
FRÅN HEMBYGDSARBETET 

Då hembygdsföreningen tog hand om gamla sockenstugan 
Sigtuna 

Stämningen blev små tt entusiastisk i styrelsen för Sigtuna hembygdsforening, då 

ordföranden N ils Andersson vid ett sammanträde å r 1970 kunde meddela, a tt 
Sigtuna stad erbjudit föreningen a tt fö r en tid av 49 å r arrendera Sigtuna gamla 
sockenstuga invid M ariakyrkan för d en symboliska summan av lO kronor per å r. 

M ed arrendet fö ljde skyldighet a tt "väl vårda stugan", något som man inom 

föreningen fann skäligt och på samma gång lockande som a rbetsuppgift, varför en 
byggnadskommitte u tsågs, vilken sna rt nog tog stugan i närmare skä rskåda nde. I 
samband hä rmed dä mpad es må hända en d el av d en första en tusiasmen , då det 

konsta terades, a tt d en gamla byggnaden befann sig i ett a llvarligare fö rfall än vad 

som uppfatta ts vid en tidigare första besiktning. 

Så lunda visade sig takbeläggningen vara skad ad till c:a 50 % med omfattande 
läckor och rötskador som följd . Stockvirket i väggarna visade sig vara svårt angripet 

av husbock, som av allt a tt döma fortfarande frossade på huset. Golven gungade 

delvis, till följd av a tt underliggande bjälklag ruttna t, och i husgrunden had e en del 
av grundstenarna lossna t och var på d rift. 

H är behövd es snabba insatser fö r att i fö rsta hand stoppa en pågående förs töring. 

Första åtgärden blev a t t riva ut hela det gamla golvet med bjälklag, som ersattes med 

e tt undergolv av betong. Det vackra liggtim ret i ytterväggarna befriad es från sin 

påspikad e panel, varefter husbocksbekä mpning genomfördes. Så plockades allt tak
tegel ned , den gamla takpappen revs av och rötskadad e partier i takpa nelen byttes ut 
mot nytt virke. Därefter täcktes taket med ny papp och tegel, varvid det gamla, 

vackra teglet visade sig räcka lagom till framsidan mot O lofsgatan , medan baksidan 
fick ståta med fabriksnya tegelpannor. T ill slut sattes de lösa grunds tenarna på p lats 

och g jö ts fast , varefter hela stugan erhöll en behövlig grundl ig utvändig målning med 
Falu rödfärg. 

N u hade Sockenstugan redan rest sig ur sitt förfa ll. Den var å ter i sådant skick, a tt 

den kunde motstå angrepp av väder och vind , och d ess yttre utgjorde på nytt en 
prydnad för sin omgivning. För hembygdsföreningen var ett första mål nått, men nu 
var kassan i stort sett tömd . 

Vid arbetets början uppgick tillgangarna till blygsamma 3000 kronor. Efterha nd 
som byggnadsplanerna började sättas i verket, inkom dock bid rag från kommunen , 
stiftelser, före tag och glädjande må nga enskilda givare, som med tydlig sympati 
följde företaget. H ärigenom hade d et blivit möjligt a tt för de mest krävande a rbetena 

anlita betald arbetskraft. 
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Inom föreningl'n va r ma n övncns om att hellre skynda långsa mt med anlitande il\' 

fri villiga krafter ä n a tt sät ta sig i skuld , då ma n skull e Öl'ergå till res taureringen a1· 

stugans inre. Den frivilliga in sa tsen intensifi erad es alltså genom orga ni scrand et il\' 

en serie a rbetskvälla r, som må lmed\'f·tt;t genomfördes t. o . m. i bi ster 1·intcrk yla . 

H ä runder förverkligades, om än i l å ng~am takt , 1·isioncn a1· den nya socken stuga n, 

seda n all ursprunglig inredning ri1·its ut. Ritning på den nya interiö ren hade utförts 

och skänkts a1· pl ana rkitekt Bmgt Jerström. 

I början på mars 1973 kunde hembygdsforcningcn med glädje och stolthet inbjuda 
kommunens representanter till 1·isning, och i april sa mma å r im·igdc·s Sigtuna 

sockenstuga i sitt res taurerad e ski ck. St uga n innehå ller sa mlingssa l med plats for c:a 
50 pnsonn, utrustad med öpprn spi s. som ritats och utfr) rts a1· Sig tuna bon Ech arcl 

Eriksson, moclnnt kiik, t1 ·å mindre· rum . 1Tstibul och toalcttn. 

Genom omhändertagandet a1· Sigtuna ga ml a sockenstuga ha r hembygclsforcning

en lyckats dels att benll'a ett ga mmalt Sig tunahu s, som med sin 1·ackra ex teriör utgö r 

en god ex ponent for enkel , fin s til i bygga nd et under gå ngm tid , del s a tt ås tad komm a 
en i nutiden funge rand e sockenstuga, som med sin inbjudande interiör skänker 

"stugtrivsel" och kan bli en omtyckt och an litad sa mlingspla ts for ä ldre och yngre. -
Att clenll'a må lsä ttning också kunnat fon·crkligas , har sena re erfarenhet på ett 

glädj ande sä tt 1·isat. 
Res taureringen av Sigtuna ga mla sockenstu ga kostnadsberäknacles preliminä rt till 

c:a I 00.000 kronor. T ack 1·a re den betyda nde fri1·illiga a rbetsinsa tsen stannade 
utgifterna vid c:a 80.000 kronor. - Att " full va luta härför ä r bekommen" ka n 

vä lkomna besökare lä tt förvissa sig om . 

Sigtuna 12.9.1975 

Sture Tyrenius 

Husby-Ärlinghundra hembygds- och fornminnesförening 

Under å r 1974 har hembygdsforeningen förutom årsmöte hå llit tl'å styrelsesa m

mantriiclen sa mt tre sammantriiclen med kommitten f(ir Hembl'gclcns dag. :Vlccllcms

anta lct 1·a r 1·icl å rsskiftet I 6:i. 
Sommarutflyktrn clctta å r blc1· en t1·åclaga rsresa 6-7 .iuli till \'ä rml ancl. Filipstad. 

H agfors. Må rbacka och Karlstad besi iktes bl. a. För trC'cljc å rl't i foljcl höll s elen 18 
a ugusti H embygdens dag 1·icl Husby med hembygclsforenin gen och Kulturnämnden 

som arrangörer. Dagen börj ade med kyrkobesök. K yrkoadjunkt Ragnar i\lccn berät

tade om kyrka ns historia och a llmogespelmän spelade stämningsfi.dlt på fi ol. Däref
ter bb· det fes ttåg till skolan, där Märsta fo lkd ansgi ll e hade uppl'isning i folkdans 
med både senior och barn lag. Ett medrycka nde föredrag hölls a1· antikl·aric Stig 
Rydh om Husbytra ktens kulturhistoria , 1·a reft er följde clräktparacl , framträdande a1· 

Mä rsta dragspclsklubb , servering m.m. M an kunde titta på 1·ä1·ning, nä1"C rsöm , 
kardning av ull , spånad på både rock och slända samt på en utställning a1· färd iga 

a lster. De yngre fi ck åka hästdroska och rida på småruss. Det ä r styrdsens förhopp
ning a tt drnna fest ska ll kunn a hå lla s ii\Tll i fort siittningcn. 
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U ncln JC)74 inkclcles forhancllinga r med U ppsala a kademi om a tt få fl ytta forc

ningTns 1700-talshoclar frå n Frenberga, dä r de utsa tts for fo rs törrlsc, till Husby, till 

elen s. k. T äppa\·al lcn intill gamla kyrkskolan, dä r museet är inrymt. Sommaren 

1975 blev d et kla rt frå n a lla instanser och projektet kunde genomföras. 
Samlingarna ha r öka t under å ret med ca 100 nummer. I bö1jan på 1974 startades 

inom föreningen en studiecirkel i syfte a tt ur olika källor nerteckna en bygdehistoria 

om fo lks liv och leverne i ä ldre tider. Det färdiga ma terialet kan kanske bli till en hel 

bok så små ningom . Styrelsen ha r bestå tt av följande: Martin Andersson , ordf. , Bo 
v\'es tling, vice ordf. , H a rry J ansson , sckr., Anders J ohansson, kassör samt Elsa 

Elgclincl och suppleanterna Erik Säcler och Ingegärd Ek. 

Harry Jansson 

Lagunda H embygdsförening 

Föreningens tredje verksamhetsår har varit aktiv t på många sätt. Styrelsen har 

ordnat utflykter till Disagårclen , Gamla Uppsala , och till kulturhistoriskt intressanta 

må l inom Laguncla, cläriblancl en vå rutflykt till Kulla kyrka och till kommunens 

eftersa tta friluftsområde Nybyluncl i Kulla , i juli en cykeltur till Salncckc - Gryta 
gå rd - Gryta kyrka. Om Salncckc slott bcriittaclc godsägare S. Gyllrnacl ln, om det 

ga mla ma_jorshostiilkt G ryta gård d ess nye iiga rc. museiclirektör Olle Ceclcrlöf. 

Ombudsma n Lenna rt Thclin berä t tade om må lningarna i Gryta kyrka och under
tecknad om runstenen vid vägen till kyrka n. Styrelsen ha r också arrangera t lekaftnar 

under mecl\·erka n a \· U ppsala Ungclomsring, traditionsenlig t stå tt for firande t av 

Svenska Flaggans dag på K vekgårclen , då Ö\Tiga o rganisationer i bygden stä llt upp 
med sina fanor, och i samband med årsmötet elen 3 1 mars ordna t visning av de 

Wi lenska samlingarna, möbler och bruksföremå l frå n en bondgård i H ammarby, 
:\ ysä tra. som ka ta logisera ts och io rdnings tä llts i gam la småskolan i Nys;itra under 

led ning a\· l rl'nc Andersson och Brita Lanclelius. 
De olika a rbetsgrupperna ha r Yarit akti\·a. Bilclgruppen har samla t in eller a \·foto

graferal ga mla foton och bilder frå n Laguncla. banclinspclningsgrupprn har intcr
' :iuat iilclre lagundahor om bl. a. bå ttrafi k och niiri ngs li \· i ä ldn· tid . mil_jögruppen har 

insänt en skriYelsc till Lä nsstyrelsen med anhå llan om å tgä rder fo r Hjä lstavikcns 
be\·ara nclc som fågelsjö och protes tera t hos byggnad snämnden i Enköpings kommun 

mot beslut om ri\·ning a\· elen gamla " finka n" \·id T ingshuset i Örsunclsbro, folk
dansgruppen ha r anordna t kurs i folkdans under ledning a \· Gertrud Altren , Viks 
fo lkhögskola, , ·äx tgruppen har i samarbete med Kulla 4 H ordna t en tävling i 

, ·äx tkä nncdom och museigruppen fo rtsätter a tt med I rcne Anderssons hjä lp ordna 

upp samlingarna fo r det planerade skolmuseet i Nysätra småskola. 
Styrelsen har under 1974 ha ft fö lja nde sammansät tning: Valclis Orcleus ordf., 

Gustaf" .-\cllerctTUlZ '.ordf.. G reta Eriksson sekr .. Rolrf oha nsson kassiir. Anna-I.isa 
Eriksson. Berti l Liclherg. Sonia Ruclo lphson. SH·n TjnnlH'rg och Giista \\.iirn. 

r ·ah/is Ordrus 
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Ljus te rö hem bygdsförening 

Ljus terö hem bygdsforcning grundades 1923 och ha r .iust nu 370 medlemma r. f öre

ningen ä r trä fTpunkten för dem som \·ill \'Cla något mer om r n aY skiirgårdcns största 

öa r i gången tid. 
f ii reningrn \·å rdar r tt hembygdsmuseu m, som ä r inrymt i en 1700-ta lsbyggnad. 

som ligger i s.iiih' kyrkbyn , .\frllans jö . \ fa rmar!.' uppgift om \· isnings tider liimnas a\· 

fö reningens ordförande H olger Persson. 

Av Vaxholms kommun hyrs ett b randsäkert a rkiv, dä r föreningen ka n ta emot 

bl. a . ha ndlingar och fo togra fier till fö rva ring, antingen som gåvor eller som deposi

tioner. fö reningen ha r på de tta siitt få tt hand om ett stort a rki\'lna teria l. 
M eda rbeta re i fö reningen bedriver en omfa ttande hembygdsforskning, som omfa t

ta r inte ba ra nuvarande Ljusterö församl ing utan även s tora dela r a\" Vä rmdö gamla 

skeppslag. f orskningsresulta ten publiceras i en å rligen å terkommande skriftserie. 
Som ett exempel på fo rskningsaktiviteten kan nämnas a tt lotsväsendet och lotsning

en behandla ts i tre av å rsskrifterna. i\\"en en uppsa ts om Ljusterö kyrka ingår i 

serien. En sepa rat bildserir , där huvud\·ik ten lagts på illustrationsmateria let, tillkom 
I 974 . Det iir i hun1dsak ga mla fotogra fi er som å terges med kommen tarer. 

Fiir a tt akti\ ite tn na inte endast ska ll \·icl ma kthå ll as u tan också Yidareu t\Tcklas \il ! 

fö reningen till sin verksamhet knyta ytterligare meda rbeta re, gärna ungdoma r, som 

önskar gii ra personliga insa tser. 
Avgiften är 15 kr. fo r å r och medlem. 

Ytterliga re upplysningar lämnas gii rna av fö reningens o rd förand e H olger Persson, 
Mellansjö, 180 23 Ljusterö, tel. 0764/42 11 8 eller sekre tera ren Carl Akerberg, Klö\·

j evägcn 5, 183 40 Tiiby, tel. 08/758 10 16. 

Lovö H embygdsförbund 

Ti ll j ulen 1972 utkom ett ve tenskaplig t a rbete om d et 1967 restaurerad e Kina slott 
på Drottningholm, en praktfUll bok, förfat tad av Ake Setterwall, Stig f ogelma rck 
och Bo Gyllensvärcl . Samtidigt utökad e Gunna r Ha llström sin Mälaröarnas historia 
( 1969) med en andra volym kallad " Samhä llshistoria från Miilaröarna , fo rntid och 

medeltid" ( 1972), meda n J an-Peder Lamm gav ut s in stora volym om Vikens 

g ravfiil t, ka llad "Undersökningar på Lovii 1958-1966" ( 1972) , och fö ljande å r den 

lika stora volymen " f ornfynd och fo rnlä mningar på Lm·ö" ( 1973), på vi lken han 
disputerade d en 1 juni \·id Stockholms un i\'Crs itet. 1975 tryckte Bo Pr trc ett inne
hå llsrikt li tet hiific ka lla t " r\ rkeo!ogi på Lo\·ö", såsom int roduktion och beskri\'11ing 

a \· elen mycket fö rniimliga utstiillning , som \·a r uppstiilld i uni \'Crsitctet i Frescati 16 
apri l- 16 maj 1975, och som kanske kommer a tt upprepas 1976 i Sta tens Historiska 
m useum . Professor Gejvall visade d är sina märkliga skelettundersökningar på d et 
os teologiska la boratorie t i U lriksclal, men a lla fo rnfynden \·ar frå n de tre g ra \ fa lt på 
Lm·ö, dä r uni\Trsitr tet lett utgriin1 inga rna fr.o.m. 1 lF18 , \·id Viken , \·id H emmet och 

\· id Lunda. D e tre sä llsynta kamma rgra \·arna på V iken frå n folkvandrings tid 

400-500 e. K r. och en sam tida lika rik brandgrav visar a tt hövdinga r bo tt dä r då, 
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medan de över 20 gravarna frå n vendeltiden 550-800 e. Kr. var något enkla re. Det 

nä rbelägna gravfältet vid H emmet tillhörde vikingatid och innehöll en båtgrav. 
Lundagravfältet omfattade ett stort antal brandgravar från tidig vendeltid 550-650 

e. Kr. med en hel d el märkliga fornsa ker. Under gravfältet har framkommit boplats

lä mningar med Hallundakeramik, upptäckta 1972 och 1975 , tillhörande slutet a\· 

bronså ldern, och en stenå ldersboplats, upptäckt 1974, frå n tiden 2000-1800 r. Kr. 
enl. C- 14-datcring, med minst t re gropdekorerade lerkä rl. En borrtapp frå n tillverk

ning av en skafthå lsyxa av sten , ·isar a tt man 12:jort såd ana på Lunda . Ett litet mans

huvud i rundskulptur hör ti ll d et intressantaste, funn et 1975. Lunda utgrävningarna 

, ·isades for hcmbygdsformingcn 12 oktober 1974 och 7 juni 1975, sa mt for S\'l'nska 

fo rnminnesforcningcn 4 oktober 197.1 . H embygdsforcningen bt'såg for övrig t bland 
a nnat den vackra fornborgen vid Lunda kohage samt dess unika a nnex uppe i 

skogen och vidare en d el gravfält vid Ecleby när fornstigen invigdes 12 oktober 1974. 

Denna är dragen runt hela Lm·ön av trädgrdsmästa re Härj e Bää rnman och a rkitekt 

Per Borgström med röjningshj ~ilp a\· U ngdomens Röda K ors. Bää rnma n ha r befriat 

Edeby run ristning frå n mossa och få tt inskriften imå lad med rödfä rg och en skylt 
med inskriften uppsa tt. Än·n de fem runs tena rna vid kyrka n har imå lats och forsctts 
med en gemensam skylt a ngående inskri fte rna. Forns tigskartor ha r uppsatts på 

många hå ll på Lovön. 

H embygdsforeningen gäs tad e Adclsö hembygdslag elen 11 oktober 1975, d å d ess 

ordförande fru Linnea Kulle-Lindblad förevisad e d et av henne skapade museet i 

Kunsta och gravfälten dä r, samt dessförinnan Alsnöhus och de stora kungshögarna 
Ö\cr konungarna Erik, Björn och Olof, kända frå n V ita Ansgarii , j ämte drottning
högcn Skopintull , Adclsö kyrka, Hanholmcns kvarngrund och H anmora magasin , 

som hcmbygdslagct arrenderar. 

H cmbygdsforeningcns å rsmiiten hölls på H ogsta 29 ma j 1973 och 30 ma j 1974. 

, ·a n ·id.J an-Pcder Lamma höll föredrag om järnåldnn på Lm·ö. samt 29 maj 1975 då 

musikdirektör J ohannes Norrby kåserade om sina fö rä ldrar och kapten Einar För

berg visade bilder av invånare i Cantonhusen. Ny ordförande blev då a rki tekt Per 

Borgström efter komminister Molander , som lämnat Lovö for att bli kyrkoherd e i 

Paris. De av Molander den 3 juli 1973 startade förnäm liga konserterna på Drott
ningholms slotts norra inre borggå rcl har ordnats av hcmbygdsforeningcn 4-5 gånger 
per sommar 1973 , 1974 och 1975. Valborgsmässoafton ha r 1973, 1974 och 1975 

traditionsenlig t firats av hembygdsforeningen med stort bå l nedanför Götiska tornet, 
körsång, vårta! och våffelfest i C hina slottskök. 

Fornminnet Svärdet, som på hösten 1970 hade brutits bort när klippan sprängdes 

vid vägens breddning på K ärsön , blev å teruppsatt på hösten 1973, men namn och 

data i själva klippa n lyckades man ej rädda. G ustafIV Adolf satte upp monumentet 
på 25-årsdagen av Gustaf IIl: s statsvälvning 19 a ugusti 1772. Broarna invigdes 

ursprungligen på 15-årsdagen av statsvä lvningen. De nyaste stora broarna invigdes i 
oktober 1973. 

Midsommara fton har sedan 1972 i fyra somrar fira ts med stor gammaldags fest på 
gårclstunet på Rörhy, anordnad gemensamt a \· hembygdsforeningcn och dess dotter-
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organi sa ti on Stiftelsrn Lo\·ö na turdrcl . Där har \·arit dan s oc h leka r kring maj

stå ngen . fiolspclanclc mä n i a llmogedräkter. kalfrka las i logen och utstii ll ning a\ · 

värnaclcr och keramik. Dess utom har hcmbygclsclagar ordnats på Rörby och H ogs ta 

med häs tskjutsfarcl mellan båda. Då har hembygdsmu seet i H ogs ta \·isa ts och 
utställning ägt rum i Rörby magasin a\· Lm·ö keramik och Lm·ö \·ä\·a1-c samt a\· Olof 

Beck-Friis roliga trä skulpturer, besläktade med Döclerhultarens, a \· en kunglig kon
se lj och cn ro lig hönsgå rd m.m. På hcmbygclscl agcn 197:1 \·isade Birgitta Lt'\1 l'llh a upt 

så \·ä l sina mycket fina gouacher a\ 1700- talsintl'riörcr från Drottningholm som sitt 

vä ldiga gammaldags dockhus med små möbler från a lla konsthistoriska epoker och 

dockor i a ll a slags syss lo r. I el en ä ldsta del en a\ logen pågick hela dagen ga mmald ags 
lin beredning och barn och ungdomar fingo häckla , skä kta , karda etc. På Rörby både 

odlas och färgas lin. O ch seda n gå r vä\'Stolen ... - Stiftelsen Lm·ö natun·å rcl har 

med fri villiga krafter reparerat al la husen på Rörby sedan elen i orkanen 1969 

ikullvräkta logen först rests upp med maskinhjälp. 

B erit Wallenberg julta Walter 

Rasbo hembygdsgille 

Att Gåvsta gammelgå rcl ä r en omtyckt sa mlingspla ts bc\·isas a\· att Ccircn ingar och 

enskilda gärna träffas där. Husmocl crsföreningcn hå ller där llcra av sina månacl smö

ten samt sin å rliga sillscxa på vå ren. CKF samlas ofta och gärna efter dagens arbete 

till en stunds avkoppling fra mför brasan i Gammelgå rclens lugna och lite annorlunda 
miljö. H embygclsgill ct ha r passionsanclakter ett par gånger om å ret och en friluft s
gudstjänst på somma ren. Scouter frå n Uppsa la och Rasbo gör en fornminn esut
llykt , som a\·s lutas med besök i \'år gam mclgå rcl. Lära re frå n Gå\·s ta skola förl ägger 

en del a \· hembygclsunclcn ·isningcn ti ll mu see t. Lekskol ans kl asser kommer också . 

Barnen är inte de som ä r minst intresse rad e av föremål som en farfar eller morfar 
kanske lämna t till samlinga rna . Träclgårclsföreningen i Rasbo-Rasbokil , Villaföre
ningen i Gåvs ta m 11 ha r hå llit sina sa mmanträden i Gam mclgårclen. Uppsa la 

byggna clspcnsionä rsförcning och en stuclicci1;kl'l (PRO) frå n Uppsal a har också 
besökt oss. 

Nä r gillet samlades vid jultiden 1974, berättad e J H Söclcrman personligt och 

fängs lande om H enriksberg, d ess ägare och utveckling und er å ren, sa mt visad e en 

del gamla fotografier från gå rden. Gi ll evä rclinnori1a bjöd på dopp i grytan och kaffe 
med struvor. 

Hembygclsclagen i augusti lockade omkring 200 personer. Programmet var upp

ska ttat: friluftsgudstj änst, kyrkka ffe, sång av kyrkokören , musik a\' Fyrisbälga rna, 
konstutställning av Monia Vestin och folkd ansuppvisning. Efter vä lkomsthälsning 

och en orientering om hembygclsrö rclscns a rbete och syfte av orclforancle Helge 
Karlsson gavs tillfälle att bese samlingarna i boningshuset och bodarna såsom 
husgeråd , j akt- , fi ske- och jorclbruksforemå l, sni cka rbod , \ agnslicl er m.m. På för
so mmaren restes en fl aggs tå ng skiinkt a\· Stig Sanclfn. Gå rcl shrunnl'll ha r iordning
stä llt s med hä\'s tå ng och triiiimbar. Sedan repara tionen a\· ckonomihyggnaclcn blc\· 
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klar, ha r ,.i numera möjlighet a tt sa ml as må nga under tak om så skull e behö,·as . 
Ett 40- tal bruksföremå l ha r under å ret mottagits; bland gåYorna finn s t ex \ 'ackra 

lerfat och polhemslås . 
H embygdsgill ct ha r under hös ten med ett 25-tal delt aga re besökt Singö hembygds

förcning. där pastor L Sundin y;ih·illigt tog emot. Efter högmässan st:illdl's färden 

till hembygdsgå rden , där , ·å r matsäck smakade bra . Vi fick , ·cta mycket om bygd ens 

historia, samlingarna , lotsstationcn och fyrarna innan , .i , ·ände hemå t. 

Greta Gustafsson 

Rasbokils Hembygds- o. Fornminnesförening 

\'id fö reningens å rsmöte den 22 maj 1975 diskuterad es det försl ag till nya stadga r. 

som uta rbetats under å ret. Det slutliga förslage t ka n antagas a\· näs ta å rsmöte. 

Särski lt inbjuden' id d etta tillfäll e , ·ar d t>n ga ml a Ras bokil sbon Ed,·a rd Edling . so m 

berä ttade om ga ml a tider i bygden. särskilt rörande handeln . och dän·id ga , · , ·iirde
full a bidrag till en bygdekrönika . 

.\1idsommarcn firades som ,·anl ig t på Arby med stå ngrcnsning . d ans och lekar. 

Bland d e må nga deltaga rna miirktes ett trettiota l chil rn ska fl yktinga r. som med stort 
intresse tog del i ak ti,·itetc rna . 

Hembygdsdagen. som firad es den 3 1 augusti. bjöd på mycket a \· intresse både för 

ä ldre och nya re Rasbokilsbor. Den börj ade med gud st.jiin st i kyrkan med så ng a\' 

hrkokö ren. Dii refter fö ljde sa mhäm i H embygdsgå rd en med mu sik a\' Ö sterby
bruks ha rpolckarc. I gå rden s gam la kök hade o rdna ts en utstä llning aY kons tslö jd 

frå n Rasbokil och i skogen utanför fi ck man prö,·a en naturstig. Arki' a rie \\'o ltn 

Elrn berä ttade om a rbeten. som bönder och torpa re utfört å t de uppl iindska bruken 
i ä ldre tid i form a\· kolning och forkörning . Viktig t ma terial hade han funnit i 

Sa lsta-Vattholma bruks arkiv med bl. a. , ·ärd efull a kartor och dagsverksjournaler. 
Vid å rsmötet utsågs fö lj ande styrelse: Ordf. Stig Björklund, v.ordf. Viktor 

.-\ndersson. kassö r Esbjörn Bå th. sekr. Gun B.jörklund. samt Ka rin Prttersson. Ernst 

.\ndcrsson. El sa Dahlgren. El sa Gus tafSson. '.\l a rg it Olofsson och K ajsa Eriksson. 

Ras hokil i oktober 197') 

Gun Björklund 

Roslagens sj öfartsminnesförening 

Maskinhallen , ·id sjöfartsmuseet på Ka plansbacken, Väddö, har under sommaren 

1975 fårdigstä llts och , ·interbona ts. En nyupptagen dörr förbinder nu denna sa l med 
modellsalen . H a llen inrymm er bland a nna t en å ngmas kin och en å ngpa nna från 
Ångslupsbol age t i Stockholm. 

En klippfyra ppara t frå n Furusu nd skänktes hä rom å ret a\· S jiifa rtss tyrclscn till 

mu seet. Den kanske stö rsta se, ·:irdlwten i denna loka l är uta n gensägelse en o rtala
motor. , ·a rs konstruktö r och tilhc rka re n 1r .J ohan Erik Eriksson ( 1868 1932 ). Den 

första motorn le, ·ererades från Orta la bruk å r 1902 till fi skaren K a rlsson , Fogdö , 
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beläget mellan Byholm a och Singö . Denna motor var berömd for sin lugna gång och 

driftsäkcrhet. D en var nä ra nog outslitlig. M ycket tack \·arc denna egenska p har den 

kunna t beva ras till våra d aga r. U tan tvi\·cl ä r det den sista av detta fabrikat. Den ä r 

en gåva till sjöfartsminnesforeningen av mekanikern och hemmansägaren Bernha rd 

Lindqvist, Norrfjä ll , Väddö . Läs om ortalamotorn i uppsatsen Aktiebolaget Orta la 
Motorfabrik a\· Vi lhelm Bl'rgs tröm i Rospiggm å r 197 1. 

Den andra postrodden gick a\· sta peln den 14 _juni . Startl'n skeddl· i Gri ss leha mn 

kl. 11 .05. Eftersom väd erleksrapporten va r oroande had e starten fl y tta ts fram till 

angivna klockslag. Annars var d et bestämt att sta rtsko ttet skulle lossas kl 09.00. Men 

färjan från Eckerö kunde vid ankomsten till Grisslehamn rapportera, a tt vädret var 
gott på Ålands ha\ . 

Som under dm första pos troddl'n ddtog 33 bå tar. De flesta deltagarna styrdl' upp 

under Byholmalandet for a tt ej behöva riskera hård vind och grov sjö. Det blåste NY 
10--12 sekundmeter. M en den vinnand e å landsbåten tog genast d en raka kursen , 90 
grader på Gisslan, och fi ck ett gott försprång . Det hör till historien a tt båt nr 6, 
roteman R. Carlberg och hans tre kamrater hade varit över till Singö och studerat 
den bå t som vann förra å rets tävling. De mätte, räknad e och antecknade, så a tt d e 

kunde bygga en exakt kopia av den snä llsegla ndr och sjövärdiga båten. Det blev 
a ll tså på sä tt och vis en singöbå t som \·ann rodden även denna gång. Man tillrygga

lade de 24 distansminuterna på 5 timmar och 54 minuter, a lltså med en fart av drygt 
4 knop. Tvåa blev nr 9, Piggva ren från d en rikssvenska sidan, roteman Rolf H er

mansson , 6 timmar och 5 minuter. Trea blev singöbå ten med fj olå rets besättning, på 

6 timmar och 25 minuter. Det \·ar en fart a\· knappt 4 knop. 
Sjöfartsminnesforeningcns bå t Grissleha mn va r denna gå ng bemannad med ett 

fyrta ligt damlag, samma antal som i d e manliga lagen. Beträffand e de tävlandes 
utrustning kan en bå t med unionsflaggen på Daggspelet noteras . U nionsmärkct i 

övre vä nstra fältet kunde ju mycket \·ä l gä lla som tidstypiskt , ty detta märke gä llde 

till for 70 å r sedan. Unionen med Norge upphäYdcs ju å r 1905. Vid den tiden hade 
den Ycrkliga pos trodd en upphört ett tiota l år sedan . Bland de täY!ande \·ar en bå t, nr 

17 , tillhörig sjöhi storiska museet i Stockholm . Besä ttningsmännen Björn H edin och 

Erling M a tz had e klät t sig i den gamla tj ocködräkten , som had e låna ts från >lordiska 
musee t. :vll'd sina mycket \·ida byxor giir dräkten C'lt hollä nd sk t intryck . .'vkn på 
nämnda ö i Rådmansö skä rgå rd ha r d essa sjö kl äder ej nirit i bruk sedan mittm a\ 
det förra seklet. 

Manfred Ohlson 

Stiftelsen Skuttunge prästgård 

Lördagen den 15 juni 1974 hölls å rssam mankomst med stiftelsen , \·an ·id styrelsen 

fi ck följande samm ansä ttning: ä rkebiskop cm. Gunnar Hultgren (ordf. ), kyrkoherd e 
Lars Riddcrstedt (\icc o rdf". ) . fru . .\nna-Lisa Godbcrg (srkr. ). slö jdl:irare :\ils Olof 
Forsberg (kassii r). professor Giista Berg (uts l'dcl a\ Riksa ntik\ a rieiimbe tct och :\nr-
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diska museet), hemmansäga re J an-Olof Andersson, fru Ca rin Lögdberg och arren
d a tor Yngve Persson. Till suppleant utsågs fru K erstin Thörnlund. Ordföranden 

erinrade om den fö rlust stiftelsen lidit genom d ess tidigare mångårige kassör H erman 

J ohanssons bortgång. Årsmötet utgjorde avslutningen på å rets Skuttunge-trä ff. F. 

distriktsforestånda ren i SMF Hj a lma r Löfgren berättade i ett både upplysa nde och 

roande a nförand e minnen av personer och händelser frå n sin tid som praktiserande 

seminarieelev och sedermera predika nt i Björklinge-Skuttunge under åren 
19 14-1924. K yrkokören medverkade med så ng och en pojk- och flickgrupp från 

Åke- rlänna med mu sik. Till den fes tliga stä mningen bid rog det sköna sommarvädret. 

Damgruppen som s tod for se rveringen kunde glädja sig å t en strykande å tgång av 

ka ffe med bärbulla r och våffi or. Ej mindre än 150-ta let personer, ä ldre och yngre, 
deltog i träffen . T yvärr kunde träffen inte avslutas med sedvanlig va ttendrickning ur 

Trefaldighetskällan , eft ersom denna , ovanlig t nog, på grund av den torra våren 
reda n sina t. 

Den från hösten 1973 till vå ren uppskjutna lövräfsningsdagen ägde rum d en 5 maj 

under medverkan av 17 skuttungebor. I samband därmed blev d et nära tvåhundra

å riga askt rädet inn l" på gå rden fo rrn1 å l fo r skyddså tgä rd l" r grnom bortsågning a, · 

to rra grena r och anbringa nd l" a \ s tå h"a_jer kring hU\·udgren arna . Arbe tet ut fo rdes a, · 
Yng\"e Persson med biträd e av J an-Olof Andersson och H enry Wahlström. Det 

skedde under ledning av sedermera avlidne stiftsj ägmäs taren Va lda r Pöder, till 

\" ilken stiftelsen ä\·en i övrig t stå r i tacksa mhetsskuld fo r hj älp med trädvå rden på 
området. - V id den ordinarie hösträfsningen av löv, den 26 oktober, utökades 
a rbetslaget med några uppsalabor. Vä rdefull hj älp ha r som tidigare lä mna ts av 

några grannfrua r med rengöring och städning av museibyggnaden , av arrenda tor 

Yngve Persson med skötseln av områdets gräspla ner och av slöjdlä rare Forsberg 

med vården av blomrabatter m.m. 

M ed hä nsyn till vikten av a tt prästgå rden i sin helhet vårdas och bevaras noteras 

med tillfredss tä llelse a tt Björklinge pas tora t under å ret lå tit utbyta ett stort antal 
sönariga tegelpannor på , ·agn- och vedbodslängan och fatta t beslut a tt ersä tta d en 
fö rfa llna gärdesgården uteft er trädgården och d en s. k. fåga tan. 

:'vluscet har liksom hittills hå llits tillgä nglig t och ,· isninga r skett på anmodan. 

C ndn åre t ha r lii rekommit ett tio ta l studi cbt"sök oc h grupper med sa mma nl agt 
omkring 250 deltagare , va rtill kommit ett femtiota l enskilda besökare. Vid ett besök 
a \· riksa ntikva rie På lsson utta lade denn e önskemål om a tt hela byomgivningen skulle 

skyddas och be\·a ras fö r framtiden. 

Gunnar H11/lgre11 

ordf. 

Skogs-Tibble fornminn es- och hem bygdsforening 

Vå r fö rening ha r i stort sett a rbeta t eft er sa mma mönster som tidigare. Styrelsen har 

dock på grund a,· de nyligen a ntagna stadga rn a få tt en iitet annorlunda utformning, 
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men dess ordforande Gösta Ekm yr, kassören Birger .-\ndcrsson och sekreteraren 
Valborg Pettersson on1\·a ld es på å rsmötet 4 a ug . 1974 . 

Det har hå llits fyra styrelsesa mm a ntriid cn under å ret och femton arbetsmöten , till 

\·ilka man samlats for a tt arbeta med olika sa ker. En hembygds\'å rdarc få r inte \·a ra 
rädd for a tt hantera \·a rken hammare eller spik. li e eller \'xa. och allra min st inte fo r 

elen ga ml a hC'clerliga rotborsten och så pan. 

Trefa ldighctsfirandct \·id Thcsta kä lla kund e hå llas i \·ackert forsomman ·äd er, och 
med så nggruppen " Slä kt och Vä nner., frå n Skogs-Tib ble som underh å lla re. Dä r

emot mås te d et traditi onell a kyrkkaffe t for (ors ta gå ngen se r\' eras inomhus, då 

\·äd rets makter \·a r synnerligen onådiga den dagen. 

Den 25 aug. anordnades en utflykt till Ah'karl eby hembygcl sforcning, dä r man 
bl·såg dess sam linga r. och dess utom g jordes ett lll'sii k hos konsth ant \T rka ff Sten 

Södcrhii ll i Ah'karleby. 

Till mu seet ha r \'i få tt mottaga en a nsenlig mä ngd gå\·or, bl. a. en trattgra mmo

fon , en krista llmottaga re, en ä ldre rad iomottaga re och di\ erse annat. Museet ha r 

som \·anlig t \·a rit öppet alla söndaga r und er juli månad mell an kl. 11 och 13. 
Till sist kan nä mnas a tt for so mmaren 1976 ha r fören ingen planer på att försöka 

anordna en sä rskild besöksclag, en "Skogs-T ibbled ag" . Vi lka akti\·iteter denna 
kommer a tt inrymm a ä r iinnu for tidigt a tt yttra sig om , då d et hela ännu befinn er sig 

på pla neringss tadiet. 

Valborg Pettersson 

Sundbybergs Hembygdsförening - Hembygdsarkiv 

Föreningens arki\· ä r konstinrikta t. Förutom arki\·al ier som direkt berö r förh å lla nde

na inom Sundbyberg finn s hä r fl era konst nä rers a rbeten. Tillsa mmans med Sundby

bergs a llmänna konstförening finn s också litteratur om kon st. K onstföreningen har 
a rki\'et som mötespla ts och sa mla r d ä r sina medlemmar till konstaftn ar och stu

clieci rkla r. 
Bibliotckf' t innehå ller so m nyss nämnts fl era böcker som handla r om konst och 

konsthant\·erk, men for Ö\Tigt ä \' cn litteratur med topogra fi sk anknytning, och om 

fornvård , fo lklig kultur , memoa n Trk och S\Tnsk historia . Dä remot finn s inte skönlit 
tera tur. Biblioteket omfatta r ca 4.300 böcker och skrifter. En d el från 1700- och 

1800-ta l. Biblioteket ha r under å rens lopp få tt mottaga många bokgå \·or inom 
angi\'na ram. För bokutgi\'11ingen har bi blio teket \·a rit \·ä rdefullt. Arki\"C t dri\·er inte 

utlånings\·erksa mh et. Det omfattas a \· sto rt intresse a \· Sundbybergs im·åna re, d\·s 

de so m känna till clf't. Det kommer a tt bättras på i höst då hembygdsaftnar kommer 

a tt hå llas med de ol ika sa mhällsdela rna . 
Bla nd å rets gå\·o r ka n nä mnas en del äkta sih·e r som for nän·arande fon ·aras på 

annan pla ts, koppar, tex tilier a \· hög klass , böcker, konst och for den sekelskiftesmil

j ö, som \·i ämnar skapa , både gunghä st och tra ttg rammofon. :vien också d et rent 
a rki\·a liska materialet har utöka ts. Dit hör dist riktsläkarens ämbetsberiittelser 
1889- 1943, som rymm er mycket a\· intresse . H err Yng\'C Humble ha r lämna t de 

papper som rörd e forhandlingarna om spå n ·ägen Stockholm-Sundbyberg 
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1895-1906. En a nna n intressa nt samling ä r den som f. skolläraren Sigfried Ra mq\·ist 

lämna t, nä mligen de uppsa tser en avgåend e skolklass skre\' 19 19 med ämne "Jag 

sjäh'" och " Vad j ag tänker bli. " En nyss avliden a lbybo , Sigrid Westman , ha r 

tes tamentera t en stor olj emå lning frå n Alby, en må lning i lju sa farger, utförd a\· en 

duktig amatör. Ett kopparstick, troligen a \ Eric Dahlberg, uppfargat for hand , had e 

följ ande påskrift på baksid an: " Tillhör mig Gustaf Bäckman få tt d en till åminnelse a f 
\\a cktm rs ta rr n 'id Kgl Biblio tcquct Herr Flink. Stockholm den 1 maj 1826." \1inia

t\Tcr a\· Fann\· H_jr lm orh en t\'s k bok om Carl ~I I a nno 1704 ha r sitt intresse. 

Föreningens må lsä ttning är en insamling a\· forcningsarki\·alicr som ofta ä r i fara 
a tt fö rstö ras . De fö reninga r som redan lä mna t sin a a rki\· ha r också luckor i serien a\· 

pro tokoll och ha ndlinga r. Inom \ 'å rt a rki\' ha r \ 'i roa t oss med a tt sa mmanstä lla d e 

ökna mn eller beteckningar en del personer begå\·a ts med . Det \·a r und er d en tid då 

sund byberga rna kä nd e \·a randra och inte \·a r så må nga som nu. Då \'i ss te man \·em 

V ed-Ka lle \·ar, Polis-Pelle, Lå nga And ers, H a k-Erik och Dagens Nyheter. Vi ha r 
mer än 50 "smeknamn" . M an skulle kunna utl ysa en tädan for a tt se hur må nga 

som ka n identifiera personerna bakom d em. 

Henning Österberg 

Sydvästra Upplands Kulturhistoriska förening 

Museet i Enköping har under 1974 haft 960 besöka re, \·a ra\ 436 ingå tt i skolklasser 

och 64 i g ru ppbesök. Anta let g ruppbesök har \·a rit 26. Dessa har gjorts på icke 
ordina rie öppettider. Musee t ha r hå llits öppet 280 timm ar under å ret. Arsa\·giften 
har höjts till I 0 resp . 15 kronor. Samlingarna ha r und er å ret utöka ts med 6 gå\·o r. 

Till Vå rfrukyrkan ha r tio i mu seet deponerade föremå l på begäran å terlä mna ts. 

U nd er 1974 ha r styrelsen försökt a tt till sammans med kultur- och na turd rds

nämnderna rädd a " U lunda Vad " undan förstö re lse \·id kommande moton ·ägsbyg

ge. U tgå ngen ä r ej a \·gjord ännu. Initia tiv tagare ha r va rit Bengt Fahlgrcn och H arry 
Norrgå rden. 

Såsom å rsskrift ha r styrelsen lå tit trycka en uppsa ts a \· H arry Norrgården: " Ga m
la \·attenb·a rnas i Enköpings tra kten" . 

S tyrelsen har gjort en skriftlig fra mstä lla n till kommun en med begäran a tt få 
Ö\·e rtaga det nu\·a ranue polishuset nä r det nya fä rdigs tä llts. Som fö rberedelse for ett 
e\'. be\·ilj ande ha r ä \'Cn sökts anslag fo r en ha l\'lid stj iinst å t museid rd aren . Styrelsen 

ha r ä\·en sökt anslag for uppordnande a \· magas inerade föremå l. Styrelsens äskanden 
ä r ännu ej färdigbehandlad e. 

Enköping i maj 1975 

Thore Floderus 

ordf. 

Göran Orinius 

se kr. 

Södra Olands Hembygdsgille 

Hö jdpunktrn på hcmbygd sgill c ts \Crksamhnså r ä r den traditionella mid somm ara f: 
tonsfesten , -id G amm cl-Grä nomc. På fOrmidd agcn sa ml as ba rn och ungdom for a tt 
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samla blommor och grönt och tillsam ma ns med föräldrar kl ä midso mmarstången . 

Fes ten bö1j a r med a tt stången reses. U ppsa la U ngdomsring d ansar folkdan ser och 
leder lekarna . Riksspclmännen A. Emil Olsson och Rena te Persson spelar a llmoge

musik och Tuna och Stavby förenade kyrkokörer medverka r med körså ng. K a fTC 
serveras. Det finns loppma rknad , fiskd amm , tombola , konditori m .m. En specia litc, 

bärta rt , (bakverk ), ka n också köpas. Det ä r också vernissage på en konstutstä llning i 

sam band med midsommarfes ten . Årets utställa re \·ar Monia Wcs tin som \· isade 

textilin och broderier i hm udbyggnaden och Ture Zl'lin triiskulpturL'r i Tiocl enbo

dcn. Publiktills triim nin,g<'ll har öka t for' arje å r. 

Söndagen den 11 maj inbjöd hembygd sgill ct Rasbo och Rasbokils hembygdsföre

ninga r till kyrksöndag i Stavby kyrka med konstnärinnan Carin Ax som ciceron i 
kyrkan efter högmässan. Därefter bjöds på kaffe i Gammel-Gränomc med a llmoge

musik på nyckelharpa utförd a \· spelmän frå n Österbybruk . 

Flera hembygds trä !Ta r ha r anordnats för medlemma rna under å ret. Före Jul 
anordnas va1je å r en pyssclhä ll med ha lmflätning bl. a. 

Vandrarhemmet ha r under å ret renm·erats . T\·ä ttstä ll ha r insta llera ts i n uj e rum 

och dusch och toalett i \·ard era a\·delningen . 

Verksamhetså ret bö1jar l juli och slutar 30 juni. Vid å rsmötet 197.'i om\·a ld es 

s tyrclsrn i sin helhet och bestå r m· Ebbe Selen. ordf Pn-1-:rik Liifg rrn. , .. ordf. S\"J, ia 

Lcngstrand. sckr . Gunda :\'ord\·all. ka ssör . .-\ nnl'-\'l a ric \\"a hlund . \ . sekr. Karin 
.-\lindn. \i!artin Eriksson. Gottfrid Frcdlund . Emil Löfgrcn. Roland .-\nckrsson. 
Naima Selen , Josef Selen , U lla Stafring, Stig Stafring, Ragnar Palmhist, Stig 
Må rtensson, Ernc vVa hlund och Börje Zetterström . 

H embygdsgillct ha r under å ret fa tt en hel del gårnr bl. a . från Knut Smedbergs 

dödsbo och en rya från å r 1822 frå n Lill y och \\'a lfrid Doma r, Uppsa la . 

Gunda Nordvall 

T egelsmora hem bygdsförening 

Tegelsmora hcmbygdsförening ha r uppdragit å t fil.ka nd. Gudrun Eriksson , U ppsa
la , a tt under sommaren I 97'i utföra im-cntering a\· föreningens föremå lssa mling som 

f.n. bes tå r a\· Ö\·er 900 nr. J ämsides med en utförliga re ka ta logisering, ha r \·a rje 

förem ål g ranska ts och e\Tntuell a brister å tgä rd a ts . För a tt fa en Ö\Trskådligarc 

exponering a\ · förem å len , har 'iss utga llring fa tt ske. En sys tema tisk uppskyltning 
och textning med angi,·andc a\" kä nda da ta ökar åskådligheten och unclt'rlättar 

sa mlinga rna3 am ·ä ncl ande i skolundn\· isningcn. Hembygdsförcningens dokument

sa mling har ii\Tn ordnats och fö1Ya ras nu på betryggande siitt i kyrkans arki\·. 
Samråd med a ntikn1ric K a rin \\"retin har äg t rum . De fö retagna å tgiirdcrna ha r 
utfört s på ett utomordentligt siitt och iir a\· S ll>rt , ·iirclt· for a ll aktinTa IÖ rl'må lssam
lingarna. \·arfor \·i gii rna \·ill rl'komml'nclna anclrzi hemb\·gclsfon·ningar med sa mma 

problem att gö ra d etsamma. 

S .. l.H. Adling 
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Upplands Väsby hembygdsförening 

U pplands Väs by hembygdsforening kan ra pportera följ ande om verksamhetsåret 

1974. 
Styrelsen har bestå tt av S. Riberda hl , ordf. , H. Sa bel, v.ordf. , Sven J acobson , 

kassör, R . Carlsson , sekr. , samt Egon Lindholm, Björn Eklund, Ivar Sven-Nilsson , 

Ragnar Blomkvist och Rolf Engda hl. 

M edlemsantalet har öka t med l 7 % och utgjorde vid å rsskiftet 392 st. Styrelsen 
har haft fem protokollfö rda sammanträden. 

Föreningen har deltagit i en utstä llning i Vilundaskola n. H embygdsgården ha r 
under våren varit öppen fo r visning . U nder hösten har hå llits en friluftsfes t med 

bl. a. folkdans, spelma nsmusik, ponnyridning for ba rn samt åkning i gammaldags 

hästdroska . Vidare ha r tre studiecirkl ar haft sina sammankomster i hembygds
gård en. 

I Bollstanäs anordnad e föreningen en fö reläsning om de utgrävningar som företa

gits d är. 

Slutligen kan nämnas a tt hembygdsgården varit öppen även for mindre samman
komster for olika organisationer. 

R agnar Carlsson 

Älvkarleby Hembygdsförening 

Föreningen , som har 200 medlemma r, håller två ordinarie sammanträd en per år. 

Vå rstämman hölls den 6 april 1975 med föreläsning av Wolter Ehn om Nejonögons 

och laxfiskets historia . Den 30 a pril a nordnades "Valborgsmässa" på en udde i 

Dalälven med brasa, fyrverkeri , vårta! och ma nskörssång . Midsommarafton fi rades 
vid Gammelgårdcn med " maj stång", leka r och dans. Den 15 juni deltog fö reningen i 

fira ndet av " Fallens dag", som i å r blev extra fes tlig t med anledning av Älvka rleby 

Kraft,·erks 60-årsj ubileum. Vid Gammelgård en hade föreningen ett program om 

bygdespelmannen " Byss K alle" med m usik a,· " H a rpan min" från U ppsala. Pro
grammet \·ar sammanstä llt av Knut och j arl H olmström. 

En timmerlad a har inköpts, , ·ilken under somma ren ri,·its av medlemma r. Ladan 

skall byggas upp in till Gammelgård en och rymma dels brandsäkert och fuktfritt 
arki,·, dels en samlingssal. 

Gammelgården har hållits öppen \·arje söndag unrler sommaren mellan l 3- l 5 och 

d essutom ,·id särskilda besök. 
Representanter från kommunens , ·änort Somero i F inland har gästa t kom m unen i 

sommar och dän ·id besökt Ga mmelgården. Den 25- 26 oktober delta r fö reningen i 

anordnandet a, · kulturdagar med bl. a. en utställning. Föreningen deltar med repre

sen tant i Röda K orsets " Besökstjänst" , ·id å lderdoms- och sjukhem inom kommu

nen. Föreningen har ä \·en bidragit till en somma rutflykt for hand ikappade. 

H äststämman hålles den 23 no,·embcr. 
S tyrelsens presidium har under åre t , ·ari t ordf. Ei, ·or \\'a llin , sckr. H elge J ansson, 

kassör Albin Pettersson. T illsyningsman frir Gammelgå rd en har , ·arit N ils T hun

ma n. 
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