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Från hembygdsarbetet 

Almunge hembygdsgille 

2016 - Hembygdens år, Sveriges Hembygds-
förbund wo år och Almunge Hembygdsgille 
6o år! Tänk vad tiden går! 

Föreningens årsmöte hölls den 26 febru-
ari i vår fina Smedstorpsstuga vid Torslund. 
Ett tjugotal medlemmar deltog och fick 
slutligen njuta av kaffe med härliga hemba-
kade semlor. 

Under året har vi traditionsenligt firat 
Valborgsmässoafton, där en stor publik fick 
ta del av vårtal, kyrkokörens vårsånger och 
ett fantastiskt fyrverkeri när mörkret föll på. 

Club Solifer trivdes så bra förra året så de 
återkom för att hålla årsmöte vid Torslund. 

Torslundsdagen, alltid andra söndagen i 
juni, bjöd på vackert väder, förutom några 
stänk när det var dags att börja plocka ihop. 
Dagen började som vanligt med högmässa 
vid vårt lilla kapell (som under året fått nytt 
tak med ett litet kors i toppen). En fin ju-
bileumsdag med Mattias och Stefans mu-
sikunderhållning, dagen till ära förstärkta 
av Inge Thorsson. Blå bandet bjöd på trol-
leri av Kim Gordon, konsthantverkare, 
lådbilsrace och allt annat som hör en hem-
bygdsdag till. 

Bosse Hjertton, Kenneth Douhan, Hasse Löv och Leif 
Löfgren lägger om taket på kapellet vid Torslund. 

Den 27 augusti var det åter dags för 
"Väg 282 - en kul tur" och vi hade öppet 
hus för alla som ville se vårt museum och 
våra fina byggnader. 

I mitten av december utkom vår tidning 
Almunge Allehanda, årgång 6o, till glädje 
för våra medlemmar och för andra som kan 
köpa tidningen i lokala butiker. 

Många privatpersoner och föreningar 
hyr gärna in sig för olika aktiviteter och vi 
är stolta över att kunna erbjuda ett mycket 
välskött och fint område till dem alla. 

Britt-Marie Löv, ordförande 
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Altuna hembygdsförening 

Hembygdsåret 2016 inleddes för Altuna 
hembygdsförenings del med årsmöte den 21 

februari. Efter en mycket uppskattad stunds 
musikalisk underhållning av sång- och mu-
sikgruppen "Tillsammans" följde årsmötes-
förhandlingar och kaffe med tårta. 

Firandet av hembygdsåret kom att präg-
la hela det kommande året. Vid varje evene-
mang uppmärksammades det på olika sätt, 
bl.a. med berättarkvällar där besökarna 
"kom ihåg" sina 40- och 5o-tal med många 
glada skratt. 

Föreningen har en mycket livaktig verk-
samhet, med bl.a. gökotta, "dricka hälsan", 
nationaldags- och midsommarfirande. 

"Öppet hus"-dagen blev i år en mycket 
välbesökt sådan. Mestadels på grund av 
alla veteranmopeder, omkring 5o stycken, 
som i tidig morgon drog iväg från gården, 
ut på en sexmilstur runt om i bygden med 
målgång och prisutdelning under efter-
middagen. Då kunde man också avnjuta 
kaffebufféoch lyssna på musik med grup-
pen "Scendraget". 

Årets höstvandring var i år förlagd till 
Dragmansbosjön, där det under våren 
byggts en ny bro över en bäck i anslutning 
till sjön. Till att inviga och namnge bron 
hade föreningen bjudit in Rolf Lindholm, 
vars farfar många gånger trampat över den 
gamla bron. Det nya namnet på bron blev 
"Bosses bro" efter Bosse Ekholm som med 

Invigningen av "Bosses bro". Foto Yngve Alväger. 

hjälp av Carl Tamm lagt ner många tim-
mars arbete med röjning och byggande. 

Utöver planerade arrangemang har går-
den varit uthyrd för bl.a. dop och konfirma-
tion, studiebesök och släktträffar. 

Föreningen har också anordnat en ut-
omhuskonsert med Johan Stengård, Petra 
Wahlgren och Magnus Ludvigsson som 
drog en mycket stor publik till gården. 

Föreningens år har varit lyckat med 
många besökare och med gott arbete av 
våra medlemmar. 

Brita Johansson 

Björklinge hembygdsförening 

En resa med Eckerölinjen inledde 2016. 
Syftet var att tacka alla dem som gjort fri-
villiga insatser för föreningen under 2015. 
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38 personer deltog och hade en trevlig dag 
tillsammans där vi bl.a. pratade om verk-
samheten och tankar för framtiden. 

Vid årsmötet den 20 mars framfördes 
föreningens tack till Johan Gabriel Borgen-
stierna och Uno Wallström för många års 
arbete med årsskriften som 2016 utkom för 
fyrtionde gången och till Britt Kardell och 
Jan Rydenius för stort arbete med den pågå-
ende digitaliseringen av fotoarkivet. 

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

Städdag ordnades i museum och stall 
den io maj. 

Föreningen deltog i arrangemanget 
"Musik vid Långsjön" och stod för serve-
ringen vid den första av musikkvällarna den 
25 maj. 

Bälinge hembygdsförening tog emot oss 
den i juni och visade sina samlingar. 

Nationaldagen (i samarbete med an-
dra föreningar) inleddes traditionsenligt 
vid församlingshemmets flaggstång. Efter 
flagghissning, diktläsning, kvartettsång 
och trumpetmusik tågade alla efter fanbor-
gen till kyrkan sjungande Upplandssången. 
Spelmansmusik, körsång och musik på 
trumpet omringade högtidstalet. 

Björklingedagen återkom för tredje året 
den 28 augusti. 22 av ortens företag, orga-
nisationer och föreningar visade upp sina 
verksamheter och hade öppet hus. 16 verk- 

Maskinisterna Gunnar och Lars Carlsson (Mick-
elsbo) fick igång tändkulan Säffle från 1914 under 
Björklingedagen 2016. 

samheter utan egen lokal deltog i den mini-
mässa som hölls utanför hembygdsmuseet. 
Över 250 personer besökte museet under 
dagen och vår servering hade fullt hus. Da-
gen avslutades i församlingshemmet där 
kommunalrådet Erik Pelling informerade 
om vårt framtida Björklinge. 

Höstträffen den 16 oktober intresserade 
många. Svenska kyrkan berättade bl.a. om 
hur man balanserar arbetet på kyrkogår-
den mellan kyrkoskatt och begravningsav-
gift och vad som händer med återlämnade 
gravar/gravstenar. Vi fick även veta mera 
om den gravinventering som utförts. Björk-
lingebygdens släktforskarförening berät-
tade bl.a. om möjligheter att söka gravar via 
internet. Gås-Andersbygdens spelmanslag 
inramade dagen med musik. 

Julmarknaden i Lions regi var välbesökt 
och hölls den 20 november på gården fram-
för hembygdsmuseet. Många tog en tur i 
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museet, vår servering lockade och förening-
ens almanacka med bilder från fotoarkivet 
var en populär julklapp. 

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

I Stallet installerades under året en 
luftvärmepump för att minska uppvärm-
ningskostnaden och föreningen har skaffat 
Swishkonto. 

Ingrid Pettersson 

Bondkyrko hembygdsförening 

Hembygdsföreningen grundades 1953 och 
äger och vårdar Stabby prästgård. År 2016 
hade föreningen 324 medlemmar. Genom 
olika program och aktiviteter sprids kun-
skap om och intresse för prästgården och 
dess unika miljö. Det är särskilt angeläget 
nu, med anledning av den planerade bebyg-
gelsen på Stabbyfälten. 

Under 2016 genomfördes nio program-
kvällar med skiftande innehåll. En hand-
lade om ärkebiskop Nathan Söderblom, 
som under flera år bodde på gården med 
sin familj, en annan om den planerade nya 
bebyggelsen i stadsdelen. Professor Myr-
berg, som ägde Rickomberga innan det blev 
egnahemsområde, ägnades en kväll och på 
våren gjordes en guidad vandring längs Fy-
risån. Våra svenska tryckfrihetslagar, sam-
arbete med UNESCO om vårt kulturella 
arv, gifter och giftmord i deckare och skön- 

Stabbydagens loppmarknad drog redan tidigt på 
dagen många besökare. 

litteratur var andra uppskattade program-
punkter. Till detta kom vår traditionella 
bakdag, gökottan och vårgudstjänsten samt 
luciatåget med julsånger. 

Prästgårdscafeet höll öppet på sönda-
garna från 22 maj till 25 september och var 
en välbesökt oas med hembakat kaffebröd. 
Stabbydagen ägde rum den 18 september 
och drog många besökare. 

Under 2015 hade elinstallationerna åt-
gärdats och det fanns nu inga akuta behov 
av större insatser i fråga om reparationer och 
underhåll. I gamla hus finns det ändå alltid 
saker som måste åtgärdas. Tack vare med-
lemmarnas insatser under två arbetsdagar 
gjordes åtgärder såväl inomhus som i träd-
gården. Arbetsdagarna ger goda tillfällen för 
medlemmarna att lära känna varandra. 

Föreningens viktigaste fråga gällde 
— och gäller — konsekvenserna av det pla- 
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nerade bostadsbyggandet i Stabby för den 
oersättliga miljön i och kring Stabby präst-
gård. Liksom under tidigare år hölls fort-
löpande muntliga och skriftliga kontakter 
med kommunala politiker och tjänstemän 
för ömsesidig information. 

Kerstin E Wallin, sekreterare 

Bälinge hembygdsförening 

Föreningens årsmöte hölls den 14 mars i 
Bälinge församlingsgård. Där samlades cir-
ka 8o personer för att lyssna när Carl Lind-
berg berättade om sitt liv samt Folke Mo-
berg som talade om verksamheten i gamla 
skolan och Skolmuseet. 

I maj var det dags för Vårutflykt. I år 
gick den till Pålsboeken, som står vid vägen 
mot Siggefora/Järlåsa. Utflykten fortsatte 
därefter till grunderna efter Pålsbo/Sätra 
såg som revs 1925. Kennet Lind tog emot 
i Järlåsas hembygdsgård Lövhagen och be-
rättade om den nyrenoverade Finnbosätt-
ningen. 

31 juli var det dags för Hembygdens dag 
med Öppet Hus i Lantbruksmuseet med 
"Ulvagubben" Fredrik Hörenius som berät-
tade om sin verksamhet med jordgubbar. 

Höstmötet ägde rum den 17 novem-
ber där vi visade filmen om "Bondepoeten" 
Sven Erikssons liv. 

Samverkan med skolan har fortsatt un- 

der året med visningar på Skolmuseet och 
under en vecka i maj var temat "skolan förr 
i tiden", med elever och lärare klädda i tids-
enliga kläder. Arbetsinsatser under året har 
varit att Bakomstugans skorsten renoverats 
och målats invändigt med limfärg samtidigt 
som taket har fått nytt tegel. 

Maud Henriksson, ordförande 

Enåkers hembygdsförening 

Enåkers hembygdsförening hade under 
2016 ett antal arrangemang, främst under 
sommarmånaderna. Tre av dem var sam-
arrangemang med Enåkers församling; 
gökotta på hembygdsgården Kristi Him-
melsfärds dag, källdrickning i Olsbo källa 
på Trefaldighetsafton och midsommar-
dagens gudstjänst på hembygdsgården. 

Nationaldagen firades med kakkalas och 
midsommarafton med traditionella lekar 
kring majstången. Alla sommarsöndagar 
liksom under hela veckan efter midsommar, 
då årets "Fest i Heby" gick av stapeln, var 
det kaffeservering på hembygdsgården. Då 
kunde man även passa på att besöka det lilla 
museet över kommunens runstenar i Lin-
bastun samt köpa lokala hantverksalster i 
boden från Persbo med årtalet 1692 inristat 
över ingången. 

Under "Fest i Heby"-veckan ordnade vi 
också en vandring till det iii m höga Malm- 
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Enåkers spelmän förgyllde midsommardagens guds-
tjänst på Enåkers hembygdsgård. 

berget där vi bland annat besåg gamla gruv-
hål. En kväll samma vecka berättade Gösta 
Persson om socknens och kyrkans historia i 
Enåkers kyrka. 

Som vanligt arrangerades Enåkersdagen 
på Hembygdsgården sista söndagen i juli 
och där hölls också julmarknad i november. 
Däremellan, den 3o oktober, hade vi be-
rättarafton i församlingshemmet på temat 
"Enåker förr i tiden". 

Sammanlagt kom mer än i 000 besöka-
re till föreningens arrangemang under året. 

En uppsats om Landberga by under 500 
år har sammanställts av sekreteraren. 

Gösta Persson, sekreterare 

Frösåkers hembygdsförening 

Föreningen startade en facebook-sida den 
i mars och vid slutet av året hade vi drygt 
1 000 följare. Ambitionen är att sprida 
kunskap om staden Östhammar och dess 
historia samt om föreningens aktiviteter. 
Målet på sikt är också att få flera medlem-
mar till föreningen. 

Under maj hade föreningen ett möte 
med Östhammars kommunledning i närva-
ro av kommunalråden Jakob Spangenberg, 
Margaretha Wickn-Berggren och Lennart 
Owenius samt kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Jonas Lennström. Information 
lämnades om föreningen och dess verksam-
het. Politikerna uppdaterades om våra pågå-
ende projekt. 

I slutet på juli arrangerades en Hemvän-
dardag med liten auktion och firande av 
gamla Vattentornet 100 år. Omkring 750 
personer kom i bästa möjliga sommarväder. 
575 besökte vattentornet och såg den ny-
producerande filmen om vattentornet och 
dess historia. Denna finns idag på Youtube, 
"Hundraåringen och de 229 stegen mot 
toppen", sök på "Vattentorn 100 år". Vi 
hade planerat för omkring 30o besökare, 
ICA som bjöd på förtäring fick ordna mer. 
De 30o smörgåsarna gick snabbt åt, så kom-
plettering krävdes med bullar. En auktion 
inbringade drygt 2 000 kronor. Ett mycket 
lyckat samarrangemang med SKB, ICA och 
Östhammars kommun. 
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I augusti anordnades en båtresa med 
ångbåten "Viktoria", en båt som trafike-
rade Östhammars skärgård i början av 
190o-talet. Ett samarrangemang med Vi-
sit Roslagen och m/s Sunnan Express. 
Resan blev fulltecknad med 6o deltagare 
på denna heldagstur. Föreningen stod för 
guidning och planering av resan. Resrutt 
var Östhammar-Tvärnö-Raggarö-Älvsnäs-
Sundsveden-Sladdarön-Tulka-Hallstavik-
Hargshamn-Östhammar. På respektive 
plats mötte de lokala hembygdsföreningar-
na upp och berättade om platsen. I Hargs-
hamn sjöng Evald Mattson och berättade. 
Ångbåtspost förevisades under resan. 

I september anordnades utställningen 
"Staden Östhammar". Föreningen bidrog 
med diverse föremål samt ett bildspel med 
texter och fotografier över Östhammar. Ut-
ställningen var ett samarrangemang mellan 
kommunen, SKB, Östhammars Fotoklubb, 
Östhammars konstnärsförening och Frös-
åkers hembygdsförening. Utställningen 
blev en succémed över i 000 besökare. 

Den 28 september var det bokrelease för 
En storredare i Roslagen under segelfartygens tid 
i Östhammars rådhus med cirka 6o delta-
gare. Karl Fredrik Ingmarsson höll ett anfö-
rande om boken och Visit Roslagen bjöd på 
tilltugg. Upplagan var på 400 exemplar och 
vid årsskiftet var hälften sålda. 

I oktober skedde en mycket behövlig 
takrenovering av Didriksonska huset. Un-
der en vecka togs delar av taket bort och 

Östhammars vattentorn 100 år, firades på Hemvan-
dardagen 2016. 

ersattes med nytt undertak, papp och tegel. 
Detta är del 1 i projektet takrenovering av 
Didriksonska lofthuset. 

Den påbörjade digitaliseringen av Öst-
hamnars Tidning som utkom 1887-1966, 
avstannade under maj 2016. Eventuellt kan 
en nystart av projektet komma igång under 
2017. Hitintills har 15 årgångar av Östham-
mars Tidning digitaliserats. 

Föreningen har också haft en rad årliga 
återkommande arrangemang. I maj var det 
gökotta i Johannisfors, i maj och augusti vis-
ningskvällar i Hembygdsgården och i juni 
ett nationaldagsfirande med omkring zoo 
deltagare. Prästen Anne-Marie Larsson var 
talare och för musiken stod Al Fine. Många 
barn deltog i aktiviteten "Kom och sjung 
med Lisa". Även visningen av husen tilldrog 
sig ett stort intresse. I juli och augusti har 
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hembygdsgården varit öppen under vecko-
sluten med möjlighet att fika och se våra 
samlingar. En mycket uppskattad verksam-
het! I september hade vi en visning av Båts-
manstorpet i Marka med cirka 3o besökare. 
Traditionell visning och fikaservering stod 
på programmet. I september gemomfördes 
en fornminnesexkursion tillsammans med 
Valö-Forsmarks hembygdsförening. De 21 

deltagarna fick se en fångstgrop i Norrby, 
tre gravar med bautastenar och kalkgruvan 
vid Liäng med omkringliggande lämningar. 

Tommy Sjölander, sekreterare 

Föreningen Marmabygden 

Föreningen har sedan starten år 2013 haft 
som syfte att "bevara det lokala kultur-
arvet" samt att vårda, driva och utveckla 
Flottarkojan vid Dalälven med utställning, 
brygga och de viktiga föremål, som bevarats 
för att skildra den hundraåriga flottnings-
epoken, som slutade år 1971. 

En rad aktiviteter har bedrivits under 
året. Vi har under juni-augusti haft öppet på 
söndagar med turer på flottarbåten "Stora". 

Andra evenemang har varit guidning 
av besökande grupper från skolor, företag 
och föreningar. Det har varit bryggbåtstu-
rer för alla rullstolsburna och rollatorbero-
ende i Älvkarleby kommun — i samarbete 
med Svenska Kyrkan. Vi har också haft en 

Bryggbåten "Marianne" gladde ett 50-tal rullstols-
burna och rollatorberoende med en Dalälvstur. 

veteranbilsträff vid Flottarkojan samt några 
loppisdagar. 

Vid nationaldagsfirandet i Älvkarleby 
visade vi upp en traditionell flottareka. 

Vi har varit språkrör för Marmaborna i 
syftet att vara "allmännyttiga", dels för att 
få till fartdämpande åtgärder på den livligt 
och tungt trafikerade väg 291 förbi Marma, 
dels i stödet för att det byggs en bullervall 
vid en planerad ny skjutbana vid Marma 
Läger. Men också att vara samtalspartner 
i bevarandet av Marma Gamla skola och 
de viktiga aktiviteter som där bedrivs i dag 
som en mötesplats mellan svenskar och in-
vandrare. 

Under året har vi arrangerat flera "Be-
rättarca&er" och en bussrundtur i Älvkar-
leby-bygden med dess 5 000-åriga historia 
med bygdens store skald och skildrare Jarl 
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Holmström som guide. Den senare har även 
sammanställt tre skrifter med "Historiska 
stänk från flottningen i nedersta Dalälven". 

Lars Gustafson, ordförande 

Gamla Upsala hembygdsförening 

Gamla Upsala Hembygdsförening inledde 
den utåtriktade verksamheten 2016 med 
valborgsmässofirande vid Kungshögarna 
som lockade flera tusen besökare. Öster-
ledskyrkans scouter svarade för fackeltåg 
och tände sedan kasen med facklorna. Det-
ta tilltalade kommunens miljökontor, efter-
som brasan då kommer upp i en hög tem-
peratur snabbt utan tillsats av diesel, vilket 
minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen. 
Körer från Gamla Uppsala församling och 
Österledskyrkan stämde upp vårsånger. 
Niklas Westling, ny präst i Gamla Uppsala, 
hälsade våren välkommen varefter firandet 
avslutades med ett pampigt fyrverkeri. 

Föreningen har även bjudit in till natio-
naldagsfirande på Disagården med tal av 
Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på 
UNT. Det bjöds på uppvisning i folkdans 
av Kulturföreningen Fyrisgillet, musik och 
friluftsgudstjänst. 

I juli anordnades slåtter och hässjning 
på Disagården i samarbete med Upplands-
museet och Viksta traktormuseum. Un-
der sommaren förevisade föreningen sitt 

Slåtterdag på Disagården. 

sockenmuseum i det tidigare sädesmagasi-
net. På hembygdsföreningarnas dag den 20 

augusti beskrev vi intressanta händelser i 
bygden under de senaste lo o åren samt vi-
sade upp vår "vikingabåt" Embla. Veckan 
efter bar det av till Skansen i samband med 
Sveriges Hembygdsförbunds 100 -årsfirande 
på hembygdens helg. Även Gamla Upsala 
hembygdsförening jubilerade med sina 3o år 
och bjöd in till jubileumsfest den 21 oktober 
på Odinsborg. 

Året avslutades med den uppskattade 
julmarknaden i Gamla Uppsala den an-
dra söndagen i advent på Kaplansgården. 
För första gången deltog skolklasser och 
fotbollslag från hembygden med försälj-
ning. Den samordnades med aktiviteter hos 
Gamla Uppsala Museum, Gamla Uppsala 
församling och Restaurant Odinsborg. Vi 
har även samarbetat med Gamla Uppsala 
Museum, brandkårsmuseet och Statens 
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fastighetsverk för att säkra vårt kulturarv. 
Det som bidragit mest till den kraftiga ök-
ningen av besökare till fornminnesområdet 
är dock Pokemon Go. 

Lars Hylander, ordförande 

Gräsö hembygdsförening 

Styrelsen har under året haft fem proto-
kollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls vid 
Idrottsplatsen Nötsveden den 3 april. Ut-
över sedvanliga årsmötesförhandlingar höll 
Gräsöarkivets skapare Thomas Strindberg 
ett mycket uppskattat föredrag om sitt eget 
och hembygdsföreningens värdefulla arbete 
kring det digitala "Gräsöarkivet". 

Utöver ovanstående möten höll styrel-
sen ett planeringsmöte i maj. Förslagen på 
kommande aktiviteter var många. Under 
2016 har arbetsinsatsen främst riktats på att 
strukturera och katalogisera den arkivskatt 
som föreningen arbetat fram under sina 30 
år. Under året utgavs två nummer av infor-
mationsskriften Gräsöbulletinen. 

Den 28 maj genomfördes föreningens år-
liga resa, som i år gick till Sala silvergruva 
och Väsby kungsgård. 26 personer deltog på 
resan. Förmiddagsfikat intogs i naturskön 
miljö på Måns Ols värdshus strax utanför 
Sala. Ett ytterligare stopp blev det på Heby 
tegelbruksmuseum innan bussen vände 
hemåt. 

Gräsöbor inmundigar kaffe vid Måns Ols värdshus 
utanför Sala. 

Hembygdsföreningen har även varit del-
aktig i Gräsöfondens projekt för uppförande 
av en informationsbyggnad vid Gräsö Gård. 
Den 15 juni invigdes byggnaden under pom-
pa och ståt. 

På midsommarafton använde Söder-
boda by hembygdsgården för midsommar-
firande. Det är glädjande att gården då får 
leva upp i glädje och fest för en dag. 

Hembygdsföreningen deltog vid Gräsö-
dagen den 2 juli. Föreningen hade satt ihop 
en utställning med skoltema och sålde där-
till jubileumsskrifter. 

Liksom föregående år hölls hembygds-
gården i Söderboda öppen varje söndag un-
der juli månad. 

Den 6 augusti firade vi Hembygdsgår-
dens dag. Helt enligt traditionen bjöds det 
på loppmarknad, tipsrunda, lotterier, kaffe, 
läsk och bakverk. Tack vare alla givmilda 
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vänner kunde vi bjuda på en loppmarknad 
som slog det mesta i omfång. 

Sveriges Hembygdsförbund firade un-
der året sitt etthundrade verksamhetsår och 
utlyste 2016 som Hembygdens år. En del i 
firandet var Upplands Fornminnesförening 
och Hembygdsförbunds jubileumsevene-
mang på Disagården den 20 augusti. Gräsö 
hembygdsförening fanns representerade 
denna dag med en miniutställning på temat 
jakt och fiske. 

Styrelsen 

Hagby hembygdsförening 

Årsmötet ägde rum den 25 februari 2015 i 
Hagby bygdegård. Ett fyrtiotal medlemmar 
deltog. Efter årsmötet bjöds alla på Janssons 
frestelse, hårt bröd, ost, öl och kaffe med 
kaka. Arne Gustavsson underhöll på nyck-
elharpa och Rune Jansson på dragspel. 

Den 16 april stod Hagby hembygdsför-
ening tillsammans med Balingsta hem-
bygdsförening värd för årsmöte med 
Upplands fornminnesförening och hem-
bygdsförbund. Samling i Hagby kl. 9.0o 
då kaffe och smörgås intogs medan Göran 
Ulväng berättade och visade bilder ur Hag-
by sockens historia. Därefter var det vis-
ning av Hagby kyrka och hembygdsmuseet. 
Sedan fortsatte dagens aktiviteter vid Vik. 
Mötet var välbesökt och mycket uppskattat. 

I juni gjordes en utflykt till Focksta 
kvarn, där Mikael Tibbing visade oss runt 
och berättade. 31 personer kom till visning-
en. Medhavd kaffekorg avnjöts i kvällsolens 
sken. Midsommar firades som vanligt 
utanför museet. Uppskattningsvis 30o per-
soner kom för att dansa runt stången, dricka 
kaffe och äta korv, våfflor glass och godis. 
Tävlingar ordnades i skytte och pilkastning. 
För barnen fanns också en fiskdamm. 

Hagbydagen den 14 augusti arrangera-
des tillsammans med bygdegårdsföreningen 
och började kvällen innan, med dragkamp 
mellan Skogs-Tibble och Hagby. Därefter 
serverades korv, dricka och kaffe i bygde-
gården. Till dragkampen kom omkring 
120 personer och cirka 8o stannade till vid 
bygdegården för att äta korv och fika. Den 
14 augusti startade med friluftsgudstjänst 
vid museet. Järby spelmän underhöll. Ef-
tersom det var 3o-årsjubileum bjöds alla på 
kaffe med tårta. Några medlemmar, som 
varit med från början, berättade lite om för-
eningens historia. Färre personer än vanligt 
besökte oss. Museet var öppet som sig bör. 
Det serverades också korv och våfflor. 

Den 20 augusti medverkade Hagby 
hembygdsförening vid Hembygdsförening-
arnas dag på Disagården i Gamla Uppsala. 
Några medlemmar ställde upp och berät-
tade om vår verksamhet samt visade en del 
saker, som tagits med från museet. 

I september gjordes en cykelutflykt till 
Norrskogs källa. Där man kunde se läm- 
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ningar efter den gamla brunns- och bad-
anstalten. 24 personer tog sig dit. Rolf 
Lindblom hade rekat området innan vi cyk-
lade dit. Han berättade också lite om an-
läggningens historia. När alla var nöjda så 
kom kaffekorgarna fram. 

Den 23 november hölls ett föredrag av 
Gunnar Wiklander om källors betydelse i 
gången tid. Tio personer kom och lyssnade 
och tittade på bilder. 

Under sommaren har renoveringen av 
hönshuset i Granhammar skett. Nu återstår 
målning. Under året har hemsidan www. 
hembygd.se/hagby  skötts av Christer Ling-
man. Museikommittén har under året 
bestått av Annette Hovberg, Ulla Nilsson, 
Märtha Öberg, Gunilla Orvehag och Rolf 
Lindblom. 

Ulla Nilsson, sekreterare 

Husby-Långhundra hembygds-
förening 

Föreningen har som vanligt fortsatt med 
sina traditionella arrangemang. Bland dessa 
kan nämnas firandet av Valborgsmässo-
afton med brasa, en gökotta i maj och som 
vanligt HusabyMarken. 

HusabyMarken hölls i år den 6 juni med 
ett stort program från morgon till sen ef-
termiddag. Utöver tornerspel, national-
dagsfirande anordnas i likhet med förra året 

IlusabyMarken 2016. 

en kör-workshop. Arrangemanget var det 
största sedan vi började för 25 år sedan där 
besökarantalet hamnade på omkring 6o o o 
personer. 

Midsommarfirande på midsommarda-
gen skedde med ett "Cantat" i kyrkan och 
sedan bjöds det upp till dans och andra ak-
tiviteter. 

I juli var det dags för höhässjan, och 
den första fredagen i september hölls en 
sillafton. Årets aktiviteter slutade med en 
filmkväll i november. 

Maud Johansson, sekreterare 

Håbo Kultur och Hembygds-
förening 

Föreningen har under året haft en rad olika 
möten och sammankomster. Vi har deltagit 
i fyra samverkansmöten med olika kultur- 
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föreningar i Bålsta. Föreningarna har där 
till uppgift att sträva efter gemensamma 
mål inom kommunen. Föreningen har haft 
15 släktforskarträffar på kvällstid varannan 
vecka och vi har under året haft fyra redak-
tionsmöten inför utgivningen av vår med-
lemstidning Budkaflen. 

Föreningen har under året medverkat på 
vårmarknaden i G:la centrum, nationalda-
gen, Håbo Festdag, Lions julmarknad och 
Knarrbackens dag. Vi har också varit med-
arrangör för konsertkarusellen. 

Föreningens forskargrupp har under 
året haft 29 träffar, där vi arbetat med att 
sortera och sammanställa allt material som 
finns i vårt arkiv. Vi har koncentrerat oss 
på tiden mellan 1850 och 1950. Förhopp-
ningen är att komma ut med någon form 
av bok eller häften där vi beskriver vad 
som har funnits i kommunens fem socknar. 
Även människor som har verkat och bott i 
socknarna kommer att inkluderas. Kalmar 
socken är nu klar och Yttergrans socken är 
påbörjad. 

Under året bildades en samverkansgrupp 
med samtliga föreningar som har sina loka-
ler på Knarrbacken. Det blev fem möten 
där det planerades hur vi gemensamt skulle 
ordna Knarrbackens dag, som inföll den 28 
augusti. Resultatet blev bl.a. en dansupp-
visning med olika föreningar där det gavs 
möjlighet att prova på olika danser. Vidare 
framförde en trubadur sånger. MC-klubben 
visade upp sina motorcyklar tillsammans  

med Original Streets MK som bjöd på turer 
för barn i en gammal amerikanare. Kreativa 
Händer hade hantverks-workshop. Vår för-
ening hade loppis med gamla föremål samt 
försäljning av den omtyckta strömmings-
mackan. 

I september anordnade föreningen till-
sammans med Övergrans bygdegård en 
hembygdsdag med öppet hus på museet. Vi 
hade naturligtvis försäljning av de mycket 
populära strömmingsmackorna med dryck 
till självkostnadspris. Vi sålde också lotter 
där vinsten var två akvarellmålningar ut-
förda av Margareta Rudberg. 

Kjell Sanden, ordförande 

Härkeberga Gille 

Under året har Härkeberga gilles medlem-
mar, som vanligt, haft hand om visningen 
av Kaplansgården under alla helger från maj 
till september. Besökarantalet har varit gott. 
Gillet sköter även vår- och höststädning av 
de yttre områdena kring Kaplansgården. 

Under sommaren har gillet, traditions-
enligt, arrangerat midsommarfirande vid 
Kaplansgården. Ett mycket uppskattat eve-
nemang med över tusen besökare. Det har 
även arrangerats en uppskattad spelmans-
stämma under sommaren. 

Bellmans minne är också en lång tra-
dition som arrangeras årligen med Carl 
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Håkan Essmar vid lutan tillsammans med 
Hanna Bendz. 

Julmarknad anordnades vid Kaplansgår-
den den första söndagen i advent med glada 
besökare och knallar. 

Utöver de publika arrangemangen an-
ordnas även aktiviteter och träffar för Gil-
lets medlemmar. Under året ordnades två 
samkvämskvällar. En grillkväll i augusti, 
på logen med live-band och tillhörande 
dans, samt en adventsträff i Hjälstastugan 
med glögg och pepparkakor. Det har även 
anordnats after work en kväll i månaden i 
Hjälstastugan för medlemmar. 

Sophia Lindgren, ordförande 

Hökhuvuds hembygdsförening 

Temat Hembygdens år satte på olika sätt sin 
prägel på föreningens verksamhet. På års-
mötet diskuterade vii små grupper hur för-
eningen kan bidra till en positiv utveckling 
av Hökhuvud. Många goda förslag framför-
des. 

Föreningen har med anledning av Tra-
fikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 288 
Gimo-Börstil till Trafikverket lämnat syn-
punkter på rapporten. 

Den 24 och 26 maj var 48 elever i års-
kurs 3 från Hammarskolan i Gimo inbjudna 
till "Hembygdsdag" i Hökhuvud. Drygt tio 
medlemmar var engagerade i genomför- 

andet. Nationaldagen firades traditions-
enligt med marsch från Skvallerbacken. 
Högtidstalet hölls i år av Margareta Widén 
Berggren. Spelmansmusik av Inger Wahl-
ström, Karin Andersson och Marja Lindahl 
bidrog till en trivsam sång- och kaffestund. 

Så äntligen blev den av - cykelturen 
från Gimo till Hökhuvud i Gerda von Frie-
sens fotspår! En sommarvarm eftermiddag 
cyklade tolv personer på den gamla vägen, 
stannade på väl valda ställen och läste vad 
Gerda skrev om platsen i boken Vår Hök-
huvudresa. En lyckad tur! 

Under några veckor i september lerkli-
nades de nya timmerväggarna i Ånö båts-
mans-torp. För att få väggarna att torka 
satte vi in en avfuktare, som drevs av fören-
ingens elverk. Hembygdsföreningarnas 
dag firades på Disagården den 20 augusti. 
Hökhuvuds hembygdsförening deltog un-
der dagen, visade vandringsutställningen 
"Vår Hökhuvudresa" och berättade om vår 
hembygdsdag för årskurs 3. Föreningen ord-
nade en familjeresa till Hembygdens helg på 
Skansen i Stockholm lördagen den 27 au-
gusti. Antalet deltagare var 28 personer. 

Föreningen genomförde "Torer Hök" 
den 1-2 juli. Årets tema var "Vår skog". På 
fredagskvällen tändes kolmilan, där Ellen 
och Lucas Stark och K. G. Malm sjöng och 
spelade musik med anknytning till Allan 
Edwall. Lördagens program bjöd på olika 
aktiviteter för barn och vuxna bl.a. Lum-
berjack show och en musikalisk föreställ- 
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ning med trollen Drill & Drull. På kvällen 
hade vi picknick vid kolmilan. Omkring 
too personer kom trots det dåliga vädret. 

Kerstin Svanfeldt Söderberg, sekreterare 

Knutby-Faringe-Bladåkers hem-
bygdsförening 

Årsmötet hölls den 21 mars i Bladåkers för-
samlingssal med underhållning av Torbjörn 
Gustavsson som kåserade och briljerade 
med antal fyndiga limerickar. 

Under sommaren genomförde vår hant-
verksgrupp renovering av föreningens vä-
derkvarn där virke byttes ut. En "tjejgrupp" 
rödfärgade kvarnen och taket tjärades med 
hjälp av extra frivilliga krafter. 

Ett stort arbete har varit att digitalisera 
Emmerick Wibergs dagböcker. Hans små 
berättelser handlar om torparlivet och hän-
delser som han som ung grabb var med om 
när han gjorde dagsverken på Rungarns sä-
teri i Bladåker i början av 190o-talet. 

Den trettonde spelmansstämman ar-
rangerades 22 maj och som vanligt i samar-
bete med Knutby kulturförening. Stämman 
inleddes med allspel under ledning av Mats 
Andersson. Uppträdanden gjordes av Skä-
ringby Överraskningsorkester och Knutby 
slagverkare. ALGOT, som består av Mag-
dalena Eriksson på fiol och Mattias Mår-
tensson på cittern/bouzouki, Inge Håkans- 

Bernt Melander med sin fint renoverade veteran-
moped på årets Hembygdsfest. 

son, durspel med Grop-Gustafs låtar och 
Drag Ma Ha Ba Gi Vi från Tierp. 

Nationaldagen firades traditionsenligt i 
kyrkan med Häverö Spelmän och Knutby-
kören och årets högtidstalare var Claes Lit-
torin, Rungarn, som pratade om det lokala 
livet och vad föreningslivet och de frivilliga 
krafterna betyder för bygden. Gammelgår-
den är en populär plats för midsommar-
firande och det traditionsenliga firandet 
blir allt populärare igen. Mattias Jansson 
spelade till dansen runt midsommarstång-
en. Lena och Lars Haraldsson ledde dans-
lekarna. 

Hembygdsfesten den 2 augusti började 
som brukligt med friluftsgudstjänst. Vi 
visade sedan arkivet och några byggnader 
samt hantverk med gamla och nya metoder 
under temat "Vuxenslöjd — Vad gör man 
hemma på vinterkvällarna". Vi hade också 
en populär utställning av veteranmopeder. 
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Som en del i hembygdsrörelsens jubileums-
firande berättade Torbjörn Gustavsson om 
Gammelgårdens historia under rubriken 
"15 hus och en väderkvarn". Häverö Folk-
danslag och Spelmän hade en uppskattad 
uppvisning. Elon Wahlgren, Mattias Jans-
son och Stefan Larsson spelade och ett antal 
av bygdens sångare och musikanter upp-
trädde. 

Årets skördemarknad ägde rum den 27 
augusti. Det är ett samarbete med Knutby 
Kulturförening och "Kul Tur 282" (samver-
kan längs väg 282). 

Per-Erik Nyström, ordförande 

Lilla Hagalunds vänner 

Lilla Hagalund är ett av Bålstas äldsta hus 
och är uppfört omkring år 1865. Det var 
ursprungligen en timrad parstuga med en 
liten förstuga i öster och två rum på ömse 
sidor om en kammare. Ett av rummen 
fungerade då som kök. 

1918 installerades elektriskt ljus i stu-
gan och 1931 genomgick stugan ytterligare 
en modernisering och fick då sin reveterade 
fasad. Stugan har varit bebodd av ett flertal 
familjer såsom flera torparfamiljer och en 
kyrkovaktare med hustru och barn. Mellan 
1933 och 1990 användes den som sommar-
stuga. 

Idag ägs huset av Håbo Kommun. För 

Lilla Hagalund. 

att bevara huset bildades Lilla Hagalunds 
Vänner 1993, som nu förvaltar huset. För-
eningen har under året haft aktiviteter vår 
och höst för att göra kommunens invånare 
och gäster uppmärksamma på det gamla 
huset. 

Under våren har två musikarrangemang 
ägt rum under namnet "På kvällskvisten 
med...". Först ut var kören Envisorna och 
evenemanget besöktes av omkring 75 per-
soner. Vid det andra tillfället gästades vi 
av Upplands-Bro-sextetten, som spelade 
brunnsmusik blandat med visor. I den ky-
liga kvällen kom 3o besökare och lyssnade. 

I augusti samlades 35 personer till fri-
luftsgudstjänst i trädgården. I septembers 
"På kvällskvisten med..." underhöll Håbo 
Spelmän en liten skara åhörare eftersom det 
blev en regnig kväll och endast några besö-
kare kommit. Evenemanget flyttade inom-
hus i den varma stugan och kvällen blev en 
mysig höstkväll framför brasan. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 123 

I september var föreningen medarrang-
örer vid en konsert i samarbete med Musik 
i Uppland. Gästande artister var Uppsala 
Kammarsolister och Ulrika Knutsson med 
ett program som anslöt till 2015 års nobel-
pristagare i litteratur Svetlana Aleksijevitj. 

Året avslutades i november med Jul-
stämning i Lilla Hagalund, dit omkring 6o 
personer kom för att dricka kaffe eller varm 
saft, äta saffransbullar och annat julbak. En 
av styrelsemedlemmarna sålde också hand-
arbeten med anknytning till julen. Vid alla 
evenemang i stugan och trädgården säljs 
kaffe, te, saft, smörgåsar och hembakat 
kaffebröd. 

Eva Lidö, sekreterare 

Olands hembygdsgille 

Året inleddes traditionellt med julgille i 
Gamla Klockargården. Olands Felare un-
derhöll till gröt och skinka, jullek med 
frågor och utställning av kaffelappar. Un-
der påsken upplät Gillet hembygdsgården 
Gammel-Gränome för konstinstallationer 
i fornparken bland gamla bodar, fattig-
stuga och väderkvarn. Arrangemanget blev 
mycket uppskattat och besökarna servera-
des kaffe och våffla och fick information om 
platsen. På årsmötet berättade före detta 
polis Göran Pettersson om sitt arbete med 
Fadimefallet. 

Midsommarfesten, med sedvanligt pro-
gram, inleddes med att stången restes till 
nyckelharpsmusik vid hembygdsgården. 
Festligheterna samlade som vanligt mycket 
folk. Guidningar av hembygdsgården och 
fornpark sker på sommaren för grupper. Byg-
dekvällarna är uppskattade träffar som alter-
nerar mellan socknarna. I år var det i Ekeby 
med tjärbränning, kolbullar och skogskaffe. 
Håkan Olsson visade naturbilder från byar-
na Stensunda och Väskinge Vid höstmötet 
berättade Bertil Jansson om sin resa till Sri 
Lanka och fadderbarnverksamheten där. 

Innan året avslutades med Alundas jul-
marknad hade Upplands Fornminnes- och 
hembygdsförbund besökt Gammel-Gräno-
me på sin höstresa. Hembygdsgillets vand-
rarhemsverksamhet och dess plats i kultur-
arbetet tilldrogs sig intresse. 

Logen Runeberg Alunda IOGT bidrog 
1922 genom en hembygdscirkel till att Alun-
da hembygdsförening, sedermera Olands 
Hembygdsgille, bildades. När de under året 
lagt ner sin verksamhet fick gillet tacksamt 
ta emot en gåva i form av pengar och möbler. 

Styrelsen 

Rasbokils hembygdsförening 

Året i Rasbokils hembygdsförening starta-
de med en studiecirkel, då vi tittade i olika 
arkiv som finns på internet. Arkiven inne- 
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Kristina Ahlström föredrar om gamla tiders torpar-
växter. Fotograf Staffan Björklund. 

håller material om Uppland, men främst 
om Rasbokil, som handlade om soldater 
och historiska kartor. Cirkelledare var för-
eningens ordförande Maj-Lis Lundblad och 
vår kassör Dag Zetterling. 

Föreningen hade sitt årsmöte den 31 
mars och efter de sedvanliga årsmötesför-
handlingarna var Roland Agius inbjuden 
att berätta om industristaden Uppsala. 

Vid den årliga byvandringen i maj slöt 
cirka 20 personer upp och Dag Zetterling 
var vår guide. Vi rörde oss i markerna runt 
kyrkan och tittade efter gränsrösen, milste-
nar och gamla vägar. 

Nationaldagsfirande genomfördes till- 

sammans med Bygdegårdsföreningen och 
kyrkan. Det utdelades åtta stycken silver-
smycken, varsitt, till barn födda i Rasbo-
kil år 2015. Lekar, musik och tipspromenad 
stod också på programmet. 

Midsommar firades vid hembygdsgår-
den i Kölinge med sedvanliga aktiviteter 
som spikslagning, chokladhjul, musikanter 
och dans runt stången och så klart en popu-
lär servering. 

Ungefär too personer kom och besökte 
hembygdsdagen i augusti. Dagen inleddes 
med friluftsgudstjänst och sedan berättade 
inbjudna trädgårdsmästare Tina Ahlström 
om gamla trädgårdsväxter och deras histo-
ria. "Gamla Rasbokilare" hade uppmanats 
att ta med gamla skol- och konfirmations-
kort till hembygdsdagen, då ordförande 
Maj-Lis Lundblad hade med sig dator och 
skanner för att ta kopior av korten. Dessa 
kort från svunnen tid finns samlade i en 
pärm, som alltid blir till glädje och samtal 
när den kommer fram. Tipspromenad, för-
säljning av böcker om Rasbokil och serve-
ring gjorde alla besökare glada denna dag. 

Maj-Lis Lundblad höll i två studiecirk-
lar om släktforskning under hösten. 

En surströmmingsfest för alla som hjälpt 
till vid hembygdsgården under året blev det 
även i år och vid adventstid inbjöds gamla 
och nya Rasbokilare till att fira lilljul vid 
hembygdsgården i Kölinge. 

Lisa Sjöberg, sekreterare 
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Skogs-Tibble fornminnes- och hem-
bygdsförening 

En rad aktiviteter har ägt rum under året. 
Vi städade och gjorde snyggt i museets träd-
gård den 21 maj. När klockan blivit 18 hade 
det ordnats med pubkväll för föreningens 
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. 

Under julisöndagarna ordnades den 3 
juli friluftsgudstjänst i museets trädgård 
under ledning av kyrkoherde Mikael Arn-
qvist. 

Den lo juli hade vi byggnadsvård. Nu 
var det dags att se över museets norra fasad! 

Den 17 juli blev det dags för vår årliga 
utflykt, som i år gick under rubriken "Stor-
bondens Helgesta — 3 000 år". Som vanligt 
skjutsades vi på halmbalar och traktorskrin-
da till byn. Här besöktes byns stora gravfält 
från bronsålder och socknens största röse 
med en diameter på 18 m. Två skärvstens-
högar vittnar om var den sannolika platsen 
för den första gamla gården låg. Till byn 
hör även ett gravfält från järnålder. Vi fick 
sedan följa byns utveckling under medeltid 
och nyare tid med hjälp av det kartmaterial 
som finns över byn. Ledare var arkeolog 
och kulturgeograf Ewonne Ekmyr-Görans-
son. På 170o-talet fanns här fyra gårdar be- 

lägna vid Sävaån — två på varje sida om ån. 
Det var mycket lätt för deltagarna att hitta 
grundrester. Laga skifte ägde rum så sent 
som 1911. Byn splittrades och idag återstår 
bara en gård inom den gamla ägomarken. 
Eine Södergren berättade om 19 avstyck-
ningar, som skett i vår tid. 

Den 24 juli fick vi lära oss hjärt- och 
lungräddning. 

Under andra helgen i augusti antog vi 
utmaningen från Hagby hembygdsförening 
om dragkamp över Sävaån, tyvärr till vår 
förlust. 

Under hösten blev det som vanligt städ-
ning och vård av museiparken samt pub på 
kvällen. 

Ewonne Ekmyr-Göransson 

Sockenstugans Vänner i Funbo 

Vid årsmötet den 20 mars informerade Carl-
Birger Sveidqvist, vice ordförande i Arbets-
gruppen Långhundraleden, om gruppens 
arbete. Historikern Sigurd Rahmqvist be-
rättade om det medeltida Funbo. 

Föreningen tilldelades Disa Gilles pris 
2016 för "förebildlig insats inom uppländsk 
hembygdsvård". Föreningen fick stipendiet 
om lo 000 kronor för sitt arbete med att 
registrera museiföremål på ett sätt som kan 
bli till nytta för andra hembygdsföreningar. 

En lördag i april träffades omkring 25 
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personer vid sockenstugan för att tillsam-
mans göra en risgärdesgård efter gammal 
modell. Man blev på detta sätt av med ris 
som annars inte har något värde och man 
stängde ute kreaturen från de odlingar man 
ville skydda. Deltagarna rensade i årum-
met, vilket även förbättrande sikten från 
bron. 

Nationaldagen firades traditionsenligt 
med god uppslutning. Efter ordförandens 
välkomsthälsning sköt Calle Åberg svensk 
lösen med sin kanon, följt av nationalsången 
och psalmsång. Peter Nordgren höll ett fin-
stämt nationaldagstal och Björn Bergström 
reciterade några strofer ur "Funnbo Sockns 
härlighet" av Olof Rudbeck d. y. Brukssex-
tetten från Gimo underhöll med mässings-
musik. Gemensam sång, uppträdanden, 
ponnyridning, förtäring m.m. fanns på pro-
grammet. 

Föreningen medverkade även 2016 i kul-
turprojektet "Väg 282 - en kul tur". Det 
finns ett stort utbud av aktiviteter i orterna 
längs väg 282. I Funbo bestod programmet 
av öppen kyrka med guidning, ansiktsmål-
ning i församlingshemmet, öppet hus med 
gränslös stickning i Klockarbol och konst-
utställning i sockenstugan. På kvällen gav 
Uppsala dragspelsklubb en konsert vid 
helgsmål. 

Årets höstutflykt gick till Agrilab i 
Gunsta. En stor skara medlemmar lyssnade 
intresserat när ägaren Mohammad Bigee 
berättade om verksamheten och guidade i  

laboratoriet. Därefter vandrade gruppen till 
Funbo plantskola, där Inger Filipsson vi-
sade plantskolan och även svarade på frågor 
om växter och odlingar. 

Ämnet för den årliga berättaraftonen i 
november var "Jord, vind och vatten - det 
svänger om Funboån". Naturgeografen 
Krister Linde berättade om hur landskapet 
omkring ån har formats genom tiderna. 

Vid den femte julmarknaden i rad fanns 
fler försäljningsstånd än tidigare, både ute 
och inne, där man kunde köpa allt som hör 
julen till. Eleverna i klasserna 7A och 7B 
vid Uppsala musikklasser, tillsammans med 
Jacke Sjödin, höll en mycket uppskattad jul-
konsert i kyrkan. 

En studiecirkel i olika målningstekni-
ker, två bokcirklar och en skrivarkurs har 
pågått under året. En arbetsgrupp har till-
satts i syfte att via en tävling samla in foton 
till en kalender med motiv från Funbo. 

Inger Tjäder, sekreterare 

Storvreta Ärentuna Kultur- och 
hembygdsförening 

Vår verksamhet omfattar två grenar, dels 
att vara Storvretabibliotekets vänförening, 
dels att vara hembygdsförening för Storvre-
ta tätort samt byarna i Ärentuna och byarna 
Fullerö, Ekeby, Lena, Ängeby, Edshammar, 
Husby och Gränby. 
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Inom hembygdsföreningsgrenen har vi 
under året framförallt arbetat med upp-
rustningen av Kung Kohls hög. Området 
har röjts, P-plats har iordninggjorts, bänkar 
och bord kommit på plats och vägvisare har 
satts upp. 

Vi har fortsatt bearbetat Uppsala kom-
mun och Länsstyrelsen för att Högstaåsen 
och dess hålvägar och fornlämningar skall 
lyftas fram och göras lättillgängliga. 

Vi har kontinuerligt bevakat situationen 
för runstenarna inom området och utsett 
runstensvärdar som vårdar området kring 
runstenarna. Vi har också följt utvecklingen 
inom Åstråkens turismförening. 

Christian Holmbäck, ordförande 

Sydvästra Upplands kulturhistoriska 
förening 

Föreningen ser sig som en stödförening till 
Enköpings museum och erbjuder program 
som fördjupar intresset för vår bygd och 
dess historia. 

Vårens program inleddes med ett 
kvällsprogram, en gissningstävling på mu-
seet. Gamla svårdefinierbara ting skulle pa-
ras ihop med sin funktion, något som var 
svårare än förmodat. 

I samband med årsmötet visades de 
nyrestaurerade globerna som bekostats av 
föreningen. Bernt Lundh, kunnig enkö- 

pingsforskare, gav samtidigt en bild av kri-
minaliteten i Enköping under i800-talets 
senare del. Under hösten återkom han med 
ytterligare tragiska enköpingsöden under 
rubriken "Berättelsen om urmakare An-
derssons döttrar". 

Några utflykter genomfördes, dels in-
tressanta besök i Löt och Hacksta kyrkor, 
dels en rundtur i kommunens västra delar 
under ledning av förre museichefen Bengt 
Svensson. Det genomgående temat där var 
kvarnar, såväl försvunna som ännu i bruk. 
Även fiskodling stod på programmet. 

Första advent dukades traditionellt julbord 
upp på museet, denna gång under takåsarna. 
Bordet framställdes med gemensamma kraf-
ter och är en återspegling av 185o-talet en-
ligt en uppteckning från Skoklosters socken. 
Glögg serverades. Julbordet visades även för 
grupper senare i veckan. Totalt besöktes våra 
arrangemang av cirka 30o personer. 

Föreningen har i vanlig ordning haft ett 
nära samarbete med museet. Höst och vår 
utges Ena kulturbygd av Bernt Lundh, med 
program och artiklar. 

Birgitta Dolfie 

Söderfors hembygdsförening 

Söderfors Hembygdsförening kan, utan att 
överdriva, rapportera från ett år av bety-
dande verksamhet. De gamla brukstradi- 
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tionerna som vi värnar om har naturligtvis 
skötts med omsorg och tagit mycket av vår 
tid. Valborgsmässofirandet vid Ankarback-
en blev detta år lite extra högtidligt med in-
vigning av en fontän i Dalälven. 

Templet, som förra året fick slaggstens-
sockeln restaurerad, har under året genom-
gått en fullständig renovering. 

Från Stiftelsen Falu gruva har vi tagit 
hem tidigare Söderforsprodukter bl.a. ett 
bänkskruvstycke som en gång var en "stor-
säljare" för Söderfors Bruk. 

Utöver den vanliga visningsverksam-
het som vi bedriver skedde detta år ett stort 
tillskott. Tierps kommun startade en Kul-
turarvstrappa för högstadieelever. Vår för-
ening fick då under en höstvecka ta emot 
drygt 200 stycken femteklassare från hela 
kommunen och guida dem runt samt visa 
verksamhet i Bagarstugan och Ankarsmed-
jan. Denna typ av undervisning är något 
som vi välkomnar, där vi får möjlighet att 
lära det uppväxande släktet den historiska 
bakgrunden till hur vårt samhälle formats 
och till hur det ser ut i nutid. 

Gunnar Thollander, ordförande 

Söderöns hembygdsförening 

Verksamhetsåret 2016 innefattade tradi-
tionsenliga aktiviteter som gökotta, blom-
vandring, nationaldagsfirande och firande 

En välkomnande enni. 

av Söderödagen tillsammans med bygde-
gårdsföreningen. 

Dessutom gjorde vi en repris på serve-
ring av gammaldags mat, den här gången 
under något mindre kaotiska förhållanden 
än året innan. 

En aktivitet som fyllde Söderögården 
till sista plats var kvällen tillsammans med 
Jacke Sjödin. Det var ett samarrangemang 
med hembygdsföreningarna från Tvärnö, 
Raggarön och Söderön och Söderögårdens 
bygdegårdsförening. Före Jackes framträ-
dande serverades morotssoppa. Receptet 
var taget ur receptsamlingen Brittas bästa 
och de 6o liter som hade kokats gick åt till 
sista slurk. 

MusikcafUt i magasinet vid Älvnäs 
lockade omkring 4o personer, som kunde 
lyssna till Albin Karlsson från Gimo. Albin 
spelar nyckelharpa och han framförde mu- 
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sik av uppländska spelmän och berättade 
mellan låtarna. 

Vi har under åren i en kartpärm samlat 
in gamla benämningar på åkrar, ängar, vä-
gar, skogar o.s.v. En kväll i november hade 
vi bjudit in Marja Erikson från Upplands-
mus&t för att få några tips om hur vi kan 
arbeta vidare med pärmen. Hon höll dessut-
om en trevlig föreläsning om gamla kartor 
från Söderön. 

Slutligen startade föreningens ordförande, 
Hans Tibell, workshop-dagar för släktforsk-
ning. Det var en fortsättning på släktforsk-
ningskursen, som hölls för några år sedan. 
Några av deltagarna ville ha en fortsättning 
och lösningen blev att man helt enkelt bara 
träffas ett par gånger per år. Man tog med 
sin dator och sitt material och kunde sedan få 
tips, eller kanske själv ge tips, om någon del-
tagare kört fast. Sakkunniga var Marianne 
Söder, Inger Löfberg och Hans Tibell. 

Viveka Westman, sekreterare 

Teda hembygdsförening 

Vi har haft sammankomster varje månad 
utom i januari och februari. Vid årsmötet 
firade vi vårt tjugoårsjubileum med tärt-
kalas och bildspel med återblickar. Tradi-
tionen med god mat har behållits med vår-
lunch, ärtsoppekväll, matgille och julgröt. 
Vår talangfulla musikgrupp Taimi med  

vänner, trubaduren Torbjörn Granlund och 
gruppen Vi Fem har glatt oss med sin med-
verkan vid månadsmötena. 

I juni gjorde vi ett besök på Strömsta sä-
teri. Värdparet Rolf och Kristina Klingberg 
bjöd på fint mottagande. Rolf berättade 
om gårdens historia. Strömsta var fram till 
193o-talet arbetsplats för ett trettiotal an-
ställda och med familjer många fler boende. 
Idag finns endast ett par anställda men fö-
retaget är i intressant utveckling. En linje i 
denna är att leverera maltkorn till whisky-
bryggeriet i Mackmyra och halm till den be-
römda bocken i Gävle. Rolf är nära släkt med 
Mackmyras ägare och delägare i whisky-
bryggeriet. Vi fick smakprov på produkten. 

En inventering av lanthandeln i Södra 
Åsunda har genomförts i samverkan mel-
lan de berörda hembygdsföreningarna — 
Tillinge, Sparrsätra-Bred och Teda. Här i 
Teda har funnits två lanthandlar, en i Valla 
och en i Tollsta. Båda upphörde i början på 
196o-talet. Genom tidigare upptecknade 
berättelser och minnesgoda tedabor har 
vi fått en fyllig bild av dessa butikers roll i 
bygden. Ägarförhållanden, varusortiment, 
distribution och arbetsvillkor ingår i bilden 
men också andra uppgifter som knöts till 
butikerna. Ett exempel är att en telefonväx-
el fanns i Valla-butiken. Det gemensamma 
arbetet presenterades vid en välbesökt sam-
mankomst i Mälbygården. 

Teda hembygdsförening har ett mycket 
begränsat underlag i folkmängd. Vid årsmö- 
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tet aviserade flera styrelseledamöter att en 
avlösning är oundviklig och att ett vägval 
för framtiden måste ske. Det goda samarbe-
tet med grannföreningar visar på en utveck-
lingsväg som kan ges organisatorisk form 
men nya krafter i bygden får avgöra vilken 
inriktning det fortsatta arbetet skall få. 

Bertil Larsson 

Tensta hembygdsförening 

Årsmötet gick av stapeln söndagen den zo 
mars. Arne Wiig berättade om Salsta slott 
och dess 35 hemliga koder. Föredraget var 
mycket trevligt och uppskattat. 

Vårkasen vid Vansta blev tänd i sin hel-
het detta år (förra året blåste det för mycket). 
Det blev en rejäl brasa. Innan dess sjöngs 
"Längtan till landet" av de församlade 
åskådarna. Vädret var kyligt men stadigt. 
Per Nyström vårtalade inför ett hundratal 
deltagare. Styrelsen framförde sitt stora 
tack till värdparet Ulrika och Sven-Erik 
Mattsson. 

Vårutflykten gick till Fröslunda socken 
och Kvekgården samt Härkeberga kyrka. 

Midsommarfirandet blev en lyckad till-
ställning. Uppslutningen var god, cirka 18o 
personer fanns på plats. Agneta Kjellin ledde 
dansen kring stången. Anna Nyhlen och Eri-
ka Lindgren-Liljenstolpe ackompanjerade på 
sina fioler. Jessica Jansson ledde lekarna. 

Tenstadagen genomfördes lördagen den 
13 augusti från kl. 15.00 och pågick till 
19.00. Kyrkan hade samling kl. 14.00. Bert 
Bergstrand visade i församlingssalen upp 
målningar som Christer Carlsson gjort. 
Björklinge släktforskare intog som vanligt 
museet till mångas nöje. I ett annat rum i 
museet presenterade Jessica och Ida Jans-
son sin smyckeverkstad. Åke Bjur visade 
redskap för biodling och hade honung till 
försäljning. Kyrkliga syföreningen hade 
anordnat utställningen "Bröllopsminnen" 
i sockenstugan som blev väldigt välbesökt. 
Ponnyridning vid klockstapeln stod Mysan 
(ponny) och Nelly Svensson för detta år till 
många barns glädje. Innevarande år möb-
lerades för utspisning och underhållning i 
utrymmet mellan museet och församlings-
salen. Här kunde kaffe med hallongrottor 
och flera bakverk jämte hamburgare intas. 
Från en "öppen scen" vid museiväggen pre-
senterade sig Skyttorps odlingskollektiv 
och vittnade om odlingserfarenheter. En 
spännande dialog mellan dem och publiken 
utspelade sig. Helene Landahl och Magnus 
Stjernberg spelade och sjöng. Anna i Husby 
(Lucky) och pojkvännen Erik gav en upp-
skattad demonstration av Parkour. De som 
ville röra på sig lite mera erbjöds en tipspro-
menad. Kenneth Eriksson hade fixat lotteri 
och "frivilligbidragslåda" till hembygdsför-
eningen. 

Pär Wilhelmsson, sekreterare 
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Tierps sockens hembygdsförening 

2016 firade Tierps sockens hembygdsför-
ening 6o år. Föreningen bildades 1956. Det 
firades bl.a. med tårtkalas på årsmötet. På 
årsmötet deltog också Anna Westerberg 
från Institutet för språk och folkminnen, 
som berättade om tierpskan som dialekt. 
Mycket intressant och roligt att bl.a. få lyss-
na på en ljudinspelning av en tierpskvinna 
född på i800-talets mitt som pratade riktigt 
Tierpsmål. 

Hembygdsgården och dess byggnader 
har de senaste åren rustats upp och under-
hållits. Därför har nu fokus riktats på träd-
gården istället. Sommaren har följaktligen 
bl.a. ägnats åt att rusta upp örtagården som 
fått nya växter och ny jord, bärbuskar har 
planterats och vår syrenberså har nu vuxit 
till sig så där kan man ta sig en rofull rast. 
Magasinet har också fått en ny trappa med 
räcke för att förbättra tillgängligheten för 
våra besökare. 

Under sommaren har vi haft hembygds-
gården öppen alla torsdagskvällar för att ge 
möjlighet till spontanbesök. Vi har också 
haft tre större arrangemang med god pu-
bliktillströmning. 

I juni anordnades Musik i Sommarkväll 
som i år bestod av populärmusik och visor 
från 1950- och 6o-talen. Det var gruppen 
"Lady Singers" från Roslagen som stod för 
underhållningen. 

I juli var det dags för Husbyborgdagen, 

Uppställda veterantraktorer under Husbyborgdagen. 

som inleddes med att traktens veterantrak-
torägare anlände i en härlig parad, en lång 
rad av veterantraktorer tuffade in och tog 
plats på hembygdsgården. I magasinet höll 
Monica Granath ett intressant föredrag om 
"Fåret i människans tjänst genom årtusen-
dena". På programmet fanns också försälj-
ning av hantverk från trakten, pelargonut-
ställning, tipspromenad och självklart fika 
med hembakt i trädgården. 

Traditionsenligt har sedan många år 
tillbaka helgsmålsbön hållits på hembygds-
gården i augusti, så även i år. 

Innan hembygdsgården stängdes inför 
vintern avslutades säsongen med en fest för 
alla som varit med och hjälpt till under året. 
Då passade vi på att titta på bilder från våra 
glasplåtar som digitaliserats under året. 

Styrelsen 
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Torstuna hembygdsförening 

Torstuna hembygdsförening har haft cirka 
30o medlemmar och haft en publik verk-
samhet under sommarhalvåret. 

Den första punkten på årets sommar-
program var en gökotta i vackert vårväder 
vid Larsbosjön i Salinge. Broberg, Bengt 
Ottosson och Anders Pettersson guidade. 

Nationaldagen firades på Härled i strå-
lande vackert väder. Flaggan hissades till 
flaggsignal på trumpet. Nationalsången 
sjöngs unisont och därefter bjöds man på 
sång och musik av Lars Wall och Sture 
Eriksson. Niklas Lång höll ett högtidstal 
och därefter serverades kaffe och smörgås. 
Årets byvandring startade i Härled och 
fortsatte till Spånga med guidning av Per-
Arne Ljung och Stig Ericsson. 

Midsommarfesten på Härled besöktes 
av närmare i 000 personer. Stefan Löfgren 
ledde lekarna runt stången. Stefan fick ock-
så motta ett stipendium på 2 000 kronor ur 
Inger Carlssons Minnesfond. Enköpings 
Folkdansgille bjöd på folkdansuppvisning 
och lokala förmågor uppträdde med sång 
och musik. 

Fjärdhundra församling höll en frilufts-
gudstjänst på Härled söndagen efter mid-
sommar. Kyrkokören under ledning av Åsa 
Lansfors Lindblom sjöng och hembygdsför-
eningen bjöd på kyrkkaffe. 

Den första söndagen i juli serverades tra-
ditionsenligt sill och potatis på Härled. 

Midsommar på Härled. 

Den 3o juli var det Trivselkväll på Här-
led. LRF:s bygdestipendium delades ut till 
Britta Jäderblom som enda heltidsarbetan-
de kvinna inom jordbruket i bygden och 
med ett stort engagemang inom ungdoms-
idrotten. 

I mitten av augusti arrangerades en 
mycket trevlig och intressant utflykt till 
Ingbo Kvarn och källor samt till Heby 
Tegelbruksmuseum. 

Det sista evenemanget för sommaren var 
en marknad med kakbuffé på Härled. När 
sommarprogrammet på Härled var över la-
des taket på Råbyhärbret om och fönstren i 
huvudbyggnadens bottenplan renoverades. 

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

Katarina Wall, sekreterare 
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Ullfors-gruppen 

2016 har varit ett jubileumsår, präglat av 
att Ullfors-gruppen funnits i tjugo år. En 
utställning som visar vad som hänt i vår 
förening under de tjugo åren invigdes under 
Ullfors-dagen. 

Ullfors-gruppen bildades för att bevara 
och levandegöra Ullfors Bruk. Våra medlem-
mar finns spridda över hela landet, eftersom 
man har eller har haft någon anknytning till 
Bruket och vill stödja bevarandet av Ullfors. 
Husen i Ullfors har fått en rejäl ansiktslyft-
ning i samarbete med Upplandsmuseet, 
Länsstyrelsen, Samfällighetsföreningen och 
privata husägare. En utställning visade bil-
der på hur husen såg ut före renoveringen 
och efter. Renoveringsarbetet är ständigt 
pågående och under året har Mumblingsgår-
den rödmålats av ideella krafter. 

För att få ett levande bruk måste det be-
drivas verksamhet i och kring byggnaderna 
och varje år firas Valborgsmässoafton på 
Hammarbacken, nationaldagen vid Mum-
blingsgården samt Ullforsdagen och minst 
fem temakvällar i Smedsstugan. Under året 
har vi haft följande ämnen: Taube i våra 
hjärtan, Sigrid Trasmatta med författaren 
Ann-Marie Wikander, Media i lokalsam-
hället med Carin Phil, Kura skymning och 
Julsånger. Temakvällarna i skenet av foto-
genlampor och stearinljus och doften av 
kokkaffe från vedspisen är enormt avkopp-
lande och trivsamt. 

Ullfors-gruppen firar 20 dr 

Ullfors-gruppen hade också nöjet att få 
medverka under Hembygdens dag på Skan-
sen den 27 augusti med anledning av Sveri-
ges Hembygdsförbunds hundraårsjubileum. 
Logen Brofästet i folkrörelsekvarteret på 
Skansen var platsen där Upplands fornmin-
nesförening och hembygdsförbund hade sin 
plats. Logen kommer från byn Raklösen ett 
stenkast från Ullfors och har under årens 
lopp varit en samlingspunkt för traktens 
folk. Ullfors-gruppen hade sammanställt en 
instruktiv utställning över Logens historia 
och några av våra medlemmar som varit ak-
tiva i ungdomsverksamheten på 195o-talet 
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fanns på plats för att presentera utställning-
en, diskutera med besökarna och utbyta er-
farenheter från logetiden. 

Britt Pagard, ordförande 

Vaks ala hembygdsförening 

Vaksala hembygdsförening har ett stort 
verksamhetsområde i östra delen av Uppsa-
la som består av en landsbygdsdel och flera 
expansiva stadsdelar. Uppsalas tillväxt inne-
bär såväl nya möjligheter som utmaningar 
för föreningen. Landsbygdsdelen ändrar 
karaktär genom nya bostadsområden som 
Lindbacken och i Svia/Skölstaområdet. I 
stadsdelarna Salabacke och Gränby uppförs 
nya bostäder genom förtätning och nybygg-
nation. Gränbystaden tränger sig närmare 
Vaksala kyrka och Fyrislund blir alltmer 
exploaterat. 

Föreningen förfogar över den gamla 
skolan, kallad Lilla skolan, och Tiondebo-
den vid Vaksala kyrka. I Tiondeboden har 
föreningen ett museum med föremål som 
användes i jordbruket och hushållet i äldre 
tider. Föreningen arbetar nu med att foto-
grafera och dokumentera föremålen i sam-
lingarna. Museet har varit öppet vid fören-
ingens evenemang och fem tisdagar under 
sommaren. 

Hembygdsdagen i juni firades i Lilla 
skolan och dess trädgård. Arkeolog Helena  

Hulth visade intressanta föremål som hit-
tats vid utgrävningar i Uppland. Ett par 
gamla jordbrukstraktorer visades. 

En gårdsvandring i Jälla ägde rum i maj 
i strålande sol. Lennart Hulth berättade om 
gårdens historia fram till dagens verksam-
het. Arkeolog John Ljungkvist visade forn-
lämningar i lundarna vid huvudbyggnaden. 
Vandringen fortsatte sedan förbi Oxkällan 
till den s.k. varggropen, som är resterna av 
en djup stensatt källare under ett hus som 
planerades men aldrig uppfördes. 

Studiecirkeln över "Vaksala i litteratu-
ren" fortsatte under våren med att samman-
ställa litteratur om Vaksala. Genomgång 
av föreningens skrifter visade att en del 
nytryck kan behöva göras och att det kan 
finnas behov av nya, t.ex. om runstenarna 
i Vaksala. Cirkeldeltagarna besökte också 
Svia och samlade in information om äldre 
bebyggelse. 

Även detta år genomfördes kulturod-
lingsprojektet med odling av roslagshavre, 
som bearbetas och skördas enligt gamla 
jordbruksmetoder med tvåskifte, d.v.s. trä-
da omväxlande med spannmål. 

En runstensvandring gjordes under hös-
ten. Denna gång med en tur till Danmarks 
kyrka, Falebro, Karberga, Funbo kyrka och 
Broby där n runstenar studerades. Delta-
garna lärde känna många intressanta run-
ristare och tog del av stenarnas berättelser. 

Föreningens höstmiddag i oktober är en 
uppskattad tradition. Ett sjuttiotal deltaga- 
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re bjöds på god mat och intressant och rolig 
underhållning. 

Berättarkvällen i november samlade 
många intresserade deltagare. Carl-Birger 
Sveidqvist visade bilder och berättade. Med 
anledning av de stora förändringarna i be-
byggelsen i Årsta och Salabacke som sker nu 
blev bilderna därifrån särskilt livligt kom-
menterade och väckte till liv gamla minnen. 
Utbytet av information med deltagarna vid 
dessa berättarkvällar är viktigt för att bil-
derna med tillhörande text ska kunna beva-
ras som dokumentation om en svunnen tid. 

I oktober fick föreningen besök av en 
grupp medlemmar i Upplands fornminnes-
förening och hembygdsförbund. Gruppen 
visades museet i Tiondeboden och samling-
arna där. 

Rolf Westin, sekreterare 

Valö-Forsmarks hembygdsförening 

2016 fick Valö-Forsmarks hembygdsför-
ening en ny ordförande, Charlotta Gull-
brandsson, efter att den tidigare ord-
föranden Lars Brandt avsagt sig vidare 
ordförandeskap. Lars avtackades varmt på 
årsmötet, men han finns kvar som medlem 
och deltar i aktiviteter vid hembygdsgården 
vilket vi är mycket glada för. 

Föreningen var representerad vid Upp-
lands fornminnesförening och hembygds- 

Valö-Forsmarks hembygdsförening anordnade 
spelmansstämma. 

förbunds årsmöte vid Wiks Folkhögskola 
den 16 april. Innan årsmötet deltog vi även i 
ett särskilt kulturprogram vid Hagby hem-
bygdsgård som arrangerades av Hagby och 
Balingsta hembygdsföreningar — ett väldigt 
trevligt och uppskattat arrangemang. 

Arbetet med golvläggning i Dannebogår-
den har fortsatt. Hyvling av virke för golv och 
inläggning av syllar är genomfört. Grinden 
mot norr som var trasig har lagats, rödfärg-
ning av Lundsvedjaladans norra gavel har 
genomförts, förberedelser till lyft av Persbo-
ladan och ytterdörrarna på Dannebogården 
och Norrtorpsgården har målats om. 

De traditionella arrangemangen såsom 
"äggsexa", kyrkstigsvandring med efterföl-
jande friluftsgudstjänst, midsommarfirande 
i Forsmark, spelmansstämma och advents-
kaffe genomfördes som vanligt och alla var 
välbesökta och uppskattade. 
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Den 56:e spelmansstämman genomfördes 
den 7 augusti. Den föregicks av friluftsguds-
tjänst. Under själva stämman deltog drygt 70 
spelmän. Dagen löpte på bra där föreningen 
arrangerade allt ifrån parkering och inträde 
till kaffetält, lottförsäljning, försäljning av 
Bygden och korv- och glassförsäljning. 

Hembygdsföreningen startade en of-
fentlig grupp på facebook i mitten av de-
cember 2016. På denna sida presenteras ett 
otal gamla foton och information om perso-
ner i en rasande fart. Planering för hur för-
eningen skall hantera all information pågår 
och även dokumentera för framtiden. 

Lotta Gullbrandsson, ordförande 

Veckholms hembygdsförening 

Föreningen har haft ett antal olika aktivite-
ter under året. De har bestått av olika före-
drag och kurser av skiftande slag. 

I februari engagerade föreningen Dan 
Larsson som berättade om sitt författarskap. 

Mars månad innehöll årsmötet med 
gruppen EnaVisAB som underhöll oss efter 
mötesförhandlingarna. 

April månad innehöll två aktiviteter, 
Tomas Rådkvist berättade om Veckholms 
hospitals historia och senare var det dags för 
det årliga Valborgmässofirandet, som inne-
bar en nyhet detta år. Efter många många 
års firande i Bose Backe flyttades brasan till  

hagen utanför Hembygdsgården. Marken 
som ägs av familjen Hannebo har ställts till 
hembygdsföreningens förfogande för årets 
och förhoppningsvis många års framtida 
våreldar. Manskören framträdde som vanligt 
med traditionella vårsånger. Vår ordförande 
Birgitta Holst Alani höll talet till våren. 

I maj månad hälsade vi Anna Utterström 
välkommen. Hon berättade om den metod 
som hon utvecklat för stresshantering som går 
under namnet Mindful Body Balance (MBB). 

Nationaldagsfirandet ägde rum på 
Grönsöö, något som nu har blivit en tradi-
tion. Tal hölls av Sven Berg, som betonade 
vikten av hembygden. Kyrkokören framför-
de tillsammans med manskören sommar-
sånger som vi alla känner igen. Juni månads 
andra aktivitet var midsommarfirandet i 
prästgårdsparken. Många besökare kom. 
Lövade skrindor körde med glada barn, och 
alla hade mycket trevligt med både dans, 
sång och kaffeservering. En kaffeservering 
som ger ett bra tillskott i kassan. 

Hösten innehöll tre aktiviteter. Un-
der september/oktober samlades ett tiotal 
medlemmar för att lära sig att brygga öl. 
Som avslutning hölls en Oktoberfest med 
massor av god mat i början på november 
med många festdeltagare. I november ta-
lade Anne Lenke om hållbar utveckling och 
årets sista månad, december, kröntes med 
den mycket välbesökta julmarknaden då 
olika slags varor såsom bröd, hantverk o.s.v. 
såldes. Sång och musik framfördes dels av 
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Tunnbrödsbak vid familjedag. 

Enköpings lucia, som kom till oss och spred 
ljus och värme, och med manskören som 
också sjöng de traditionella julsångerna. 

I övrigt har huset varit uthyrt till diverse 
arrangemang såsom barnkalas, dop, min-
nesstunder och fester av olika slag. 

Arbetet med renoveringen av Hem-
bygdsgården fortsätter. Fönsterrenovering-
en på hembygdsgården pågår och beräknas 
fortsätta under 2017. 

Monica Johansson, sekreterare 

Vendels hembygdsförening 

Hembygdsföreningen har under året in-
bjudit till härliga aktiviteter för alla åld-
rar under våren och sommaren 2016. Året 
inleddes med årsmötet, då vi också fick 
hälsa vår nye ordförande Hans Eklund, 
välkommen. 

Söndag före påsk inbjöds till familjedag 
med påskpyssel och tunnbrödsbakning på 
gammalt vis i vedeldad ugn och möjlighet 
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att lyssna till folkmusik. Ett mycket upp-
skattat arrangemang! 

Valborgsbrasa med vårtal och där alla får 
vara med och sjunga har vi nu haft för andra 
året. Det har dragit mycket folk och har varit 
efterfrågat av barnfamiljer i bygden. 

På nationaldagen 6 juni har Vendel öp-
pet hus till alla sevärdheter i bygden. Hem-
bygdsföreningen hade den dagen öppet i 
Lantbruksmuseet, Mariebergs gamla skola 
och i Väderkvarnen. Vid högtidsfirandet 
utsågs traditionsenligt årets Vendelambas-
sadör. 

Eric Sahlströms Spelmansstämma av-
hölls traditionsenligt tredje helgen i juli i 
samarbete med IK Rex, ortens idrottsfören-
ing. Det är en 40-årig tradition med svensk 
folkmusik. Festligheterna inleds med kon-
sert i kyrkan och därefter spel och dans vid 
festplatsen vid Ottarsborg. Arrangemanget 
krävde mycket engagemang och många fri-
villiga i bygden ställde upp. 

Hembygdsföreningens sista evenemang 
under hösten var traditionellt julpyssel och 
bak i vedeldad bakugn vid första advent. 

Under året har det också varit möjligt att 
lägga nytt spåntak på vår unika väderkvarn. 

Anita Tufvesson, sekreterare 

Viksta hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 13 mars 2016 i Viksta 
bygdegård. Förutom årsmötesförhandling-
ar, bjöds på kaffe med dopp och visning av 
bilder, som Åke Gelfgren skannat från Val-
ter Anstrens glasplåtar. 

Den 8 maj gjordes en vandring på Djur-
gården, Sätuna, där Johan Borgenstierna 
guidade oss. Vivianne Blomgren visade oss 
på blommor och gamla träd och vi fick även 
en ornitologisk guidning. 

Den 5 juni vandrade vi, som traditionen 
bjuder, gamla kyrkstigen, från Älby genom 
skogen fram till Viksta kyrka. Där vi avslu-
tade med gudstjänst och kyrkkaffe. 

Den 31 juli hölls Vikstadagen med bör-
jan i kyrkan med gudstjänst och spelmans-
musik. Dagen fortsatte på Tunet med spel-
mansmusik, förtäring, lotteri, tipsrunda, 
bildspel och visning av kyrkan. Årets Vik-
sta-Lassestipendiat var Mikael Marin. 

Den 20 augusti deltog vi på Dilagår-
den med spelmän, traktor från museet och 
presentation av föreningen med foton och 
skrifter. Sveriges Hembygdsförbund firade 
100 år. 

En medlemsdag inföll den 18 september, 
då vi inbjöd till Äppelmustardag vid Trak-
tormuseet. Upplands linförening presente-
rade sig. De kommer att hålla till i mang-
elboden på traktormuseet. Rolf Persson 
visade sina modellbyggen. Vi fick även se 
hur det går till att bygga gärdsgård. 
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Den 2 oktober bjöd Viksta-Lassestipen-
diaten Mikael Marin på en musikupplevelse 
i Viksta kyrka. Hembygdsföreningen bjöd 
på kaffe. 

Viksta traktormuseeum har under året 
besökts av ett stort antal personer, främst 
på marknadsdagen 3o april och veterantrak-
tordagen 2 juli. Även grupper av olika stor-
lek har varit på besök. 

Marknaden samarrangeras med Auto-
mobilhistoriska klubben i Uppsala (AHK). 
Marknaden var den 22:a i ordningen. 

På Traktordagens demonstration körs 
ett stort antal traktorer och maskiner. Ar-
betshästar från Vansta besökte oss under 
dagen. 

En friluftsgudstjänst hölls på Traktor-
museet den lo juli. 

Ingrid Frisk, ordförande 

Villberga hembygdsförening 

Under året har Enabygdsarkivet haft många 
besökare varav en del långväga. Besökarna 
forskar i tidningsklipp och annat material 
för att få veta mer om släktingar, byggna-
der, gårdar med mera. Arkivgruppen, som 
arbetar med att förvalta och vidareutveckla 
det historiska material som förvaras i arki-
vet har även detta år funnits på plats varje 
tisdagsförmiddag i sammanlagt åtta måna-
der mellan kl. 9.00 och 12.00. 

En studiecirkel i släktforskning har på-
gått under våren. Föreningen har mottagit 
en stor prissamling och ett pokalskåp från 
idrottsklubben Nordia som nu förvaras i 
Enabygdarkivets lokal. Bottenvåningen på 
hembygdsgården Karlsro hyrs av Studieför-
bundet Vuxenskolan i Uppsala län där de 
driver Grillby vävstuga. 

På medlemsmöten under året har An-
dreas Johansson från Traditionell Bygg-
nadsvård berättat om sin butik som finns i 
gamla stationen där han säljer färg, tapeter, 
och andra saker kopplade till traditionell 
byggnadsvård där även möbeltapetserare 
Pauline Albinger har sin verkstad. Eva Wre-
de har visat bilder och berättat om skogs-
branden i Västmanland 2014. 

Lena Riddarström som driver Webb-
floristen har visat hur man gör en höstplan-
tering. 

Stig Svärd från Skultuna hembygdsför-
ening har visat bilder och berättat på temat 
Fyra mässingsfabriker Grillby, Skultuna, 
Torshammar och Keijsers. 

Nationaldagen den 6 juni firades i Anna 
Linds park, midsommarafton firades på 
Hembygdsgården Karlsro med dans kring 
midsommarstången. 

Försommarmarknad hölls den 6 juni på 
torget i Grillby. Anna Lindhs minnesdag 
hölls den 13 augusti och marknadsgruppen 
serverade kaffe och paj. Bakluckeloppis den 
14 augusti på gräsplanen mitt emot Tem-
po i Grillby. Julmarknad hölls den andra 
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advent på torget i Grillby med ponnyrid-
ning, bågskytte och försäljning av hantverk, 
lotter, kaffe, glögg och korv. 

Insamlingen för att täcka kostnaderna 
för inköp och montering av hjärtstartaren 
har pågått under hösten och den kommer 
att placeras centralt intill Enabygdsarkivet 
i Grillby. 

Inger Egebrink, ordförande 

Vittinge hembygdsförening 

Föreningens hembygdsgård är belägen i Gill-
berga radby, där den funnits sedan året efter 
bildandet av Vittinge hembygdsförening 
1924. 

Verksamhetsåret inleddes med ett års-
möte i slutet av mars. Vidare följde under 
våren en berättarafton i april och en kyrk-
stigsvandring i maj. 

Under sommaren hade vi trefaldighets-
firande i juni, och en klädning av midsom-
marstången kvällen före midsommarfiran-
de. I augusti arrangerade vi hembygdens 
dag och barnens dag på hembygdsgården. 

Årets sista evenemang var ett advents-
samkväm. 

Vi vill trygga återväxten och som ett led 
i detta har föreningen köpt en lekstuga ut-
förd i stil med övriga byggnader — allt för att 
locka till oss barnfamiljer. 

Peter Ryholm, ordförande 

Vänge hembygdsförening 

Föreningens sommarprogram annonsera-
des på anslagstavlor i samhället, på "UNT 
på gång" och på facebook i Gruppen "Leva 
i Vänge". 

Kaffeserveringen i Ekeby by på sönda-
gar sköttes traditionsenligt från den 8 maj 
till den 18 september av ett stort antal frivil-
liga. Tillströmningen av gäster var större än 
tidigare år, drygt i 700 kaffegäster. De tre 
första söndagarna ordnade Lions välbesökt 
loppis. Planeringen av kaffeserveringen 
sköttes av Helena Hammarberg Eriksson 
och Agneta Friestedt. Skolklasserna 1, 4A 
och 5B i Vänge skola skötte kaffeservering-
en tillsammans med föräldrar tre söndagar 
i maj. 

Den traditionella spelmansstämman 
ägde rum i Ekeby by den 29 maj på Mors 
dag. Omkring 17 stycken spelmän under 
ledning av Eva Pettersson ordförande i 
Uplands Spelmans-förbund deltog. 

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, cirka 
225 bilar. Kvällen före deltog drygt 3o vuxna 
och barn med att klä midsommarstången. 
En enklare förtäring erbjöds, sill, potatis 
och korv samt dessutom glass till barnen. 

Hjort Anders musikstipendium tilldela-
des eleverna vid Vänge skola vid skolavslut- 
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ving sommaren 2016. Alva Nyström, Emma 
Göthlin, Moa Geidnert och Moa Lundin 
delade på stipendiet med motiveringen "För 
kunnigt och lustfyllt engagemang i musika-
liskt spel och skapande". 

Sommarprogrammet i övrigt innehöll 
visningar av byn och väderkvarnen samt 
friluftsgudstjänster den 29 maj och 7 au-
gusti samt musik i sommarkväll den 29 juni 
med Brunnsmusik med Linnekvintetten. 

Hantverksdag hölls söndagen den 12 

juni med många hantverkare från trakten. 
Mycket folk kom och dagen var mycket upp-
skattad. Planeras att återkomma 2017. 

Konstutställning: Helena Lindstedt 
ställde ut sin konst den 17 juli. Mats Jansson 
ställde ut sin konst under två veckoslut 2-3 
juli och 9-10 juli. 

Visning av Kvarnberg, med lämningar 
av ursprunget till Gustavsbergs porslins-
fabrik ägde rum lördagen den 13 augusti. 
Roland Johansson guidade. 

Arbetet med vård och utveckling av 
Karlssongården och Ekeby by fortsatte un-
der året. Det praktiska jobbet utfördes lik-
som de senaste åren av ett herrlag och ett 
damlag. Båda lagen gjorde stora praktiska 
insatser för att vårda byn, särskilt Karlsson-
gården. 

Trädgårdsgruppen rensade och grävde 
om planteringar och flyttade på en del väx-
ter samt skötte om örtagården. De plantera-
de en del lökar som vi kan njuta av till våren 
2017 om allt går enligt planering. 

Torsdagen den 17 november ordnades 
den årliga soppkvällen för att tacka alla som 
varit aktiva i föreningen. Efter förtäring 
berättade Stefan Simander om arbetet med 
boken om Fallet Engeström, mannen som 
plundrade det svenska kulturarvet. 

Elsbeth Scholtes, sekreterare 

Wardsaetra och Gutasunds hem-
bygdsförening 

Den första av vårens tre föreläsningar hölls 
i februari av Johannes Wikman och hand-
lade om Ingegerdsleden. I mars föreläste 
Inger Olausson om handelsträdgårdar följt 
av Vilhelm Sundbom som i april berättade 
om projektet Romska röster. I mars hade 
vi även visning av "Bondkyrkan" d.v.s. 
Helga Trefaldighetskyrkan då Vårdsätra 
och Gottsunda en gång tillhört Bondkyrko 
socken. 

Traditionsenligt genomfördes gökotta i 
maj liksom Linnestigsvandring 22 maj. Röj-
ning runt vår runsten på Lövängsvägen och 
vid platsen Norrtorpet skedde också under 
senvåren. 

Höstens programkvällar började med 
besök i Ulleråker där vi studerade begrav-
ningsplatsen, klockstapeln och kyrkan un-
der guidning av Curth Andersson. Vi gjorde 
en områdesvandring i Gottsunda som en del 
av hembygdsrörelsens hundraårsjubileum, 
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med inriktning konst, arkitektur och natur 
med Kerstin Forss och Elisabeth Arwids-
son som guider. Uppsala kanotförening 
bildades i Vårdsätra 1916, så Mikael Brandt 
berättade om föreningens hundraåriga his-
toria i slutet av oktober. Under 2016 firades 
det Internationella baljväxtåret och Fredrik 
Fogelberg från Baljväxtakademin besökte 
vår förening i november. 

Under rubriken "Promenera mera" ord-
nades fem guidade eftermiddagsvandringar. 
Under våren gick promenaderna till Kåbo 
Äng och Skoghall, parker i Uppsalas histo-
riska kvarter och i Sunnersta, från Kohags-
badet till kyrkan. Under hösten besökte 
vi Slavsta och Slavsta by samt Sommarro, 
Lasseby gärde och Ekeby. 

Styrelsen 

Älvkarleby hembygdsförening 

Älvkarleby hembygdsförening önskar beva-
ra traditionen och kunskaperna kring fiske 
och halstring och har genom vänligt tillmö-
tesgående från Vattenfall AB fått tillstånd 
att i begränsad omfattning fiska nejonögon. 
Fångsten säljs av hembygdsföreningen. Att 
ett behov fylls syns på de köer som bildas 
långt före utsatt tid försäljningsmorgnar-
na. Många gånger måste ransonering ske. 
Nejonögon halstras eller röks och kan även 
efter halstring läggas in i en ättikslag. De  

äts sedan direkt eller tillsammans med ägg-
stanning, stuvad spenat eller rödbetor och 
potatis. Före halstringen saltas nejonögon 
med grovsalt och rörs om. Av slemmet bil-
das en vit fradga och nejonögonen är döda, 
därefter stryks slemmet av innan de läggs 
på halstret. 

Rökta, halstrade eller inlagda nejonögon 
betraktar många som en stor delikatess. De 
har fiskats sedan tidig medeltid i hela Eu-
ropa. Tidigaste kända receptet finns i en 
dansk kokbok från 12 oo-talet. Idag fiskas de 
huvudsakligen i älvarna utefter norrlands-
kusten och i Finland, Baltikum samt Polen. 

Det lekmogna nejonögat vandrar under 
hösten nattetid från havet upp i älven, över-
vintrar och leker på våren. Ur äggen kläcks 
små larver som driver med strömmen till 
lämplig plats där de gräver sig ner och lever 
på att filtrera föda ur vattnet som strömmar 
förbi. De livnär sig då under 2-3 år på fiskar 
genom att suga sig fast och skrapa sig in i 
offret som sakta förtärs. 

Fisket sker under lekvandringen. Förr 
stenades trätinor fast i det strömmande 
vattnet. Under natten simmade nejonögo-
nen in i dem och vittjades sedan under mor-
gontimmarna. I dag används tinor av perfo-
rerad plåt, vilket innebör att de inte behöver 
stenas ner utan endast förankras. 

I Dalälven har fisket sannolikt utgjort en 
del av försörjningen då stora delar av fång-
sten såldes till Stockholm och angränsande 
städer. Tidvis uppgick fångsten till mer än 
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Tinorna dras upp ur 
älven. 
Foto Bosse Lind. 

Delikatesserna i rått 
tillstånd. 
Foto Bosse Lind. 

lo ton. Fiskerätten tillhörde bönderna i by-
arna Östanå och Västanå som hade mantal-
satt jord. I samband med kraftverksbygget 
1911-15 övergick fiskerätten till kronan och 
senare, genom köp, till Vattenfall AB. Fis-
kerätten arrenderades ut och kommersiellt 
fiske bedrevs fram till 198o-talet. 

Det finns alltså en lång tradition i Älv-
karleby att fiska och kanske framförallt  

bereda nejonögon under tidig höst. Man 
säger allmänt att doften av stekta nejonö-
gon låg tung över nejden när det begav 
sig. När det kommersiella fisket upphörde 
försvann också möjligheten för privatper-
soner att få tag på råa nejonögon från Dal-
älven och stekhällarna stod outnyttjade. 

BoJanzon 
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Kansli, öppethållande m.m. 

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund 
har sitt kansli i Upplandsmuseets kanslilokaler. 
Föreningens sekreterare och länsmuseets tjänstemän 
träffas på kansliet, Drottninggatan 7, Uppsala, 
vardagar kl 9-12 och 13-16. 
Kansliets tel oi8-i6 91 oo växel. 
Kansliets postadress: Drottninggatan 7, 753 lo Uppsala. 
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds 
hemsida www.hembygd.se/uppland  
Upplandsmuseets hemsida www.upplandsmuseet.se  

Upplandsmuseet är öppet 
tisdag-söndag kl 12-17. Fri entre. 
Grupper är välkomna att besöka museet på andra 
tider efter förhandsbeställning. 

Upplandsmuseets bibliotek och arkiv, 
Drottninggatan 7, Uppsala, 
är öppet efter förhandsbeställning. 


