförening 

Harbo hembygdsförening har under många 
år arbetat för att aktivera medlemmar i oli-
ka åldrar. Detta gör vi genom att ha flera 
olika aktiviteter, med många olika inrikt-
ningar, för gammal och för ung, för alla 
generationer. Vi har det senaste åren även 
använt Facebook för våra inbjudningar vil-
ket gör att vi når nya grupper 

Årets aktiviteter börjar årsmötet i mit-
ten av april. Årsmötet beslutade att ta bort 
rotesystemet som funnits i ca 8o år. Rote-
ombuden har under alla år tagit upp med-
lemsavgiften, värvat nya medlemmar och 
varit föreningens ambassadörer ute i by-
arna. I dag, i det penninglösa samhället, är 
det svårt att utföra sysslan på ett praktiskt 
sätt. Därför betalas medlemsavgiften nume-
ra genom fakturering. Som muntration till 
kaffet visades arkivbilder från gamla tiders 
Harbo. 

En traditionsenlig aktivitet för den yng-
re generationen är när årets förstaklassare 
i Harbo skola bjuds till hembygdsgården. 
Eleverna får lära sig hur barn hade det för 
too år sedan. Vilka olika lekar barn lekte, 
vad det fanns för leksaker och hur man var 
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Tre ge nerationer Erlan dsson firade nationaldagen på 
hembygdsgården. 

klädd. Barnen få klä sig i tidstypiska kläder 
och får tillverka sina egna leksaker. Denna 
aktivitet har en fortsättning måndagen ef-
ter första advent, då barnen får komma en 
andra gång till hembygdsgården. Man får 
lära sig hur man mal säd till mjöl, hur man 
gör ett laggkärl, hur man väver och mycket 
annat. På eftermiddagen vankas det natur-
ligtvis julgröt, och därefter kommer jul-
bocken och leker med barnen och delar ut 
en liten julklapp åt var och en. 

Nationaldagen firades med flaggparad 
från Missionskyrkan, genom hela Harbo 
till hembygdsgården. Där hissas flaggan 
i topp, nationalsången sjungs och en hög-
tidstalare hyllar Sverige och Harbo i sitt tal. 
Årets talare var den nya kyrkoherden i pas-
toratets, Cecilia Jansdotter. 

"Fest i Heby" är en intensiv vecka för 
föreningen. Den börjar med midsommar- 

firandet som är föreningens största akti-
vitet. Ca 300-400 personer, gammal som 
ung, kommer till hembygdsgården. Många 
kommer med lövade traktorekipage från 
byarna i Harbo. På programmet finns för 
barnen ponnyridning, lamm att kela med, 
fiskdamm med mera och lotterier för det 
äldre. Höjdpunkten är resningen av mid-
sommarstången. Dansen kring stången 
ackompanjeras av gitarr och dragspel, och 
alla sjunger med i de traditionella sångerna. 
Kaffe med dopp, saft med dopp och glass till 
barnen finns att köpa från det byalag som 
arrangerar festen. 

På midsommardagen hålls enligt tradi-
tionen ekumenisk gudstjänst på gårdstunet, 

"Kaffe på fat" är en ny aktivitet i kom-
munens festvecka. Föreningen dukar upp 
ett antal "historiska" kaffebord inne i stor-
stugan som besökarna får beskåda. Hur har 
en kaffeservis sett ut från 18 oo-talet och 
framåt och framför allt vad åt man till kaf-
fet? Det bjuds på ett stort antal kaksorter 
som varit vanliga i Harbo. För de yngre 
visas lekar som barnen aktiverade sig med 
förr, bl.a. hoppa långrep, gå på styltor, ta 
snöre med mera. 

För att aktivera och attrahera en ny ge-
neration har vi några aktiviteter som vi en-
dast annonserar och lägger ut på Facebook. 
Ljusstöpnings- och kransbindningsdagarna 
blev snabbt fullbokade. Ljusen och kransar-
na säljs sedan på föreningens stora tillställ-
ning på första advent "Jul för lo o år sedan". 
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Då kommer många av Harboborna och äter 
julgröt, fikar, köper lotter eller hantverk 
från orten, eller bara står och pratar med 
varandra på gårdstunet i skenet av blosskor-
gen som lyser upp vinterkvällen. 

Claes Erlandsson, ordförande 

Husby-Långhundra hembygds-
förening 

Årsmötet hölls i mars och sista april hälsa-
des våren välkommen vid Hjälmsta backe i 
samverkan med företagarna i Husby-Lång-
hundra. 

Gökottan firades vid Frösättra med cir-
ka 3o deltagare. 

Husaby-Marken genomfördes den 6 juni 
med nationaldagsfirande och med Knivsta 
kommun som medarrangör. Programmet 
var innehållsrikt med bland annat direkt-
sändning av radioprogrammet "Ring så 
Spelar vi" med Lisa Sylin och Özz Nöjen 
som programledare. En trevlig efterfest ar-
rangerades i Blå Wingen. 

Midsommar firades på Tilasgårdens tun 
traditionsenligt med tipsrunda, dans och 
lotterier. Därefter framfördes en kantat i 
kyrkan. 

En julidag anordnades slåtter vid Frö-
sättra som resulterade i en fin höhässja. Ty-
värr regnade det och endast tio personer var 
närvarande. 

"Ring så spelar vi" med Lisa Syrål och Özz Niijen 
som programledare sändes direkt från marknaden . 
Foto Ingemar Hansson. 

Musikinstrument inköptes av fören-
ingen till Husby-Långhundra skola för 2 

50o kr vilket blev mycket uppskattat. För-
eningen bekostade ny el till Frösättrastugan 
med zo 000 kr och gav ett lika stort bidrag 
till LLBK för upprustning av torpet vid Ste-
nevi. Föreningen lämnade även ett bidrag 
till nya stolar i Blå Wingen. Dessutom utde-
lades ett ungdomsstipendium på 5 000 kr. 
Allt tack vare intäkter från marknaden. 

Sillafton arrangerades i Frösättrastugan 
i september och stugan var fullsatt. I no-
vember ordnades en välbesökt filmkväll där 
det visades filmer från Långhundra av Rune 
Jansson. 

Verksamheten i vävstugan fortsätter och 
killegänget roar sig själva varannan vecka. 

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

Maud Johansson 
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Hållnäs hembygdsförening 

I samband med inköpet av hjärtstartare 
ordnade föreningen i mars en utbildning i 
hjärt- och lungräddning i Civilförsvarsför-
bundets regi, dit alla intresserade var väl-
komna. 

Den 6 juni hölls det traditionella na-
tionaldagsfirandet i kyrkan, med flaggor, 
musik av Hållnäs spelmän och kaffeserve-
ring i församlingshemmet. Ett par veckor 
senare var det dags för midsommarfirandet 
på hembygdsgården, där den unge troll-
konstnären Theodor Ingvoldstad gjorde ett 
skickligt uppträdande. Ett nytt inslag bland 
attraktionerna var fiskdamm för barnen, 
och det blev så omtyckt att "fångsterna" tog 
slut. 

Hållnäsveckan hölls den 18-26 juli, och 
innehöll bland annat dansbandskväll, släkt-
forskarstuga, auktion, allsång och "prova-
på-dag" i bagarstugan. Veckan avslutades 
på söndagen med "Hållnäsdag". Där ord-
nades traditionsenlig servering av "sotare" 
och uppträdande av Kent Wennmans trio 
som spelade Elvislåtar. 

För första gången medverkade hem-
bygdsföreningen i evenemanget "På tur i 
Hållnäs" den 8 augusti med "Öppen hem-
bygdsgård", där olika personer ställde ut al-
ster, det bjöds på sång och musik, sagostund 
för barn och kaffeservering, och de olika 
byggnaderna var öppna och förevisades. 

Under året har hembygdsgården utrus- 

tats med ny toalettbyggnad där även en 
handikapptoalett inryms. 

Susanne Ljung A driansson, sekreterare 

Hökhuvuds hembygdsförening 

Vi har i flera år i studiecirkelform läst Ger-
da von Friesens bok "Vår Hökhuvudresa" 
och med utgångspunkt från den fördjupat 
oss i vår hembygd och livet i både Uppsala 
och Hökhuvud under 184o-187o talen och 
år 1915 då resan gjordes. Efter föreningens 
årsmöte gavs en rapport från studiecirkeln 
med bl.a. bilder från Gimo och Hökhuvud. 

Studiecirkeln avslutades under våren och 
dess arbete resulterade i en vandringsutställ-
ning om familjen von Friesen och om Hök-
huvud och Uppsala på deras tid. Utställning-
en var klar söndagen den 14 juni, på dagen 
lo° år efter systrarna von Friesens minnes-
resa till Hökhuvud. Då inbjöds föreningens 
medlemmar med familjer och kyrkans per-
sonal och kyrkopolitiker med respektive till 
en dag i Gerda von Friesens fotspår. 

Utställningen har under hösten och vin-
tern visats på flera av kommunens bibliotek. 

Varje år i slutet av maj ordnar fören-
ingen hembygdsdagar i Hökhuvud för klas-
serna i åk 3 i Gimo - ett mycket uppskattat 
samarbete med skolan. 

Nationaldagen firades traditionsenligt 
med marsch från Skvallerbacken. På grund 
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av dåligt väder samlades vi i Församlings-
gården. Högtidstalet hölls i år av Anna-
Lena Söderblom. Spelmansmusik av Inger 
Wahlström och Karin Andersson bidrog till 
en trivsam sång- och kaffestund. 

Föreningen genomförde Torer Hök den 
26-27 juni. På fredagskvällen kom ca 200 

personer för att se när kolmilan Julia tändes 
och för att lyssna och sjunga med i allsången 
som leddes av Mattias och Stefan. Kenneth 
Karlsson berättade om kolmilan. 

Årets tema var Barnens Torer Hök och 
lördagens program bjöd på många olika 
aktiviteter för barn bl.a. trollkarlen Ronny 
Manfredsson i år också med uppvisning av 
parkour och möjlighet för barnen att prova 
på, melodikryss och uppträdande av Ekeby 
spelmän. På kvällen hade vi picknic vid kol-
milan, dit var och en hade med sig sin pick-
nickorg. 

Ett välkommet bidrag till upprustning-
en av Ånö båtsmanstorp fick vi i början 
på året då det meddelades att Hökhuvuds 
Hembygdsförening fått ett stipendium på 
25 000 kr ur Stiftelsen Landshövding Hil-
ding Kjellmans hembygdsfond. 

Under året har torpets nya yttervägg 
rödmålats och torpet fått ett nytt golv. Först 
lades en fuktspärr bestående av byggplast 
och ovanpå den singel med ca io cm djup, 
därefter golvbjälkar med bärlina på mitten 
och golv, 137 x 28, i furu. Föreningsmedlem-
mar ordnade fuktspärren, Tommy Nord-
grens byggnadsfirma resten. 

I december 2014 skickade Hökhuvud-
Harg LRF ett detaljrikt förslag till Tra-
fikverket beträffande väg 288, sträckan 
Gimo—Börstil. Hembygdsföreningen stöder 
skrivelsen i sin helhet och sände i januari en 
egen skrivelse till Trafikverket. 

Kerstin Svanfeldt Söderberg, sekreterare 

Peter Egardt invigningstalar i Lövhagen, Järlåsa. 
Foto: Järlåsa hembygdsförening. 

Järlåsa hembygdsförening 

Föreningen återinvigde under våren det 
"gamla huset" vid Lövhagen, den så kall-
lade Finnbostaden. Återuppbyggnaden av 
det gamla huset har varit ett stort projekt 
med både Länsstyrelsen i Uppsala och Upp-
landsmuseet som samarbetspartners. På 
plats vid invigningen som talare var därför 
både Landshövding Peter Egardt och Upp-
landsmuseets Håkan Liby. Alla närvarande 
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avslutade ceremonin med att plantera en ek 
framför byggnaden. I Lövhagen har det även 
hållits gökotta samt Friluftsgudstjänster. 

Föreningen har även haft sammankoms-
ter i Granhammars skola. Musiksamman-
komst med stöd av Studiefrämjandet och en 
egen arrangerad Allsångskväll. 

Petter Kämpe 

Lagunda hembygdsförening 

Efter det aktiva jubileumsåret 2014 då Ör-
sundsbro firade 15o år till minne av att all 
handel släpptes fri och fick Örsundsbro att 
blomstra så blev verksamhetsåret 2015 lite 
lugnare för Lagunda hembygdsförening. 
Men den innehållsrika verksamhetsplanen 
genomfördes och ansvaret för friluftsmuse-
et Kvekgården, handels-och sjöfartsmuseet 
Kappen och skolmuseet i Nysätra kräver 
stora arbetsinsatser i form av skötsel och 
guidningar. Skolmuseet hade under 2015 
176 besökare och Kappen lockade 483 per-
soner. Kvekgården, som ägs av Upplands 
fornminnesförening och hembygdsförbund 
hade 517 besökare, bland annat från Hong 
Kong och Amerika 

Andra aktiviteter under året var Na-
tionaldagsfirande, slåttergille, frilufts-
gudstjänst och skoldagar på Kvekgården, 
kulturvandring i Landsberga och Husby 
kungsgårdar, Mickelsmässutställning samt 

Lagunda hembygdsförenings skoldagar på Kvekgår-
den är populära. Varje år får Örsundsbroskolans 
fjärdeklassare bekanta sig med livet på en bondgård 
som det levdes för zoo år sedan. Eleverna får prova 
på att kärna smör, mala säd, slå med lie, hugga och 
såga ved. 

nystartad föreläsningsserie och studiepro-
jekt om Lagundabygdens tio socknar. 

Under året miste Lagunda hembygds-
förening sin mångårige medarbetare Rolf 
Johansson. Han var med och bildade hem-
bygdsföreningen den 9 augusti 1972 och var 
ordförande i många år. Lagunda hembygds-
förening är alltså 44 år och har i dag 400 
medlemmar och därmed en av de största 
hembygdsföreningarna i Uppsala län. 

Monica Andreasson, hedersmedlem 
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Läbyvads hembygdsförening 

Programmet har varit omfattande under 
året och inleddes med julfest för barnen. 
Sedan fortsatte det med årsmötet som den-
na gång hade uppländskt mat som tema. 
Håkan Liby höll föredrag om Uppländska 
bröd och det serverades bland annat Upp-
landskubb med isterflott till supen. 

I mars invigdes den nya projektorutrust-
ningen med filmvisning för barn, Frost, och 
för vuxna, Monica Z. Pubkväll med Göran 
Zackrisson i samverkan med Uppsala golf-
klubb var ett nytt och mycket välbesökt eve-
nemang. Blomsterkurser har hållits både på 
våren och på hösten. 

Under hösten anordnades den traditio-
nella hemvändardagen som började med 
fördrag av Helen Harnesk med rubriken "I 
händelsernas centrum - Uppsala under i000 
år". Lantbruksmuseet var öppet för visning 
och dagen avslutades med middag och mu-
sikunderhållning av Lennart Bernström. 

I november fylldes hembygdsgården av 
hantverkare som ställde ut och sålde sina 
alster av textil och trä, fårskinn, smycken 
mm. 

Året avslutades med Luciafirande som 
alltid är välbesökt. 

Två studiecirklar har vi hunnit med, dels 
en i stolrenovering, dels en i bygdens histo-
ria. 

Britta Fagerberg, ordförande 

Studiecirkel i stolsrenovering. 

Rasbokils hembygdsförening 

Rasbokils hembygdsförening startade året 
med studiecirklar i släktforskning. Dessa 
leddes i vanlig ordning utav föreningens 
ordförande Maj-Lis Lundblad. 

En annan studiecirkel som anordnades 
av föreningen handlade om gamla kartor, 
gränsrösen och milstolpar och då var fören-
ingens kassör, Dag Zetterling, cirkelledare. 

Vid föreningens årsmöte berättade 
arkeologerna Fredrik Larsson och Nik-
las Björk mycket intressanta fakta ifrån de 
arkeologiska utgrävningar som gjordes i 
Skeke och Björkgärde, Rasbo år 2010, inför 
byggandet av nya vägavsnitt på väg 288. 

Lennart Ericsson, sommarboende i Ras-
bokil har gjort teckningar utav byggnader-
na vid hembygdsgården i Kölinge, Rasbokil. 
Dessa teckningar har sammanställts och 
blivit till en liten folder. 

Vid nationaldagsfirandet den 6 juni som 
arrangeras tillsammans med Rasbokils för- 
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Byvandring i Rasbokil, utsikt ifrån Klockstapelback-
en. Vi tittar efter hur vägen gick tidigare. 

samling och Bygdegårdsföreningen delades 
det ut lo silversmycken till barn som föddes 
i Rasbokil år 2014. Lekar, lotterier och mu-
sikanter från bygden bidrog till en trevlig 
dag vid bygdegården i Tibble. 

Midsommar firades traditionsenligt. 
Lekar, musik och sång vid midsommar-
stången och pilkastning, lotterier, korv och 
kaffeservering bidrog till en fin dag vid 
hembygdsgården i Kölinge. 

Under den årliga Kulturveckan i Rasbo 
ordnades en all-aktivitetsdag i Hall 2000, 

Gåvsta. Där fick olika föreningar ifrån Ras-
bobygden vara med och berättade om sin 
verksamhet, vilket också Rasbokils hem-
bygdsförening gjorde. 

Vid föreningens hembygds/hemvän-
dardag i augusti var dagens tema, Gränsrö-
sen och milstolpar. 

En friluftsgudstjänst inledde först da- 

gen vid hembygdsgården. Sedan berättade 
och visade Dag Zetterling bilder på gamla 
kartor över Rasbokil, och om de gränsrösen 
och milstolpar som finns i bygden. Maj-Lis 
Lundblad visade hur det går till att släkt-
forska och om hur man söker i olika arkiv. 

För det musikaliska stod Cecilia Öster-
holm och Erika Lindgren, med nyckelhar-
pa, fiol och sång. 

Tipspromenad, försäljning av böcker om 
Rasbokil, lotterier, våfflor och kaffeserve-
ring var också inslag under dagen. 

En surströmmingsfest på höstkanten 
och sedan Lilljul vid adventstid avslutar året 
med Rasbokils hembygdsförening. 

Lisa Sjöberg, sekreterare 

Skogs Tibble Fornminnes- och hem-
bygdsförening 

Under 2015 har följande aktiviteter ägt rum 
i Skogs Tibble Fornminnes- och hembygds-
förening: 

Vi städade och gjorde snyggt i museets 
trädgård den 21 maj. När klockan blivit 18 
hade det ordnats med pubkväll för förening-
ens medlemmar och andra intresserade. 

Vi firade Nationaldagen den 6 juni i sed-
vanlig ordning med flaggparad och samling 
i vår kyrka. Midsommar firades vid museet 
i sedvanlig ordning. Lekarna leddes av en 
nationalklädd Birgitta Fröhammar. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 147 

Under sommaren den 5 juni hade vi fri-
luftsgudstjänst i museets trädgård. Den 13 
juli besökte vi "Bimor", som är en gård med 
biodling i Holmbro. Det var mycket intres-
sant för oss alla att få veta hur honung hante-
ras från vaxkaka till färdig burk och leverans. 
Söndagen därpå hjälptes vi åt att renovera en 
fasad på vår museibyggnad. Kaffe och mack-
or blev belöningen den dagen. 

Den 26 juli var det dags för den årliga 
utflykten. Färden gick till Ingla by, som har 
anor från bronsålder. Detta skedde under 
ledning av arkeolog Ewonne Ekmyr Gö-
ransson. Vi tittade särskilt på två runste-
nar vars texter presenterar tre generationer 
inglabor under lo o o-talet. Vi fick lära oss 
hur man kan datera runstenar med hjälp av 
rundjurets huvud. Likaså fick lära oss tyda 
runorna. Stenarna står invid den gamla hä-
radsvägen som gick genom byn. Som van-
ligt gjordes resan med traktor och vagn, där 
vi satt uppradade på halmbalar. Vår skjuts-
mästare var Sören Södergren i Tjälinge. 

Hösten avslutades med ny pubafton den 
17 oktober efter sedvanlig höststädning. 

Ewonne Ekmyr Göransson 

Sockenstugans vänner, Funbo 

En sju veckor lång släktforskningscirkel un-
der ledning av Solveig Brundin-Eriksson 
startade i januari. 

Vid årsmötet den 15 mars berättade 
Manda Björling om torpet Strömsbergs 
historia under 200 år. Torpet ligger i Rasbo 
socken. 

Vårutflykten gick till Marielunds gård, 
där ägaren Axel Bockn berättade om går-
dens historia. Den nuvarande huvudbygg-
naden lät byggas av Jacob Forbes omkring 
1630. Därefter förflyttade vi oss till Ma-
rielunds station, där Dan-Erik Oldeberg, 
Solveig Oldeberg och Inger Tjäder berät-
tade om järnvägen, stationen, affären och 
grosshandlarvillorna. 

Nationaldagen firades traditionsenligt 
med cirka 130 besökare. Gemensam sång, 
underhållning, ponnyridning för barnen 
och förtäring fanns på programmet. 

Tillsammans med Rasbo hembygdsgille 
arrangerade vi en skrivarkurs, där deltagar-
na fick förslag på hur de med sina egna min-
nen, fakta och bilder kan skapa en vacker 
bok. Kursdeltagarna har fått hjälp och stöd 
genom hela processen fram till den färdig-
tryckta boken. Manda Björling och Louise 
Bonta har varit uppskattade lärare/ledare/ 
inspiratörer. 

Vi har varit delaktiga i kulturprojektet 
Väg 282 - en kul tur, vilket är ett evene-
mang som visar upp vad som finns efter 
länsväg 282, från Danmark till Edsbro, i 
form av konsthantverk, utställningar, öp-
pet hus på flera ställen och mycket annat för 
både vuxna och barn. 

Årets höstutflykt gick till Funbo Löv- 
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sta. Där berättade Alexandra Holmgren om 
Lövsta på Sten Carl Bielkes tid (mitten på 
170o-talet) och hans forskningsansvarige, 
Pehr Kalm. Alexandra Holmgren är biolog 
med intresse för historisk botanik. 

Vid den årliga berättaraftonen den 18 
november berättade bröderna Gösta och 
Lennart Heljefors om Böksta Gästgifvare-
gård. Bröderna har vuxit upp i Funbo och 
hade hört talas om att det hade funnits ett 
gästgiveri i socknen. De började undersöka 
saken och, mycket riktigt, enligt 1742 års 
vägbok fanns det ett gästgiveri i Bökstad 
(dåtida stavning). 

Lördagen den 5 december hölls julmark-
nad, den fjärde i ordningen. Man kunde 
köpa allt från julprydnader till sylt och 
handmålade Uppsalamotiv. Barnen kunde 
rida på shetlandsponnyer. Uppsala musik-
klasser höll konsert i Funbo kyrka, vilket 
var mycket uppskattat. 

Vi bjöd in till en andra läsecirkel/bokcir-
kel, där deltagarna träffas hos varandra och 
diskuterar böcker de har läst. Denna cirkel 
pågår även fortsättningsvis, liksom den 
första bokcirkeln som startade för några år 
sedan. Det är roligt att träffa grannar och 
andra sockenbor under gemytliga förhål-
landen. 

Bo WessUn 

Sparrsätra-Breds hembygdsförening 

Året i hembygdsföreningen startade med 
årsmöte den 12 april. Fredrik Wahlberg, 
energirådgivare i Enköpings kommun, in-
formerade om solenergi, denna nya energi-
form. Solenergin uppfyller alla krav på för-
nyelsebarhet och hållbarhet. 

Den 14 maj arrangerades en utflykt i 
Bred. Första uppehållet var jättegrytan i 
Hällby. Den ligger i en brant bergssluttning 
och är mycket otillgänglig. Till vår stora 
överaskning hade vår medlem Börje Öhr-
ling byggt en trappa upp så att alla kunde 
se och fascineras av fenomenet från förra is-
tiden. Nästa stopp var den gamla järnvägs-
bron över Sagån. Den bygdes 189 6 och är 
den andra bron på samma plats. Den första 
från 1874 var uppenbarligen underdim-
mensionerad för den allt tyngre trafiken på 
SWB. Tredje stoppet var Strömsbergs kvarn 
några kilometer uppströms om järnvägs-
bron. Makarna Iggström visade generöst 
upp den gamla kvarnen och kraftverket 
som trots sin höga ålder är i drift och leve-
rerar energi till nätet. Gemensamma temat 
för dagen var vatten. 

Veterantraktorparad ordnades genom 
bygden den 28 juni, med slutmål på ängen 
nedanför vår hembygdsgård. Anders Wärn 
presenterade kunnigt varje traktor med 
förare under defilering framför publiken. 
Efteråt serverades kaffe och smörgås i hem-
bygdsgården. 
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Den 13 augusti samlades medlemmarna 
till traditionellt knytkalas med kräftor eller 
vad man nu valde att ta med. Inledande 
tipsprommenad samt lotterier bidrog till en 
mycket uppsluppen kväll. Dörrar och föns-
ter var öppna mot den varma och vackra 
solnedgången. 

Nyckelharpans historia var temat den 27 
september. Bro Spelmän med vår egen Lars 
Sembe på nyckelharpa underhöll med skön 
musik. Vi fick också en intressant historisk 
genomgång av nyckelharpans utveckling. 
Instrumentet är så gott som uteslutande 
knutet till Uppland. 

Historisk afton — en hisnande resa i tiden 
arrangerades den 22 oktober. Under rubri-
ken "Goterna, Silverbibeln och Fader vår" 
berättade Sven Sandblom medryckande och 
kunnigt om en tidigare folkvandrings- och 
orostid i Europa, den på 20o-70o-talet e.kr. 
Silverbibeln i Uppsala och Rökstenen i Öst-
ergötland är vittnesbörd här i Sverige från 
den tiden. 

Halloween ordades för fjärde året den 
30 oktober. 22 barn och 18 vuxna kom och 
letade godis ute i mörkret. I år var banan 
längre och svårare än tidigare. Det gällde 
att hålla ihop gruppen och i ljuset av fick-
lampan söka efter de sparsamma snitslarna 
som ledde fram till godisstationerna. Vart-
efter grupperna kom tillbaka till hembygds-
gården serverades varm choklad och bullar 
framför den sprakande brasan. Som för-
ening tycker vi att den här formen av barn  

/ungdomsaktivitet med stor föräldra- och 
vuxennärvaro känns helt rätt. 

Arbetskvällarna på måndagar, maj till 
september, har bestått av löpande underhåll 
av byggnader och mark. Fokus har dock va-
rit på att jobba vidare med våra museiföre-
mål samt att göra i ordning loftbodens stora 
nedre rum till utställningslokal. Golvet har 
förstärkts, väggar och golv har oljats in. 
Elektrisk belysning har satts upp. En liten 
provutställning har varit öppen tre gånger 
under hösten. Målet har varit att inviga ett 
litet museum våren 2016. 

I Enköpings-Posten har det publicerats 
artiklar om: Utflykten i Bred, Vetreantrak-
torparaden, Nyckelharpans historia, Sven 
Sandbloms historiska afton, Haloween samt 
intervjuv med ordföranden om hembygds-
föreningarnas villkor. 

Lars Torsner, ordförande 

Sydvästra Upplands kulturhistoriska 
förening 

Föreningen har ett nära samarbete med En-
köpings Museum, och det var naturligt att 
i början av året besöka museets nyinrättade 
arkiv och få en samlad uppfattning av de 
samlingar som tvingades flytta från Väster-
ledsskolans källare efter översvämning. 

I övrigt präglades programverksamhe-
ten av utfärder och föredrag. Särskilt stort 
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intresse fick Enköpings-Postens tidigare re-
porter Kerstin Maurd och fotografen Stig 
Norling när de berättade om sina minnen 
från tidningslivet med många bekanta bil-
der. 

Håkan Wall delade med sig om 
sina efterforskningar rörande utvand-
raren Karl Lindqvist som, under nam-
net doktor Lee, framträdde som en 
religiös ledare och ännu har efterföl-
jare. Rubriken var Den okände profeten. 
Om tågtrafiken förr i triangeln Enköping 
-Heby/Runhällen-Uppsala berättade 011e 
Nilsson ur sin nyligen utgivna bok. 

Några intressanta utfärder företogs ock-
så, dels till Sigtuna dels till Sala. I Sigtuna 
fick vi en gedigen guidning av arkeologen 
Jonas Ros, som också visade platsen för 
Fornsigtuna vid Signhildberg i fantastisk 
vårskrud. I Sala mötte vi Albertus Pictor 
i Kumla Kyrka och imponerades av Väsby 
kungsgård. Imponerade blev vi också av 
Nässelbo bygdemuseum och Lilla Istanbul. 

Samtliga arrangemang var välbesökta. 
Av tradition serverades glögg på Enkö-

pings Museum första advent och det tradi-
tionella julbordet från mitten av i800-talet 
stod uppdukat. Därtill en imponerande 
pepparkakshusutställning under temat Vår 
stad. 

Vår och höst utges Ena kulturbygd av 
Bernt Lundh, med program och artiklar. 

Birgitta Dolfie, sekreterare 

Det nyrenoverade Grekiska templet i Engelska 
parken i Söderfors. 

Söderfors hembygdsförening 

Söderfors hembygdsförening känner sitt 
ansvar som kulturbärare i bruksorten 
Söderfors. I klartext betyder det att de gam-
la traditionerna Valborgsmäss och Mid-
sommar firas på rätt sätt med vår förening 
som arrangör. Sedan ett antal år firas också 
Nationaldagen gemensamt med Tierp-Sö-
derfors församling. 

Våra fastigheter Gammelgården, Hem-
bygdsgården, Enkhuset och Ankarsmedjan 
bidrar också till att vi kan levandegöra hur 
livet har varit och är på bruket både i dåtid 
och i nutid. 

Glädjande är också att vi får guida 
många turister runt i vårt samhälle. 

Vi har också under året besökt Falu 
gruva där vi sökt upp föremål som hör till 
Söderfors och som vi framöver skall ta 
"hem" till sin rätta ort. 
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Den kraftiga slaggstenssockeln vid Gre-
kiska templet har fått en mycket välbehövlig 
restaurering. 

Vid föreningens höstmöte i oktober gäs-
tades vi av Håkan Liby som på ett sakkun-
nigt sätt berättade under rubriken "Fester 
under hösten". 

Gunnar Thollander, ordförande 

Söderöns hembygdsförening 

Det blev både ris och ros för våra aktivite-
ter under 2015. Om vi börjar med riset, så 
kan vi säga att både gökottan och blomvan-
dringen regnade och blåste bort. Inga Sö-
deröbor ger sig ut frivilligt i det vädret, som 
det var just de dagarna. 

Desto roligare var det att så många kom 
till Hans Tibells föredrag om rysshärjning-
arna. Det var Robert Henningssons stu-
dier av ryssarnas härjningar på Söderön 
1719 som låg till grund för föredraget, som 
lockade nästa lo° personer. Panik i köket, 
eftersom man från början blygsamt hade 
räknat med ca 25 besökare. Det blev till att 
brandskatta frysboxarna i granngårdarna 
på bullar och mjuka kakor. Hans har hållit 
föredraget vid flera tillfällen och nu har över 
zoo personer fått ta del av det intressanta 
innehållet. 

Den obligatoriska Söderödagen blev in-
ställd på grund av parkeringsproblem! 

Cykeln, på vilken byslaktaren Bernt Westerberg åkte 
omkring på so- och 6o-talet, utrustad med klubba 
och slaktmask. 

Men sen kom ytterligare en fantastiskt 
rolig aktivitet. Den jo september bjöd vi 
in till en buffe med gammaldags mat och 
även där hade vi varit blygsamma vid pla-
neringen. Maten tog slut litet för tidigt, 
men de flesta kunde smaka av spicken sill, 
korvkaka med vitkål och lingon, paltbröd 
med vitsås och fläsk, strömmingsinlägg-
ningar, olika soppor, kalvdans med mera 
och slutligen ett kaffebord som dignade av 
hembakat, med bl.a bondtårta och struvor. 
En utställning med folkdräkter, förkläden 
och gamla hushållsföremål hade vi också 
lyckats åstadkomma. Mest intresse rönte 
cykeln, som byslaktaren Bernt Westerberg 
åkte omkring på, på 50- och 6o-talet, utrus-
tad med klubba och slaktmask. Allt fanns 
med i originalskick på vår utställning och 
förevisades av sonen Anders. 

Viveka Westman, sekreterare 
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Teda hembygdsförening 

Ett tema i vårt program 2015 var att öka 
kännedomen om företag och näringsliv i 
bygden. Här finns ett par framstående bi-
odlare som har berättat om denna viktiga 
verksamhet. Haga tegelbruk i Svinnegarn 
är Sveriges enda tillverkare av murtegel. Vår 
grannförening i Tillinge har gjort en djup-
dykning i tegeltillverkningens historia och 
har arrangerat ett studiebesök på Haga som 
vi deltog i. Huseby säteri har utvecklats från 
enbart lantbruk till ett stort bostadsföretag 
med bland annat avancerad värmeförsörj-
ning. Ängsöfiskarna har en uppmärksam-
mad roll för att utveckla hållbart fiske och 
"Fiskarfruns Cafe är välbesökt. Studiebe-
söken på Haga, Huseby och Ängsöfiskarna 
och föredraget om biodling har arrangerats 
i samarbete med våra grannföreningar. 
Tillsammans är vi en betydelsefull del av 
föreningslivet i den västra delen av Enkö-
pings kommun. 

Kultur, musikunderhållning och god 
mat har präglat våra helt egna program. Vår 
outtröttliga musikgrupp Torparensemblen, 
gruppen Tillsammans och Tillinge lucia-
grupp har bidragit med den musikaliska de-
len och ett språkkåseri av Stig Järvetun den 
kulturella. Vårlunch, ärtsoppekväll, gam-
maldags mat och julgröt är goda traditioner 
som vi fört vidare 2015. 

Bertil Larsson 

Tierps sockens hembygdsförening 

2015 var ett mycket händelserikt år för 
Tierps sockens hembygdsförening och vi 
vill här berätta om en del av allt det som 
hänt under året. 

Vi inledde 2015 med årsmöte där Per 
Lundgren från Upplandsmuseet höll ett 
mycket uppskattat föredrag om Tierps sock-
ens historia. 

När våren kom gick verksamheten 
snabbt över till mer praktiskt arbete. Vår 
arbetskommittégör ett fantastiskt arbete 
med att hålla vår hembygdsgård i gott skick. 
Inte minst har de tagit tag i lite större rust-
ningsprojekt de senaste åren. Ett av dessa 
projekt har varit att rusta vår grindstuga 
och när vintern släppte sitt grepp rivstar-
tade vi därför med att rusta klart vår stuga. 
Arbetet hade påbörjats tidigare men nu fick 
också de tre återstående sidorna ny panel. 

Trots en regnig sommar 2015 så hade 
vi tur med vädret de dagar då föreningen 
höll sina tre årligen återkommande ar-
rangemang. I juni arrangeras musik i som-
markväll och i år var det den lokala grup-
pen "Drag Ma HaBa GiVi" som stod för 
mycket uppskattad underhållning. I juli var 
det så dags för Husbyborgdagen. Musikun-
derhållning, utställare och föreläsning om 
socknens ortsnamn stod på programmet. I 
augusti hölls helgmålsbön på hembygdsgår-
den och föreningen bjöd på kyrkkaffe i träd-
gården. Vi har haft god uppslutning på våra 
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"Drag Ma HaBa GiV i" bjöd på musik i sommar-
kväll på Tierps sockens hembygdsgård. 

arrangemang och det är roligt att så många 
vill besöka vår hembygdsgård. 

Under hösten har vi fått möjlighet att 
lämna in alla våra glasplåtar för digitalise-
ring och ser med spänning fram emot vad 
som döljs på dem och vad som går att rädda 
till eftervärlden. Tyvärr saknas information 
om fotografiernas motiv i många fall. Det är 
något vi får ta med oss in i nutiden när det 
är så enkelt att ta digitala bilder, det gäller 
att få med information så att de kan utgöra 
ett värde i framtiden. 

Under året har hembygdsföreningen 
också arrangerat ett författarbesök. Ingen 
mindre än Jan Guillou besökte då Tierps 
bibliotek och berättade om sitt författarskap 
och om sin då nyutgivna roman. Intresset 
var stort och platserna i Tierps bibliotek tog 
snabbt slut. 

Anna Ahlin, ordförande 

Tillinge hembygdsförening 

Berättarkvällar och byavandringar är de 
områden som dominerat vår verksamhet år 
2015. Vi har hunnit med fyra berättarkväl-
lar och fyra bya- och kulturvandringar un-
der året. 

Vi gräver gärna i vår nutidshistoria från 
de senaste lo° åren och arrangerar berättar-
kvällar med olika teman. 2015 undersökte 
vi exempelvis vår lokala lera, närmare be-
stämt den lera som grävs upp och bränns till 
tegel i Haga tegelbruk. En lera som i slutän-
den kan förvandlas till såväl slott som koja. 

Tegelindustrin var en väl utbyggd karak-
tärsindustri i hela Mälardalen och hade sin 
storhetstid de första 5o åren på 190o-talet. 
Här fanns allt från lämplig lera, bränsle, ar-
betskraft, marknad (många städer förbjöd 
trähus i stadskärnan) samt effektiva trans-
porter med båt eller järnväg. I Sverige fanns 
det en gång 5oo större tegelbruk. Många 
av dem dominerade i landskapsbilden med 
gigantiska torklador och stora brännugnar. 

Efter 1950 kom tegel att betraktas som 
omodernt och arbetskrävande trots att te-
gel kvalitetsmässigt och funktionellt slår de 
flesta moderna material. I dag är alla utom 
två av de gamla bruken avvecklade, och de 
flesta är rivna. Kvar som enda kommersiella 
tegelbruk i drift är just Haga som tillverkar 
mursten och Vittinge som tillverkar takte-
gel. 

Berättarkvällen ledsagades av ett antal 
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Haga tegelbruk kring 1950. 

gamla och nya bilder som visade allt från 
hur processen att göra tegel förändrats över 
åren till olika exempel på byggnader som 
uppstått ur leran från bygden. Gasklockor-
na i Värtan och Postens gamla huvudkon-
tor på Vasagatan i Stockholm är exempel på 
vackra och slitstarka slutresultat. Ett antal 
skrönor om ditt och datt hanns med, inte 
minst kopplat till det luffarliv som uppstod 
kring tegelbruken med varm och skyddad 
övernattning uppe på ugnarna. 

Som uppföljning till berättarkvällen 
gjordes under hösten ett studiebesök i Haga 
där vi fick beskåda dagens automatiserade 
drift i full produktion. 

En annan berättarkväll fokuserade på 
ett fenomen som också i stort sett försvun-
nit i dag, gårdsauktioner. Ett område som 
innehåller hur många gamla skrönor man 
kan tänka sig. Det finns också en lokal tra-
dition med ett antal klassiska auktionsför- 

rättare i bygden. Göran Ulväng som gäst-
föreläsare berättade om auktionsfenomenet 
i stort och att det före lanthandelns tillväxt 
utgjorde en stor andel av de lokala inköpen 
av mer varaktiga tillhörigheter. 

Sten Stabo, ordförande 

Torstuna hembygdsförening 

Torstuna hembygdsförening har ca 3o0 
medlemmar och har en publik verksamhet 
under sommarhalvåret. 

I början på maj samlades en liten men 
tapper skara till gökotta i regn och blåst vid 
Dyarne under ledning av Ulf Broberg, An-
ders Pettersson och Bengt Ottosson. 

Nationaldagen firades med Öppet Hus 
på Härled. Flaggan hissades till flaggsignal 
på trumpet av Sture Eriksson och Lars Wall 
sjöng ett par visor till gitarr. Då vädret inte 
var det bästa fortsatte firandet inne i stor-
stugan med kaffeservering och national-
dagstal av ordförande Håkan Wall. 

Årets byvandring gick till Källinge, 
Strömsta och Ekeby. Guider var Ingvar Pet-
tersson, Karin Jansson och Sören Sikn. 

Midsommarfesten på Härled lockade i 
år omkring 700 besökare. Erika von Knor-
ring och Robbin Ståhl ledde dans och lekar 
kring midsommarstången. På programmet 
stod också folkdansuppvisning av Enkö-
pings Folkdansgille och underhållning av 
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lokala förmågor från de arrangerande by-
arna Spånga, Härled, Nygård, Myrsjö, Vap-
peby och Orsta. 

Söndagen efter midsommar höll Fjärd-
hundra församling en friluftsgudstjänst vid 
Härledgården. Fjärdhundra kyrkokör under 
ledning av Åsa Lansfors Lindblom sjöng 
och hembygdsföreningen bjöd på kyrkkaffe. 

Den första söndagen i juli serverades tra-
ditionsenligt sill och potatis på Härled — ett 
uppskattat arrangemang som lockade ett 
hundratal besökare. 

Den i augusti var det Trivselkväll med 
helstekt gris på Härled i samarbete med 
Torstuna LRF. Vädret var strålande vackert 
och ca 200 gäster mötte upp. LRF:s bygde-
stipendium delades ut till Lena Carlsson i 
Vånsjö för hennes stora och varma enga-
gemang i föreningslivet och kyrkan, vilket 
kommer bygden till nytta och glädje. 

Årets utflykt gick till Väsby Kungsgård i 
Sala. Deltagarna fick en intressant guidning 
i den pampiga gården med en stor samling 
föremål i mangårdsbyggnad och uthus-
museer. 

I slutet av augusti besöktes Härled av 
Kyrkans sommarkväll med Fjärdhundra 
församling. Håkan Wall berättade Härled-
gårdens historia och det bjöds på folkmusik 
med fiol och tramporgel av Niklas Lång och 
Gudmund Frenskar. 

När säsongens sista evenemang på Här-
led var över påbörjades en rödfärgning av 
byggnaderna på Härled. Taket på Råby- 

härbret tjärades och några vindskivor och 
nockbrädor byttes ut. 

Säsongen avslutades med en höstfest för 
dem som under året ställt upp med ideellt 
arbete i hembygdsföreningen. 

Katarina Wall, sekreterare 

Tvärnö hembygdsförening 

Föreningens aktiviteter för året började 
med årsmötet i Tvärnö skola i maj. Efter 
årsmötesförhandlingarna hade föreningen 
bjudit in två representanter från Östham-
mars kommun som berättade om plan- och 
bygglagens bestämmelser och strandskyd-
det. 

Midsommardagen firade vi som vanligt 
med många gäster och medlemmar med 
musik, dans runt stången och överrask-
ningar för barnen. I juli ordnade vi med 
en musikteater med afrikanska rytmer för 
barn mellan 5 och io år. Vi åkte senare till 
Öregrund för att gästa Hembygdsförening-
en där som visade runt i sitt nyrustade hus 
och vi fick också höra historia om sjöfarts-
staden. 

Under hösten ordnade Söderslöjd Höst-
marknad vid Tvärnö skola som var mycket 
välbesökt av så väl knallar som gäster. Hem-
bygdsföreningen deltog med ett loppisbord 
och informationsmaterial. 

Vi ordnade en svampexkursion med 
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bildvisning och fick kunskaper om goda, 
ätliga och giftiga svampar innan vi tillsam-
mans gick ut i skogen. 

Föreningen hade en berättarkväll där vi 
lyssnade till en guide från de fina bruken 
i trakten. Efter det underhöll Ekeby spel-
manslag med förutom klassiska instrument 
även nyckelharpa och såg. 

Vi avslutade säsongen med en filmvis-
ningskväll med Lars Molinfilm. 

Lotti Oscarsson 

Ullfors-gruppen 

Verksamhetsåret har haft stor aktivitet. Sex 
temakvällar har hållits under året. Vi har 
lyssnat till Louise Jansson som berättade 
om sin Morfar Johannes i ord och ton, lik-
som till TV-reporten Sten Rosenberg som 
berättade sportminnen och till Ann-Sofi 
Davidsson som talade om högtider i kyrkan. 
Vi har lyssnat på musik och sjungit allsång. 

Årets sista-aprilfirande hölls i så hård 
vind att brasan inte kunde tändas av säker-
hetsskäl. Sara Sjödal höll vårtalet och Staf-
fan Nyman med familj stod för musiken. 

Nationaldagen firades i Mumlingsgår-
dens trädgård. Komminister Fredrik Unger 
talade och Tierps manskör och Tierps spel-
manslag bidrog med sång och musik. Kaffe 
och flaggprydda bakelser serverades. 

Efter konserten i Tierps kyrka dagen 

Veterantraktorerna roade den yngre publiken. 

före midsommarafton samlades spelmän, 
dansare, körsångare och publik i Ullfors för 
att dricka kaffe och lyssna på mer sång och 
musik. Alla Mumblingsgårdens utrymmen 
var fyllda av aktiviteter. 

Ullforsdagen, sista lördagen i juli firades 
traditionsenligt, men med ett nytt inslag av 
veteranfordonsträff på Hammarbacken där 
man också serverade kolbullar. Den pann-
stekta sillen hade som vanligt en styrkande 
åtgång. Maj-Lis Johansson utsågs till årets 
Hedersbruksare och hedrades med blom-
mor och diplom för sina insatser för Ullfors 
bevarande och utveckling. 

Vår sommarutflykt gick till Tobo bruks-
museum. Att besöka andras kulturmiljöer 
är alltid inspirerande och lärorikt, och vi 
kände alla igen både radioapparater och ski-
dor från förr. Ett mycket uppskattat besök. 

Två fester för Ullfors-gruppens medlem-
mar har anordnats. 
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SPF och PRO föreningarna startade 
båda sin hösttermin med att äta pannstekt 
sill i Mumblingsgården i Ullfors. Särskolans 
elever har bakat Ullforsbröd i Bagarstugan 
under Kulturveckan. 

Britt Pagard, ordförande 

Vaksala hembygdsförening 

Vaksala hembygdsförening har ett stort 
verksamhetsområde i östra delen av Uppsa-
la som består av en landsbygdsdel och flera 
stadsdelar. Uppsalas kraftiga tillväxt med 
ökat bostadsbyggande innebär förändringar 
och därmed såväl nya möjligheter som ut-
maningar för föreningen. Landsbygdsdelen 
ändrar karaktär genom nya stora bostads-
områden såsom Lindbacken nära Jälla och 
i stadsdelarna Årsta, Salabacke och Gränby 
uppförs nya bostäder genom förtätning och 
byggnation på höjden. 

Föreningen förfogar över den gamla sko-
lan vid Vaksala kyrka och över den så kall-
lade Tiondeboden. I skolan, som kallas Lilla 
skolan, har föreningen mindre samman-
komster och förvarar också en del insamlat 
material. 

Hembygdsdagen i juni firades i Lilla 
skolan i strålande väder och hundratalet 
medlemmar deltog och fikade i föreningens 
fina trädgård. I samband med hembygds-
dagen lanserades också föreningens skrift  

"Konstnärer i Vaksala". I Tiondeboden har 
föreningen ett museum med föremål som 
användes i jordbruket och hushållet i äldre 
dagar. 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 och 
att fotografera och dokumentera föremålen 
i samlingarna. Museet har hållit öppet vid 
föreningens evenemang och vissa vecko-
dagar under sommarmånaderna. 

Föreningen har sedan flera år ett kultur-
odlingsprojekt som innebär att Roslagshav-
re sås, bearbetas och skördas enligt gamla 
jordbruksmetoder. Projektet är ett försök 
med odling enligt tvåskiftessystem. 

En studiecirkel har tidigare inriktat sig på 
Vaksala i skönlitteraturen. Under detta år har 
arbetet fokuserat på Vaksala i facklitteraturen. 
Föreningen har gett ut många skrifter under 
åren och dessa har gåtts igenom och diskute-
rats. Material om Svia har också börjat samlas 
in mot bakgrund av den förändring som om-
rådet står inför genom ny bebyggelse. 

Djävlar, änglar och fåvitska jungfrur var 
temat för Jörn Johanssons uppskattade före-
drag och bildvisning som avslutades med att 
deltagarna besåg de fåvitska jungfrurna och 
altarskåpet i Vaksala kyrka. 

Runstensvandringen är en tradition på 
hösten. Denna gång studerades framför 
allt runstenarna runt och i Vaksala kyrka. 
Vandringen avslutades vid Öpirs praktverk 
i Vaksala backe. 
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Föreningens höstmiddag i oktober har 
blivit en uppskattad årlig tradition. 75 del-
tagare bjöds på god mat och fartfylld under-
hållning. 

Berättarkvällen i november samlade 
många deltagare. På temat "Historiska 
perspektiv förr och nu" visade Carl-Birger 
Sveidqvist många bilder och berättade. Fle-
ra av deltagarna bidrog också med kommen-
tarer och minnen. Utbytet av information 
med deltagarna vid dessa berättarkvällar 
är viktigt för att kunna ge utförliga texter 
till vad bilderna visar. Dokumentationen 
framstår som särskilt angelägen med tanke 
på de stora förändringar i bebyggelse och 
samhälle som har skett och som sker inom 
föreningens verksamhetsområde. 

Monica Widegren 

Villberga hembygdsförening 

Under året har Enabygdsarkivet haft många 
besökare som har letat i denna guldgruva, 
som innehåller en mängd information om 
Enköpings kommun och dess föreningar, tid-
ningsurklipp ur lokalpressen under en lång 
tid, ett otal skrifter, böcker och publikationer 
från kommunen, lokaltidningar i original 
från drygt wo år tillbaka samt tusentals fo-
ton, både framkallade, dels som glasplåtar. 

Gruppen som jobbar med att förvalta 
och vidareutveckla det historiska material  

som förvaras i arkivet, har även detta år 
funnits på plats under tisdagsförmiddagar. 

Föreningen har som vanligt ordnat 
med midsommarfest vid Hembygdsgården 
Karlsro, bakluckeloppis, försommarmark-
nad, nationaldagsfirande samt julmarknad 
vid andra advent. 

Enköpings kommun arrangerade ett 
Ortsanalysmöte i Grillby och ordförande 
och vice ordförande deltog i både för- och 
efterarbeten runt detta möte där Grilbybor-
na fick tycka till om sin ort. 

Medlemmarna har under året fått lyssna 
till några av Grillbys företagare, En Grön 
Oas som berättade om Upplandskubbens 
historia, Mattias Blixt om sina bin och bi-
odling samt Göran Källgården om brott 
och straff som skedde i Grillbytrakten för 
drygt wo år sedan. 

I samarbete med Enköpings socialdemo-
kratiska förening har medlemmarna snickrat 
ihop sittbänkar med plats för lo° personer 
som kommer att användas vid olika evene-
mang, däribland friandet av Anna Lindhs 
minnesstund i Anna Lindhs park i Grillby. 

Inger Egebrink, ordförande 

Vänge hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 19 april 2015 med ca 23 
medlemmar. 

Kaffeserveringen i Ekeby by har från 
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den 3 maj till den 13 september traditions-
enligt skötts av ett stort antal frivilliga på 
söndagar. Tillströmningen av gäster har va-
rit flera än tidigare år, drygt i 500 kaffegäs-
ter. De tre första söndagarna ordnade Lions 
en välbesökt loppis. 

Skolklasser i Vänge skola och Waldorf-
skolan, har skött kaffeserveringen tillsam-
mans med föräldrar tre söndagar i maj med 
extra många gäster. 

Den traditionella spelmansstämman 
ägde rum i Ekeby by den 31 maj på Mors dag. 
Cirka 20 stycken spelmän under ledning av 
Eva Pettersson, ordförande i Uplands Spel-
mansförbund, deltog. 

Hembygdsföreningen medverkade på 
Vängedagen den 13 juni. Det var 20 år se-
dan Brunna bytte namn till Vänge. Hem-
bygdsföreningen hade en tipspromenad 
till kyrkan och sålde böcker, skrifter med 
mera. 

Midsommarfirandet i Ekeby genomför-
des traditionsenligt med många besökare. 
Sångerna och lekarna leddes av Annika Sjö-
berg och Per Pettersson. LIONS Club Ha-
gunda hjälpte till med parkeringen. 

Kvällen före deltog ca 30-4o 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 eleverna vid Vänge skola vid skolavslut-
ningen. Jacob Johansson med motivering 
"För musikalisk skicklighet och entusiasm"  

och Alice Dannewitz med motivering "För 
musikalisk skicklighet och mognad". 

Sommarprogrammet i övrigt innehöll 
visningar av byn och väderkvarnen samt 
friluftsgudstjänster den 31 maj och 19 juli, 
musik i sommarkväll den 29 juli "Mu-
sik med historik", med gruppen Tremolo, 
konstutställning, visning av Kvarnberg 
samt fältvandring till Ekebysjö. 

Torsdagen den 5 november ordnades 
den årliga soppkvällen för att tacka alla som 
varit aktiva i föreningen. Efter förtäring 
underhöll Lennart Bernström och Jan Still-
ström berättade om "Tänkta offerplatser i 
Vänge". 

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 praktiska 
insatser för att vårda byn, särskilt Karlsson-
gården. Lagen avtackades vid en jullunch. 

Styrelsen 

Västlands hembygdsförening 

På årsmötet den 22 mars underhöll Väst-
lands spelmanslag och Leif Lindgren visade 
film från vår bygd. Han har under många år 
dokumenterat händelser i våra trakter, som 
vi nu fick ta del av. 

Den 16 februari var vi från hembygds- 
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föreningen inbjudna till kulturförvaltning-
en för att tala om våra funderingar och be-
hov av stöd från kommunen vid eventuella 
större insatser vad gäller underhåll av våra 
byggnader. 

Musikkväll vid Rappbacken 29 maj hölls 
i hembygdsgården, på grund av kyligt väder, 
med många spelmän och en intresserad pu-
blik. Stefan Wallin hade återigen ordnat en 
hemlig gäst som visade sig vara Christer Wes-
ström från Silverbasorkestern och en gitarr-
spelare som även var en duktig bluessångare. 

Karlholmsdagen, som ersätter den tidi-
gare Karlholms marknad, genomfördes den 
6 juni med underhållning, guidning av bru-
ket och försäljning av Karlholmsbröd. Ide 
och Utvecklingsgruppen ansvarar för ar-
rangemanget och Hembygdsföreningen är 
medarrangör. 

Den 2 juni inbjöds en skolklass på Björ-
kängsskolan till en guidad resa med buss 
genom Västlands socken med avslutning 
vid hembygdsgården. De hade då fått se 
och lära sig mycket nytt om sin hembygd. 
De besökte kolerakyrkogården som ligger 
vid väg 76 vid Snatra, den sista avrättnings-
platsen i våra trakter som ligger på gränsen 
mellan Västland och Österlövsta. Utflykten 
avslutades vid hembygdsgården där ungdo-
marna visades runt i hembygdsgården och 
bjöds på saft och bullar. Utflykten skedde 
i samarbete med Västlands församling och 
dess före detta kyrkoherde Lars Gustafsson. 

Den 5 juli hölls en friluftsgudstjänst vid  

hembygdsgården som leddes av Lena-Britt 
Zetterqvist, som själv är bördig från Väst-
land och Gällbo. God tillslutning och hem-
bygdsföreningen bjöd på kaffe. 

Torsdagen den i6 juli hölls en berät-
tarkväll i Hembygdsgården. Ett led i den 
lyckade satsning som kulturförvaltningen 
genom bibliotekets arbete genomfört i vår 
kommun. Vi hade tagit upp det arbete som 
föreläsningsföreningen i Västland gjort un-
der 4o- och 50- talet innan TV:n slog ige-
nom. Många kända personligheter besökte 
Västland. Några som det berättades om var 
Sten Bergman, känd forskningsresande, 
Lars Madsen en av de mest kända radiorös-
terna under denna tid, Sven Gillsäter, na-
turfotograf och författare, Margareta Kjell-
berg omtyckt sångerska. 

Men det som var det verkligt stora under 
föreningens verksamhetstid var konserten i 
Västlands kyrka med Gävle symfoniorkes-
ter 1947. Vid detta tillfälle var folkskollärare 
011e Paulsson ordförande. Den siste ordfö-
randen var en annan folkskollärare Ingvar 
Eriksson, han var liksom Paulsson lärare 
vid Väla skola. 

Ingvar Erikssons son Magnus hade vän-
ligheten att komma till vår berättarkväll 
och berätta om några kända personer han 
mött under pappans ordförandetid. Stefan 
Wallin på fiol och P.G. Jernberg på nyckel-
harpa svarade för underhållningen. 

Fredagen den 7 augusti inleddes Rapp-
kallestämman med ett framträdande av det 
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kända "Skäggmanslaget" bestående av Wil-
le Grindsäter, Thore Härdelin och Bengt 
Lindroth. 

Gruppen bildades redan 1967 och hade 
sin storhetstid ett antal år framåt. De bjöd 
på en fantastisk musikkväll för folkmusik-
älskare. 

Söndagen den 9 augusti var det dags 
för den årliga Rappkallestämman, den 37:e 
sedan starten 1979, som i år gästades av ett 
90-tal spelmän och närmare 3o o besökare. 
Den inleddes som vanligt med spelmans-
musik av Västlands Spelmanslag i guds-
tjänsten i kyrkan. 

Sedan spelade spelmanslaget Rappkalles 
vals vid hans minnessten vid hembygdsgår-
den. 

Efter detta öppnades stämman med all-
spel, med Stefan Wallin som spelledare och 
spelning av grupper och enskilda spelmän. 
Buskspelet höll på långt in på eftermidda-
gen. Kaffe, hamburgare och korv servera-
des. 

Skolmuseet i Karlholm är en annan 
pärla som är unik. Där är "skolmagistern" 
Lennart Backman ansvarig och den som 
guidar besökare i museet. Tierps kommun 
har av Upplandsmuseet beställt en utred-
ning av kvaliteten på vårt skolmuseum. Det 
visar sig att enligt utredaren har museet hög 
kvalitet och skall ges det ekonomiska stöd 
som behövs. 

Styrelsen 

Wardsaetra & Gutasunds 
hembygdsförening 

Året inleddes med en sammankomst då vi 
diskuterade en tidslinje gällande vårt om-
råde, från nyblivet landområde tills idag. 
Årsmötet genomfördes i mars och i sam-
band med det berättade Agnetha Pettersson 
om sitt arbete som byggnadsantikvarie vid 
Upplandsmuseet, under rubriken "Halm-
tak, modernism och gravvårdar". I mars 
fick vi också besök av Karin Person från 
Krukväxtuppropet och i april åkte vi på stu-
diebesök vid Uppsala Näs kyrka. 

Traditionsenligt genomfördes i maj gök-
otta, Linnestigsvandring 22 maj, röjning 
runt vår runstenen på Lövängsvägen och 
besök vid Norrtorpet. 

Kulturarvsdagen i september hade rub-
riken "Människans värv och verk" och 
för oss blev det en vandring från Södra 
Gottsunda till Vårdsätra med inriktning 
på vindpump, tegelbruk, affärsverksam-
het, handelsträdgårdar och fiskeri. Under 
september genomfördes även en äppeldag i 
Vårdsätra med pomolog Hilding Karlsson, 
en vandring till tre torpplatser samt ett stu-
diebesök i torpet Solskottet. 

"Naturen för mig — Nutida röster och 
kulturella perspektiv" med Katarina Ek-
Nilsson inledde höstens föreläsningar. Six-
tus Janssons resa till Garmisch-Partenkir-
chen 1936 med film från Folkrörelsearkivet 
i Uppsala län visades i oktober och Torpets 
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överlevnad och roll förr och nu med kultur-
geograf Maja Lagerqvist blev temat för hös-
tens föreläsning i november. 

Under rubriken "Promenera mera" ord-
nades sex eftermiddagsvandringar. Under 
våren gick promenaderna till Rosendalsom-
rådet, Linn6tig från Ulleråker söderut längs 
åsen samt natur- och kulturslinga i Läby. 
Under hösten besöktes Kåbo äng, Geijersda-
len och Sunnersta-Kungshamn-Djupviken. 

Alla aktiviteter i föreningen är öppna för 
alla. 

Styrelsen 

Älvkarleby hembygdsförening 

"Vasstäckning är en nästan ljudlös syssla. 
Bara ett krispigt ljud hörs när vassen bryts". 
De — nästan romantiska — orden är Lasse 
Lassegårds, som lade nytt vasstak på Gam-
melgårdens trösklada. "Det är ovärderligt 
att en byggnad som har haft vasstak från 
början får nytt vasstak och inte ett plåttak. 
Ett vasstak håller i cirka tjugofem år". 

Med bidrag från Länsstyrelsen kunde 
Älvkarleby hembygdsförening rädda en vik-
tig bit kulturhistoria från att försvinna. Taket 
hade blivit allt tunnare och vatten trängde in i 
tröskladan från 1747 som ägts av bonden 
Lars Olsson på Östanån och flyttats till 
Gammelgården 193o. 

Tak var också föremål för en temakväll —
tillverkning av spiller (uppländska för spån) 

Under året lades ett nytt vasstak på Gammelgårdens 
trösklada. 

visades på den gamla spånhyveln. Även 
andra tak kommenterades, bland annat 
det som Älvkarleby hembygdsförening kal-
lar "färgtak", även om ingen har lyckats ta 
reda på varifrån ordet kommer. "Färgtak" 
är fyrkluvna stockar som höll näver på plats. 
Nävret är idag utbytt mot gummimatta. 

Övriga evenemang, i likhet med tidigare 
år, var nationaldagsfirande, midsommar-
festligheter, Byss-Callestämman med mera. 

Styrelsen 

Östervåla hembygdsförening 

Året började med att föreningens medlem-
mar åkte till Ekebygymnasiet i Uppsala och 
bakade 1 803 kakor och 589 munkbullar. 

Ersmäss firades i en ljum försmak av 
sommaren. Eivor Gustavsson invigde årets 
utställning "Skräddare och sömmerskor 
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från bygden" i möbelmuseet. Håkan Ström 
underhöll med burleska sånger och vacker 
prosa. På kakbuffen fanns inte mindre än 31 
sorters kakor. 

Lördagen den 6 juni började med tradi-
tionellt nationaldagsfirande. Rolf Edlund 
höll högtidstalet. 

På tidig eftermiddag drog kulturdagen 
igång med ett stort utbud av aktiviteter, 
det var full fart över hela hembygdsgår-
den. Bland annat låtskrivarkurs med Clara 
Hagman från Ace of Base, uppträdanden av 
Malin Josefsson band, Musikskolans gym-
nasiegrupp, Cabinets och Erik Paulsson. Per 
Enflo spelade önskemusik, Rick Taub visade 
hur "riktig" blues låter, Öman och Wallin 
bjöd på Psalm, sax och klaver. I bagarstugan 
bakades bröd för glatta livet. 

Tage Olsson visade film, och för de mins-
ta berättade Marianne Helgesson sagor. 

I möbelmuseet visades en fotoutställ-
ning av Monica Ahlberg. Kyrkoherde Cec-
lia Jansdotter höll ett bejublat husförhör och 
kulturdagen avslutades med allsång, musik-
skolan spelade under ledning av Tommy 
Jansson och Janne Andersson. 

I lövade skrindor, eskorterade av Kling 
och Klang, åkte barn och vuxna till Mårts-
bogården där de mottogs av Prussiluskan, 
som tillsammans med Pippi ledde dansen 
runt midsommarstången. 

På midsommarafton började Fest i He-
by-veckan. 

Den 25 juni var det pizzabakning i ba- 

garstugan, skrönor och annat "skrömt" be-
rättades långt in på kvällen. 

Den 26-27 juni "gick Mårtsbogården 
igen" en interaktiv teater där även besö-
karna ingick i rollbesättningen. Den visade 
livet på gården för hundra år sedan. Höns, 
kaniner och en get ingick även i rollistan. 
Kartans snickeri var också öppet. 

Under denna vecka besöktes Mårtsbo-
gården och Kartans snickeriverkstad av 845 
personer. 

Torsdagarna från den 18 juni—naugusti 
gästades hembygdsgården av olika fören-
ingar som stod för programmet, nämligen 
ÖHF, Norabella teatersällskap, Svenska kyr-
kan, PRO, Hushållningssällskapet, Rädd-
ningstjänsten, Centern och Korskyrkan. 

Traditionsenligt firades Larsmäss. Ro-
land Andersson och Anders Wilkn stod för 
underhållningen. 

Söndagen 21 september bjöd föreningen 
alla som arbetat ideellt på mat och under-
hållning. Hasse Lind underhöll med roliga 
anekdoter och vackra visor. 

Söndagen den 2o december samlades 59 
personer för att äta gröt, dricka kaffe och 
underhållas. 

"Fyra luna" som för tillfället var fem lu-
nor sjöng stämningsfullt och vackert både 
kända och okända julsånger. Mattias Lan-
än läste julevangeliet på vålamål och da-
gen avslutades med att Britta Persson läste 
"Tomten". 

Styrelsen 


