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Från hembygdsarbetet 

Almunge Hembygdsgille 

Almunge Hembygdsgille har sin verksam
het vid Torslund, nära Almunge kyrka. 
Där finns bl.a. sedan gammalt "Slottet", 
som varit gratialistbostad vid Hagby gård 
och Skogvaktarbostaden. Senare har flyt
tats dit bl.a. en linbastu från Källberga, den 
s.k. Svia-ladan från Svedjan samt Smeds
torpsstugan som Gillet använder som sam
lingslokal. I Slottet finns ett välförsett 
museum med främst redskap från jord
bruk och hantverk, men t.ex. även gamla 
kläder. Gillet har också ett stort antal vete
rantraktorer. 

Av utåtriktad verksamhet under året 
vid Torslund kan nämnas Valborgs
mässofirande med praktfullt fyrverkeri, 
körsång och majbrasa. Ca 600 personer 
deltog. Torslundsdagen den 10 juni drog 
ca 200 betalande besökare. Som vanligt 
inleddes dagen med friluftsgudstjänst 
och kyrkokören sjöng. Direkt efteråt 
skedde en vigsel. Hela Torslund stod 
därefter öppet för besökarna som också 
kunde njuta av konstutställning, resulta-

ten av olika hantverksmödor, ett gene
röst utbud av levande musik och mycket 
mera. Bl.a. invigdes en ny ståtlig flagg
stång framför Slottet under stilfull med
verkan av en grupp från Hemvärnet. 

I samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan har studiecirklar i järnsmi
de hållits i Smedjan på Torslund. Tidi
gare har också en studiecirkel med in
riktning på vård av gamla föremål arran
gerats. Vävcirklarna i Skogvaktarstugan 
har fortgått även denna vintersäsong. 

Bland viktigare gåvor till Gillet kan 
nämnas ett flertal gamla vagnar och käl
kar som använts på en gård i Lövsta by i 
Almunge samt en pärm med bilder från 
Länna Bruk under 1950-talet. 

Sedan några år driver Gillet Länna
biblioteket åt kommundelen. Det skulle 
annars ha varit nedlagt. Slutligen upplå
ter Gillet mark på Torslund åt traktens 
flitigt boulespelande pensionärer. 

För styrelsen 
Olof Thulin 

v. ordf. 
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Balingsta hembygdsförening 

Verksamhetsåret 2001 har föreningen 
haft 115 medlemmar. Styrelsen har sam
manträtt åtta gånger. 

Vid årsmötet den 2 mars berättade 
Margret Kihlen om sin resa till Hong 
Kong. 

Valborg firades på Wik med fackeltåg, 
sång, fyrverkeri och vårtal av Jan Eklind. 
Ca 200 personer hade samlats. Sveriges 
nationaldag firades med samling vid 
Tegelkyrkan och marsch med fanor till 
Balingsta kyrka. Sångkören Carmen och 
en barnkör från Ramsta medverkade 
med sång. Korsvirkeshuset visades ock
så. En historisk vandring arrangerades i 
Balingsta by den 16 juni under ledning 
av Margret Kihlen med kaffedrickning i 
Kihlens trädgård. Den 22 september 
samlades vi för uppsnyggning av kors
virkeshuset. 

En sill- och potatisfest ordnades den 
19 oktober. Margret Kihlen berättade om 
en resa till Grönland. Göran Ulväng före
läste om Slott och gårdar i Hagunda
bygden den 18 november. 

Som nämnts har korsvirkeshuset re
noverats. Allt trä utvändigt har svartmå
lats. Två överliggare på vindskivan har 
bytts ut. Putsen har reparerats och kal
kats. 

Den 27 september restes en upphittad 
vägsten vid Storängsbron. På stenen är 
ristat Wijk 4 och 5. Den placerades på 
Inge Janssons mark invid Storängsbron. 

Ett skåp och en bokhylla har inköpts 
till hembygdsföreningens vägg i Nya 
församlingshemmet. 

fan Eklind 

Björklinge hembygdsförening 

År 2001 hade Björklinge hembygdsför
ening verkat i 30 år. Det firades vid års
mötet med smörgåstårta och extra gott 
kaffebröd samt utdelning av diplom och 
plaketter till ett nära femtiotal medlem
mar, som på olika sätt deltagit i förening
ens arbete och givit den sitt stöd. 
Representanter för grannsocknarnas 
hembygdsföreningar var inbjudna, tal 
hölls, gåvor överlämnades och Gås
Anders-bygdens spelmanslag spelade 
före, under och efter kalaset. Tal hölls av 
länsantikvarie Karl Johan Eklund. 
Fotograf Gunnar Lager hade iordning
ställt fem skärmar med foton från de tret
tio årens verksamhet. Liksom föregående 
år utdelades diplom och penningpriser 
till pristagarna i föreningens årliga teck
ningstävlan för Kyrkskolans elever. Mo
tivet var sägnen om Dansarhällarna. 

Valborgsmässoaftonen firades med 
sedvanlig kase, tal och sång vid Sand
viken. Vandringen i allmänningsskogen 
mellan Kättsbo och Lagmansbo den s.k. 
Kyrkstigen, gick i sol - vilket inte är fallet 
alla år - och avslutades som vanligt med 
gudstjänst i Lagmansbo. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 119 

Björklingedagen 2001. Tillverkning av gengasved. I förgrunden traktor med påmonterat gengasaggregat. 
Foto Gunnar Lager. 

På Björklingedagen var huvudpro
grammet tillverkning av gengasved. 
Viksta traktormuseum lånade ut en trak
tor med gengasaggregat, som körde runt 
på museigården med gengas som driv
medel. 

Bussresan 1 september var utformad 
som en rundtur till största delen inom 
Uppsala kommun. Stabby prästgård, 
Sunnersta kyrka och Kungshamn visa
des av Björklinges förre kyrkoherde Lars 
Ridderstedt. Därefter fortsatte färden till 

Hammarskog, Lottas gård i K vek och till 
slut Focksta kvarn. 

Vid Hästträffen i oktober visades klä
der från tidigt 1900-tal av Grete Hegg
Johansson Åkerlänna. Unga mannekäng
er visade underkläder och gångkläder 
som tillhört Gretes svärmor, ett mycket 
uppskattat program. 

En nyhet under år 2001 är att föreningen 
skaffat en egen hemsida med adress 
www.bjorklingehembygdsforening.c.se 

Gun Wallström 
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Blidö Hembygdsförening 

Blidö Hembygdsförenings museum, det 
gamla båtsmanstorpet på Blidö, har öppet 
lördagar under sommarmånaderna samt 
specialvisningar på begäran. Föreningen 
brukar ha en hembygdsvecka/kultur
vecka vid torpet under juli månad med 
olika teman. Årets vecka handlade bl.a. 
om sjömansvisor, djur och växter i skär
gården, båtar och båtbyggnadskonst, 
gamla verktyg, fårklippning, kaninklipp
ning och att tova, karda och spinna ull, 
gamla fiskeredskap och fiskemetoder 
samt en sedvanlig spelmanskväll. Arla 
höslåtter vid torpet hölls i slutet på juni 
med frukost i den tidiga sommar
morgonen. 

Midsommarfirandet vid Blidögårds 
stora midsommaräng, arrangerades av 
hembygdsföreningen med midsommar
stång, musik, dans och lekar. 

För andra året hölls en välbesökt kon
sert i Blidö kyrka i juni med unga musik
begåvningar. Vår ordförande hade som 
brukligt rundvandringar på Blidö och 
han ansvarade också för Arkeologidagen 
den 19 augusti som handlade om sam
lingsplatser, gamla vägar och leder. 
Sommarens aktiviteter avslutades den 25 
augusti med traditionsenligt firande av 
Forneldarnas natt med vårdkase och mu
sik i Almvik. Kl 20.30 tändes eldarna 
samtidigt i Danmark, Åland, Finland och 
de Baltiska staterna. 

Ett stort projekt har under året varit 

renoveringen av Båtsmanstorpets förfall
na gamla fähus från slutet av 1700-talet. 
Länsmuseet har konstaterat att detta är 
det enda bevarade fähus i sitt slag i 
Sverige. Under sakkunnig ledning och 
efter undervisning i timringens ädla 
konst började arbetet med återuppbyg
gandet av fähuset med ideell arbetskraft. 
Vice ordföranden har hållit i arbetet och 
har också för alla intresserade informerat 
om byggnadskonst, gamla verktyg och 
byggplaner. 

Ett samarbete har också inletts med 
Hembygdsförbundet och skärgårdsför
eningar. 

Kerstin Lind 
sekreterare 

Bromma Hembygdsförening 

Antalet medlemmar var vid årets slut 
1203. Under året har hållits nio protokoll
förda sammanträden med styrelsen. 
Arbetsgruppen har träffats sju gånger. 

För medlemmarnas trivsel och infor
mation har programgruppen ordnat ett 
antal sammankomster: 

Hembygdsdagen i Ängbykyrkan den 
21 januari firades som tidigare år tillsam
mans med Bromma församling. Vid sam
lingen och kyrkkaffet efter gudstjänsten 
berättade personal från hantverksgården 
Skogsbo om sin verksamhet och visade 
exempel på vad man åstadkommer. 
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Den 13 februari arrangerades en vis
ning av Ulvsunda slott. Mattias Nord be
rättade och guidade runt i det nyrenove
rade slottet. Anslutningen blev så stor att 
en upprepning av programmet gjordes 
den 13 november. 

Årsmötet hölls den 14 mars som van
ligt i Ängbysalen i Ängbykyrkan. Mötet 
började med sedvanliga årsmötesför
handlingar. Efter förhandlingarna fick vi 
höra Siv Lehnberg och Barbro Törnros i 
ord och bild leda oss runt på en vandring 
i Blackeberg - en kulturbygd, med ut
gångspunkt i Hembygdsföreningens 
sjätte kulturstig "Vandring i Blackeberg" 
som just hade kommit ut. 

Den 19 april gav fil.dr. Gunnar 
Olofgörs en uppskattad etnologisk och 
byggnadshistorisk expose över Södra 
Ängby, baserad på hans nyutkomna bok 
"Södra Ängby - Trädgårdsstad i funkis". 
Programmet ägde rum i Ängbysalen i 
Ängbykyrkan. 

Vårens vandring var en "Geologisk 
exkursion i Judarn". Den 10 maj ledde 
geolog Göran Bergman ett 50-tal med
lemmar på en uppskattad geologisk ex
kursion om istidslämningar i naturpar
ken J udarskogen. 

Vårutflykten gick i år den 20 maj till 
Vallentuna med Markim och Orkesta. 
Under ledning av fil.dr. Sigge Rahmqvist 
och fil.dr. Bengt Windelhed fick vi en gi
vande beskrivning av det unika kultur
landskapet och besökte bl.a. Upplands 
största runhäll i Granby med nära 200 

runor, Orkesta kyrka, Markims kyrka 
samt Lindholmen. 

Nationaldagen den 6 juni, samlades 
som traditionen nu bjuder, ett drygt 80-
tal personer med kaffekorgar vid 
Rotundan i Solvik för att njuta av sång, 
mässingsmusik, vacker utsikt och friska 
vindar. Ett mångårigt samarrangemang 
med Västerleds trädgårdsstadsförening. 

Höstprogrammet startade den 27 
augusti med en kvällsvandring i Marie
hällsområdet. Under ledning av Carl 
Michael Johannesson och i samarbete med 
nio ciceroner från Föreningen Mariehäll 
fick vi följa med på en två timmars stads
vandring i Mariehäll. 

Söndagen den 23 september arrange
rades en visning av Åkeshofs Slott och 
vandring i Arboretum invid slottet. 
Vandringen förkortades p.g.a. ett inten
sivt regn, men visningen av slottet ge
nomfördes av medlemmar i föreningens 
styrelse som visade och berättade om 
slottet vid tre olika "stationer". 

Beckombergalandet - en gammal 
stadsdel i förvandling, var rubriken på 
programmet den 16 oktober. Författaren 
och fotografen Anders K Johansson, som 
vuxit upp och själv arbetat på 
Beckomberga, läste och visade bilder ur 
sin bok om denna tid. 

Året avslutades med ett besök på 
Kungliga biblioteket den 4 december. 
Lokala guider berättade om och visade 
biblioteket och de nybyggda arkivloka
lerna, utsprängda under Humlegården. 
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Hembygdsföreningens Stig Svenson 
kompletterade med Brommamaterial 
som han låtit ta fram ur arkiven. 

Utöver ovanstående aktiviteter har 6 
öppethusdagar anordnats i föreningens 
lokal i Åkeshofs Slott med både efter
middags och kvällspass. Intresserade har 
då fått möjlighet att fördjupa sig i för
eningens intressanta bild- och textarkiv. 

I serien Kulturstigar har under året en 
sjätte stig presenterats, Vandring i 
Blackeberg. 

Kontakter med myndigheter, stadsdels
nämnd, tekniska nämnder m.fl. har före
kommit fortlöpande. Föreningen har un
der året aktivt deltagit med synpunkter i 
ett flertal ärenden om olika byggprojekt i 
Bromma. 

På initiativ av Hembygdsföreningen har 
Riksantikvarieämbetet under året beslutat 
att införa den enda kvarvarande delen av 
Gamla Drottningholmsvägen (Gustav ill:s 
Väg från vändplanen vid Bromma 
Reningsverk till korsningen Gubbkärrs
vägen/Drottningholmsväge) som m 155 i 
fornminnesregistret för Bromma. 

Medlemmar i styrelsen och arbets
gruppen har under året lett studiecirklar 
och hållit föredrag i olika sammanhang. 

Brommaboken, BHF:s årsskrift, utkom 
för 72:a gången utan avbrott. Innehållet 
var som vanligt väl och varierat samman
satt med artiklar om såväl person- som 
lokalhistoria, samt om natur och kultur. 

Föreningen har under året utdelat ett 
stipendium till Morten Diesen för en 

uppsats om "Arkitekturen runt 12:ans 
spårvägslinje". 

Styrelsen 

Danderyds Hembygdsförening 

Året inleddes med julgransplundringen. 
Årsstämman hölls den 19 april i 
Danderydsgården och för underhållning
en svarade Bengt Ingeland, som berättade 
mycket inlevelsefullt om Gustaf Fröding. 

Valborgsmässoaftonen samlade som 
vanligt mellan två-tretusen personer. 
Danderyds blåsorkester spelade vårme
lodier, Danderydskören sjöng vårsånger 
och kommunalrådet Björn Hamilton vår
talade, innan den stora brasan tändes och 
ett fantastiskt fyrverkeri brändes av. 

Första maj gjorde blåsorkestern sin 
sedvanliga turne med vårmusik i kom
munen och avslutade vid Danderyds
gården där serveringen var igang. 
Danderyds Spelmän höll den 20 maj sin 
spelmansstämma vid Sätra prästgård och 
den avslutades med en gudstjänst i 
Sätraängskyrkan med kyrkoherde Anders 
Högquist. 

Midsommarfirandet i Kvarnparken 
blev som alltid välbesökt. Resning av 
majstången, folkdanslaget dansade, le
kar runt stången med spelmanslaget, ser
vering med hembakat bröd, bodar med 
försäljning av lotter, glass och pilkast
ning, flaggparad och skrindåkning för 
barnen. 
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Hembygdens dag den 23 september fi
rades av kommunens fyra hembygdsför
eningar med olika arrangemang inom 
kommunen. Danderyds Hembygds
förening hade en uppskattad guidad buss
tur genom västra Danderyd. 

Höstutflykten den 29 september "I 
Roslagens famn" med ett 60-tal deltagare 
under paret Siv och Rolf Orrhanses kun
niga ledning gick till Norrtälje, Roslags
museet, Erikskulle, Svanberga gästgiveri 
och Riala kyrka. 

Söndagen den 21 oktober firade före
ningen sitt 60-årsjubileum med hem
bygdsgudstjänst i Danderyds kyrka och 
ett festligt firande i Danderydsgården 
med inbjudan gäster. Danderydskören 
och Folkdanslaget underhöll och Siv 
Orrhanse berättade minnen från 1940-
talet i Danderyd. 

Hembygdsföreningen har totalt c:a 
1200 medlemmar, varav följande är an
slutna: Danderyds Folkdanslag med 67 
medlemmar, Danderydskören med 34 
medlemmar, Danderyds Slöjdgille med 
228 medlemmar och Danderyds Spel
män med 10 medlemmar. 

Bertil Wadman 
sekreterare 

Danmarks Hembygdsförening 

Under året har vi varit flera som arbetat 
med slutredovisning i bokform av det ar-

keologiska arbete som utfördes under år 
2000-2001 i studiecirkelform tillsammans 
med Upplandsmuseet. Boken kommer 
att heta "Vikingatid i Danmark" och blir 
på 200 sidor inkl. illustrationer. 

Vi har yttrat oss om Uppsala kom
muns översiktsplan för utbyggnaden av 
staden under de kommande tjugo åren. 
En utbyggnad som kommer att påverka 
vårt närområde när det gäller bostads
byggande, naturreservat i Lunsen, infra
strukturer m .m . 

Föreningen hade sitt årsmöte den 24 
februari då förändringar gjordes i styrel
sen. Några avgick efter "lång och trogen 
tjänst" och ersattes med nya hembygds
intresserade danmarksbor. 

Till årsmötet den 24 februari hade vi 
bjudit in professor Bo Gräslund som höll 
ett föredrag om människans utveckling 
under sex miljoner år. Ett mycket intres
sant föredrag där han inte bara värdera
de senare fynd som gjorts och satte in 
dem i sitt korrekta sammanhang utan av
livade också mängder av myter, missför
stånd och vanföreställningar. 

Söndagen den 25 mars gästades för
eningen av Lars Holmblad, intendent 
vid Historiska museet i Stockholm. Lars 
hade vi bjudit in då vi fått ett tips om att 
han var rätt person om vi ville veta mer 
om Mora stenar och Eriksgatan. Ett 
mycket spännande föredrag där vi bl.a. 
fick veta att den första kung som enligt 
dokumenten gjort Eriksgata var Magnus 
Ladulås. Han gjorde denna färd 1335. 
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När det gäller Mora stenar är mycket 
fortfarande oklart. 

Föreningen anordnade flera utflykter. 
Söndagen den 20 maj gick bussen till 
Grönsöö slott där vi blev visade runt i 
slottet och dess omgivningar av far och 
son Ehrenheim, ägare till slottet som är 
från början av 1600-talet. 

En strålande vacker försommardag 
genomfördes en cykelrundtur till några 
av socknens många intressanta platser. Vi 
stannade till vid bl.a. Linnes Hammarby. 

Linnestipendiet för år 2001 utdelades 
på Linnes Hammarby på midsommar
dagen i anslutning till den utomhus
gudstjänst som traditionsenligt äger rum 
då. Årets stipendium utdelades till 
Kristofer de Korostenski, som genom sitt 
trägna och iderika arbete främjat minnet 
av Carl von Linne. Stipendiet, som är på 
5.000 kronor, innebär inledningen på ett 
samarbete mellan Danmarks Hembygds
förening och Institutet för Bioaktiva 
Naturprodukter, InBio AB, som tillsam
mans utser stipendiater. InBio AB bekos
tar stipendiet. 

Den 23 september firade vi Upp
landsledens dag genom att i hembygds
föreningens regi vandra den första etap
pen från Flottsund till Nyby. Femton del
tagare fick veta mer om bl.a. Anna 
Cederström på Kungshamns gård. 

En vacker oktobersöndag åkte vi till 
lantslottet Skånelaholm vid s1on 
Fysingen. Slottet som är från 1600-talet 
ägs numera av Vitterhetsakademien . Del-

tagarna fick en mycket sakkunnig guid
ning under kringvandringen bland konst
skatter och allmogeföremål. 

De flesta föredrag och utflykter som 
ordnats under året har varit välbesökta 
och uppskattade och vi fortsätter med att 
försöka hitta nya intressanta föredrags
hållare och utflyktsmål. 

Styrelsen har haft sammanträde varje 
månad förutom under sommaren då det 
gjorts sommaruppehåll även om arbetet 
fortsatt "hemma i stugorna". Funde
ringar som kan nämnas har varit rekryte
ring av nya medlemmar. 

Vår årsskrift kom ut under december 
månad som planerat och innehöll längre 
referat och artiklar, bl.a. en artikel om 
"Krig och fred" i Danmarks socken. 

Solveig Österman 
sekreterare 

Dannemora Hembygdsförening 

Föreningens verksamhetsområde är 
gamla Dannemora kommun med sock
narna Dannemora, Film och Morkarla. 
Medlemsantalet är omkring 450. En stor 
del av verksamheten är förlagd till hem
bygdsgården vid Skyttbacken i Österby
bruk. Där har som vanligt firats Natio
naldagen, "Lilla midsommarafton", Ös
terbydagen med sillsupe samt julbasar. 
Många söker sig till hembygdsgårdsom
rådets rofyllda miljö med de gamla kul-
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Dannemora hembygdsgård, Österbybruk. Foto Elliord Mattsson. 

turbyggnaderna, en unik örtagård och 
andra planteringar. Där har nu även en 
boulbana anlagts. 

Vagn- och brandmuseet har flyttat till 
nya lokaler i vagnshuset vid Österby 
herrgård. Invigning skedde den 1 juli. 

Den årliga Gränsträffen på Gullstigen 
mellan Dannemora och Tegelsmora hem
bygdsföreningar är ett populärt arrange
mang. Kyrkoherde Carl-Göran Bergman 
ledde en gudstjänst vid Galgbacken och 
Ruben Douhan berättade om Vibo-Stinas 

tragiska livsöde. Hon var den sista som 
avrättades där 1845. Flera andra utflykter 
har ägt rum till bl.a. fornminnen och gam
la boplatser i bygden. En nyhet för året var 
en slåtterdag i naturreservatet Andersby 
ängsbackar i samarbete med Dannemora 
Biologiska förening och Länsstyrelsen. 

Hembygdsföreningen ger varje år ut 
en egen tidning "Dannemorabygden" 
som säljs i drygt 500 ex. 

Nils Hjorth 



126 FRÅN HEMBYGDSARBETET 

Edsbro hembygdsförening dats vid Edsbro bruk. Vi har haft både 

Året inleddes den 10 februari med en fa
miljedag vid Edsbro masugn med släd
turer för barn och vuxna, visning av mu
seet och den bevarade klensmedjan från 
brukets storhetstid m.m. 

Midsommaraftonen tillbringade 500 
besökande på vår hembygdsgård, Åsa
vallen, med dans kring lövad stång och 
andra aktiviteter för familjerna. 

Brukets dag hölls den 12 augusti intill 
bruksmuseet. Österby Herrgårdsspel hade 
engagerats för att uppföra teatertablåer. 
På grund av regn flyttades teaterdelen 
inomhus. Den talrika publiken visade 
stor uppskattning av framträdandet. 

Två byvandringar arrangerades un
der året, dels vid Vagnåla, dels vid Alby, 
Ununge. Dessa vandringar har blivit po
pulära med många deltagare. 

Den 28 juli anordnades vid Edsbro 
centrum en auktion på skänkta föremål. 
Det var föreningens första auktion, vil
ken manar till efterföljd. 

Studiebesök har gjorts vid Ljusterö 
hembygdsgård och vid Skebobruks mu
seum. 

Edsbrotrampet, med 25 st. kulturhis
toriska kontrollstationer, är en intressant 
cykeltur som genomfördes även i år. 

Studiecirkeln fortsätter och den resul
terar varje år i ett häfte "Edsbro - en till
bakablick". I år var det avsnitt nr. 4 som 
presenterades. 

Under året har många besökare gui-

grupper och enskilda besökare som gäs
ter. Suzanne Breitholtz är f.n. diplomerad 
bruksguide inom föreningen. 

Nya stadgar har tryckts upp och före
ningen har namnändrats till Edsbro 
hembygdsförening. Föreningens med
lemsantal har sedan föregående år ökat 
med 52 medlemmar, vilket är mycket 
glädjande. 

Enköpings Stads 
Hembygdsförening 

Johnny Carlsson 
sekreterare 

Gården och föreningen börjar finna sin 
form. Lilla stugan blev färdigrustad un
der våren 2001 och "invigdes" under 
Enköpings kulturvecka. Nästa projekt 
för våra byggare blev stallet som rusta
des upp till arbets/utställningslokal och 
stod färdig till julmarknaden som hölls 
andra helgen i december. 

Även detta år bjöds enköpingsborna 
till sommarteater på Wallinska gården. 
Denna gång i form av en "Nils-Gustaw
kavalkad" (revykung i Enköping på 20-
och 30-talet) som bar namnet "Korn åt 
små fåglar". Premiär den 10 juni, 6 utsålda 
föreställningar, gemyt och glädje under 
de gamla äppelträden. 

Föreningens forskargrupp visade i 
mars en utställning med föredrag om 
"Kryddgården och Lilla vägen". Under 
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kulturveckan bjöds in till en kväll på temat 
"Där barn jag lekt" där det var fritt fram att 
berätta om Enköping under barndomen. I 
oktober var det dags att titta närmare på 
11- och 1200-talens Enköping under rubri
ken "När munken Per rodde till torget". 

Programgruppen arrangerade sju 
musikcafeer och fem "Önskepsalmen" i 
samarbete med Svenska kyrkan. Kom
munen förlade nationaldagskaffe till hem
bygdsgården och nära 200 besökare njöt av 
underhållning och tårta. 

Trädgårdsgruppen bjöd in stadsträd
gårdsmästaren Stefan Mattsson att tala på 
temat "Vår i park och trädgård", ett inspi
rerande föredrag för dem som mötte upp. 

Loppmarknaden höll öppet då och 
då. Den fylldes ständigt på med nya före
mål från givmilda medlemmar. En del av 
gåvorna har funnit sin plats i möble
manget på gården. 

Under hösten genomförde föreningen 
en namninsamling för Stadshotellets be
varande. Denna samlade nära 5000 under
skrifter. 

Vid årets slut hade föreningen 309 
medlemmar. 

Sekreteraren 

Frötuna hembygdsförening, 
S:t Olofs gille 

Under året har föreningen anordnat flera 
arrangemang, bl.a. demonstration av 
gärdsgårdsbygge, information om krydd-

växter, höstmarknad, besök på Rådmansö 
hembygdsförening, vandring i Melling
holmsparken, föreläsning om gårdarna 
runt kyrksjön samt adventskonsert. 

Mycket av vår tid har gått till att reno
vera Sjöstugan, en fastighet som kyrkan 
äger och föreningen arrenderar. Där har 
vi lagat och målat entresidans fasad, la
gat taket på den södra sidan av huset 
samt totalrenoverat fönstret i den östra 
delen av huset. Kammaren mot söder är 
tapetserad, taket målat fönstret kittat och 
målat. En kryddträdgård är anlagd och 
skyltar berättar om de olika växterna, 
hur de användes förr och nu. 

Beträffande "Frötunaklänningen" har 
kontakt har åter tagits med Ungdoms
ringen i Uppsala för att beställa vävning 
av klänningstyget. Vi har även besökt 
Roslagsmuseet för att inventera museets 
förråd av hemvävda förkläden och hals
dukar. 

Inger Jansson 
ordförande 

Gamla Uppsala hembygdsförening 

Und~r verksamhetsåret 2001 har förening
en bl.a. genomfört följande aktiviteter: 

Årsmötet samlade i år ett 70-tal med
lemmar. Lars-Henrik Asp talade kring 
temat "Kungarna i Gamla Uppsala och 
Gamla Uppsalas roll som kungsplats i 
det forntida Mälardalen - med speciell 
tonvikt på tiden 400-650". 
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Några medlemmar som deltog i årets slåtter. 

Sista april genomfördes med sedvan
ligt program vid Gamla Uppsala högar 
och samlade ovanligt mycket folk. 
Vårtalare var kommundelsnämndens 
ordförande Birgitta L. Johansson som i 
sitt tal betonade vikten av samarbete mel
lan kommunen och hembygdsföreningen. 

Vårpromenaden gjordes på Gamla 
Uppsala högar, där vi under ledning av 
doc. Örjan Nilsson fick lära oss om gamla 
och nya växter. 

Slåttergillet vid Disagården gynnades 
i år av fint väder och var mycket välbe
sökt. Slåttern genomfördes i år inne på 
Disagården. 

Hembygdsdagens tema var "Att vara 
barn i Gamla Uppsala - förr, nu och i 
framtiden" . Invigningstalare var två 
SMU-scouter och musik framfördes av 
träblåsare från Österleds-kyrkan. Ett pro
jektarbete om Gamla Uppsala samman
ställt av elever vid Fredrika Bremer-
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skolan presenterades genom en skärm
utställning. Eleverna tilldelades ett sti
pendium för sitt arbete. 

Höstpromenaden gick i år i Gamla 
Nyby där Lars Roos var kunnig berättare. 

På föreningens Höstmöte talade pro
fessor Sven Lundqvist över ämnet 
"Fastigheter och gårdar i Gamla Uppsala". 

Julmarknaden genomfördes i år som 
ett samarrangemang mellan Lians, 
Odinsborg, GUSK, Gamla Uppsala Kera
mik, Hembygdsföreningen och Gamla 
Uppsala församling. 

Dessutom har sockenmuseet hållits 
öppet genom föreningens försorg och 
föreningsmedlemmar har varit engage
rade som stugvakter vid Disagården. 

Föreningen har för tolfte året i rad gett 
ut sin årsskrift "Gamla Upsala förr och nu" 
vilken i år knöt an till temat på hembygds
dagen med ett antal artiklar om ungdoms
verksamhet i Gamla Uppsala genom åren. 

Sekreteraren 

Gräsö Hembygdsförening 

I mitten av februari månad satte vi upp 
en utställning i Öregrunds bibliotek som 
berättade om barkskeppet Örskärs histo
rik (vårt emblem). Texterna utgjorde ett 
komplement till Arthur Sjögrens utställ
da modell av barken. Utställningen sat
tes senare också upp i hembygdsgården 
till Hembygdsgårdens dag och i Norr
boda till Bygdegårdens dag. 

Den 19 maj gick vår bussresa med 31 
deltagare till Grönsöö slott invid Mälaren 
och K vek gården vid Örsundsbro. 

Den 22 juni firades midsommar vid 
hembygdsgården under arrangemang av 
Söderboda intresseförening och den 30 
juni firades Gräsödagen med målgång i 
skötbåtstävlingen, prisutdelning m.m. 
Hembygdsföreningen bidrog här med en 
utställning i Gräsöskolans gymnastiksal 
under temat gräsökartor genom histori
en och serverade som vanligt kaffe till 
besökarna. 

Under juli månad höll vi hembygds
gården öppen varje söndag mellan 12 
och 15, vilket avslutades med Hem
bygdsgårdens dag den 4 augusti. Trots 
regnet denna dag blev tillställningen 
ganska välbesökt. Gräsö spelmän stod 
för musiken och Anna-Greta Söderberg 
ställde upp med en fotoutställning i hu
vudbyggnadens kammare. 

Under året gjordes också sex stycken 
sjöturer för att dokumentera lämningar 
på havsbottnen. 

Vid en av dessa, vilken företogs tillsam
mans med dykare från Östhammars rädd
ningstjänst, fann vi en orörd malmlastad 
pråm söder om Öregrund. Turligt nog fick 
vi i samband med fyndet reda på, och kun
de dokumentera, historien runt haveriet 
som skedde en decembernatt 1922. 

Vi har också under året bistått Sjö
historiska museet med test av utrustning
ar och bistått dem vid undersökningar av 
fregatten Bellona utanför Djursten. 
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När det gäller forsknings- och doku
mentationsarbetet har detta fortsatt lika 
oförtrutet som tidigare. Detta har bl.a. 
innefattat renskrivning av äldre hand
lingar och att lägga in framtagna uppgif
ter på data för att enklare kunna dela 
med oss av öns historiska material. 

Under året utgavs 2 nummer av 
Gräsöbulletinen. 

Styrelsen 

Harbo Hembygdsförening 

Vid årsmötet den 26 april tilldelades fyra 
medlemmar Hembygdsförbundets för
tjänsttecken med lagerkrans, nämligen 
Sonja Eriksson, Eva Johansson, Sven
Olov Ohlsson och Arnold Arvidsson. 
Alla har nedlagt ett långvarigt och för
tjänstfullt arbete i hembygdsföreningen. 

Förutom de traditionella arrange
mangen, har vi haft en del nya inslag i 
vår verksamhet. Vårstädningen i maj och 
slåtterkvällen i juli betyder inte bara ar
bete utan även trevlig gemenskap. 

Midsommarfirandet samlade som 
vanligt mycket folk trots de enkla arran
gemangen med bl.a. dans kring midsom
marstången. Traditionen med Gammal
dags jul samlade även i år mycket folk, 
som tog del i gemenskapen, åt julgröt 
och köpte lotter och hantverksalster. 

Under hösten återupptogs ett arrange
mang, nämligen Hembygdsafton. Temat 

denna gång var "Föremål i Hembygds
gården" där ett tiotal "kluriga" föremål 
tagits fram för en liten tävling. Det blev en 
hel del intressanta diskussioner om före
målens användning, innan deltagarna fick 
veta svaren. 

Ett helt nytt arrangemang skedde i 
samarbete med Harbo idrottsförening, 
nämligen "Sätt fart på kulturen". Utefter 
en cykelrunda fanns stationer där olika 
föreningar fick "visa upp sig". 

Nytt var också en kubbturnering som 
genomfördes i juli med ett nyinstiftat 
vandringspris. Förutom spänningen i 
spelet har många upplevt en fin gemen
skap de kvällar spelet ägt rum. 

I samarbete med skolan har 6-7-
åringar fått komma till Hembygdsgården 
och pröva på vardagen i det gamla själv
hushållet. I gammaldags kläder har de 
gjort kotteladugårdar, lekt häst och gjort 
ved trädockor. Före jul besökte de på nytt 
hembygdsgården och lekte gammaldags 
jullekar, åt julgröt och fick besök av en 
levande julbock - istället för vår moderna 
jultomte. 

Glädjande nog har medlemsantalet 
ökat med drygt 100 medlemmar. Vår för
hoppning är att detta medför ett ökat in
tresse och engagemang bland medlem
marna för vår verksamhet. Den återupp
ståndna Harbotidningen kan bli ett gott 
verktyg härvidlag. 

Alf Falkenström 
ordförande 
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Jullekar med skolbarnen i Harbo hembygdsgård 2001. 

Huddunge Hembygdsförening 

Under året har styrelsen i Huddunge 
Hembygdsförening haft 10 protokollförda 
sammanträden. Mötena har i regel hållits 
första söndagen i månaden i Gamla 
Församlingssalen. 

Den 5 maj arrangerades i Heby kom
mun "Sätt kulturen i rörelse". 
Huddunges bidrag till detta var 
Huddunge Girot, en cykeltur från Hem
bygdsgården runt Rödjebro på idealtid, 
en sträcka på ca 1,5 mil, samt en tips-

runda till fots eller på cykel. Caryl Ekh 
kom närmast idealtiden och missade den 
enbart med en minut. För denna presta
tion tilldelades han den första inteck
ningen i vandringspriset Guldpumpen. 
Prisutdelare var Erik Wikström. 

Midsommarfirandet började med att 
midsommarstången kläddes och restes 
kvällen före midsommarafton. På mid
sommarafton fick barnen åka på lövade 
vagnar ner till Hembygdsgården där tra
ditionsenligt midsommarfirande ägde 
rum. 
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Midsommarfirande vid hembygdsgården. 

Huddungedagarna begränsades i år 
till att hembygdsföreningen ansvarade 
för kyrkkaffet. På grund av risken för 
regn flyttades gudstjänsten från kyrkoru
inen till kyrkan. Under kyrkkaffet, som 
serverades i församlingshemmet, under
höll Bälgdragarna. Man hade även möj
lighet att studera skolkort och tidnings
urklipp med anknytning till Huddunge. 

En lördagseftermiddag i juni framför-

de Tärnsjö teatersällskap "Från Diger
döden till Stad-Arvid". Teaterföreställ
ningarna vid Hembygdsgården är myck
et uppskattade och blir förhoppningsvis 
ett återkommande inslag under somrarna. 

Under ett flertal fredagskvällar har det 
varit cafe och pub vid Hembygdsgården. 
Ansvaret för dessa kvällar har fördelats 
mellan byarna i Huddunge. Vid den första 
kvällen gjorde kören "Huddunge profan" 
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debut. Deras framträdande lovar mer 
skönsång i framtiden. 

Vinnarna i Kubbturneringen 1999 och 
2000 bildade laget Huddungemästarna 
och deltog i VM i Kubb på Gotland. Det 
är förmodligen första gången ett lag från 
Huddunge deltagit i ett VM. Under cafe
och pubkvällarna hade Hudddunge
borna möjlighet att utmana Huddunge
mästarna. Under två av kvällarna spela
des en cup-turnering i Kubb. Taggens lag 
som utgjorde halva VM-laget vann den
na turnering. 

Som avslutning på ett händelserikt år i 
Huddunge anordnade kören Huddunge
profan luciatåg i Gamla församlingshem
met. Lucia var Johsefin Tallroth. Hem
bygdsföreningen ansvarade för den 
lekamliga spisen i form av glögg, pep
parkakor, skinka och gröt. Som uppmun
trande bidrag till körens arbete med att 
sprida glädje och skönsång i bygden fick 
den ett stipendium på 1000 kr av Hem
bygdsföreningen. 

Sekreteraren 

Husby-Långhundra hembygds
förening 

Frösättrastugan är en gammal stuga i 
Almungeskogen norr om Husby-Lång
hundra. Den ägs av Husby-Långhundra 
hembygdsförening. Där samlas medlem
marna första fredagen i september för 

Spelmän som besökte HusabyMarken. 

gemenskap och sång och en måltid med 
glödstekt sill. Det är ett exempel på de 
olika aktiviteter som hembygdsförening
en ordnar för sina 300 medlemmar. Nere 
i Husby by, där Karlshällsområdet med 
stuga och andra gamla byggnader finns, 
möts Långhundraborna till andra aktivi
teter under året. En lördag i maj arrange
rades HusabyMarken. Det är förening
ens viktigaste festdag under året och 
2001 var det tionde gången hantverkare, 
riddare, musikanter och gäster fyllde vä
gen genom byn. Musik har blivit en vik
tig del i marknaden och många spelmän 
underhåller både sig själva och alla gäs
ter. Marknadsgruppen medverkade vid 
etapp 2 vid 0-ringens orientering i 
Uppland med information om Lång-
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hundraleden, värdshus där ärtsoppa och 
pannkaka serverades till alla matglada 
skogsluffare. Föreningens medverkan ut
gjorde ett uppskattat inslag under orien
teringsveckan. 

Midsommarfesten på Tilasgårdens tun 
är ett måste för alla hemvändare. På den 
anrika gården samlas bygdens människor 
och upplever gemenskap och fest i ett 
samarrangemang med kyrkan. Det har 
blivit en tradition då Eskhults målningar 
lottas ut genom ett uppskattat lotteri. 

Hembygdsföreningen har ett viktigt 
ansvar för kultur i bygden och under året 
gästades föreningen av Panikteatern som 
gav två föreställningar i Blå Wingen, 
bygdegården i byn. Med gästande skåde
spelare kan teatern komma till besökarna 
som uppskattar att kunna uppleva teater 
på hemmaplan. Med biblioteket i Blå 
Wingen kan alla få tillgång till böckernas 
underbara värld. 

Hembygdsföreningen leds av ordf. 
Yvonne Lindell som genom styrelse och 
olika arbetsgrupper skapar aktiviteter 
för bygden. Föreningen har en viktig roll 
för sammanhållning i Husby-Långhundra 
och genom samverkan med kyrkan och 
olika ideella föreningar utgör förenings
livet en viktig del i Husby-Långhundra. 
Genom informationsbladet "Långhundra
Nytt" nås alla av föreningens budskap, 
arrangemang och kanske lite "skvaller om 
vad som händer i byn". 

Ingemar Hansson 
sekreterare 

Håbo Härads Hembygdsförening 
och 
Stiftelsen Jan Fridegårdsmuseet 

Håbo Härads hembygdsförening kan 
summera ett innehållsrikt verksamhetsår 
med ett varierande programutbud och en 
vidareutveckling av samarbete mellan 
olika kulturföreningar inom Håbo. Under 
året har ett samarbete i ett nätverk mellan 
olika kulturföreningar i Håbo pågått. 
Nätverket har i huvudsak bestått i att sam
verka så att inte föreningarnas program 
kolliderar med varandra, samt i vissa fall 
samarrangemang av en del program. 

Årsmötet genomfördes 9 mars. I bör
jan av februari inleddes året med visning 
av Kalmar kyrka, en av våra fem kyrkor i 
Håbo kommun, efter nyrenovering. 

Den 7 april visades en utställning om 
svensk järnvägshistoria i våra lokaler i 
gamla järnvägsstationen. 

En vårutflykt till Hjälstaviken med få
gelskådning i början av maj med trevlig 
samvaro runt en picknickkorg genomför
des med vår egen fågelkännare Göran 
Mellström. 

Den 19 maj arrangerade Hembygds
föreningen tillsammans med andra kul
turföreningar i Håbo kommun Kultur
Tur på bygden familjerally. Kulturför
eningar inom Håbo visade upp sin 
verksamhet. 

Första söndagen i september arran
gerades som brukligt "Hembygdens 
dag" i Övergran. Ortens konsthantver-
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kare och konstnärer visade sina verk 
samt försäljning av ortens jordbruks
och trädgårdsprodukter. Håbo spelmän 
underhöll. "Konstrunda i Håbo" sam
manföll med Hembygdsdagen i år med 
gott resultat. 

Hembygdsföreningen var med och 
arangerade Kulturhusens dag. Temat i år 
var "Bostad och centrum - vårt moderna 
arkitekturarv". Bålsta kyrkcentrum visa
des upp som ett modernt arkitekturarv. 
Dagen började med en temagudstjänst 
som Lars-Olof Eklund höll. Efter guds
tjänsten bjöds det på kaffe och bröd i kyr
kans kafeteria. Efter kaffet berättade 
Karin Seger om "kyrkcentrum förr och 
nu" vad platsen användes till innan 
kyrkcentrum byggdes och dess planlägg
ning, uppförande och inredning av kyrk
centrums olika lokaler följt av en visning 
av kyrkcentrumets arkitektur och dess 
breda användningsområde. 

Året avslutades den 7 november med 
en järnvägsutställning i gamla järnägs
stationen tillsammans med museiföre
ningen Köping - Uttarsberg - Riddarhyt
tans järnväg som visade film, bilder och 
en del gamla järnvägsföremål. 

Efter års sökande har Hembygds
föreningen under året fått en lokal i gamla 
järnvägsstationen i Bålsta. Stationshuset 
skall drivas som ett kulturföreningshus 
med andra kulturföreningar. Samord
ningen av verksamhet och utvecklingen 
av densamma kommer att ske i ett ge
mensamt gårdsråd. 

Fridegårdsmuseet 
En annan fråga som Hembygdsför
eningen har att lösa är hur vi skall driva 
Stiftelsen Jan Fridegårdsmuseet som 
hembygdsföreningen är huvudman för. 
Underhållskostnaden har en tendens att 
överstiga intäkterna varför något måste 
göras. En arbetsgrupp har under det 
gångna året arbetat med denna fråga. 

Hans Söderholm 
sekreterare 

Håbo kulturhistoriska förening 

Under verksamhetsåret har föreningen 
utöver årsmötet den 28 mars haft må
nadsmöten av vilka två kombinerades 
med utflykter. En utflykt gick till Gamla 
Uppsala - Historiskt Centrum och en ut
flykt till Upplandsmuseet och utställ
ningarna "Uppland rustar till fest" och 
"Nock, Ragg, Rya - det glänser om ul
len". 

Till månadsmötena har vi bjudit in 
föreläsare. Fil.dr Eva-Lena Bengtsson fö
reläste på årsmötet om "Verklighetens 
poesi - om konstnärens roll i det moder
na bildsamhällets framväxt. Docent 
Margareta Lindgren har föreläst om 
"Fredrika Bremers konst", Lars 
Gustavsson har visat bilder och berättat 
om Rom, Håkan Liby, Upplandsmuseet 
föredrog valda delar av Upplands histo
ria, Håkan Tegnestål har föreläst om Axel 
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von Fersen och "Medeltida skrivdon och 
skrivsätt" 

Två styrelsemöten har hållits. För
eningens medlemsantal var vid årets slut 
43 medlemmar. 

IOGT-NTO LF 160 
Drottning Kristina 

Eva Hellberg 
sekreterare 

För föreningens egna aktiviteter, som t.ex. 
studiecirklar, bakning och möten, utnyttjas 
samlingslokalerna Storbrunn, K vamgården 
och Söderbergska gården i Östhammar. 

Lokalerna är också tillgängliga för all
mänheten med det förbehållet att aktivi
teterna skall vara alkoholfria. 

Två stora arrangemang för allmänhe
ten återkommer årligen, dels midsom
marfirandet, dels "Knatteloppet". Mid
sommar, som sedan 1938 firats på 
Gammelhus, lockade år 2001 cirka 1500 
personer. Den sista söndagen i maj ord
nas Knatteloppet då barn springer ett 
lopp på en kilometer, livligt påhejade av 
föräldrar, släktingar och kompisar. 

Under tiden augusti - maj visas biofil
mer i logens regi på Storbrunn, och har 
så gjorts sedan år 1919. Till en början vi
sades film i logens första ordenslokal 
som då låg vid hörnet Rådmansgatan
Smedjegatan. År 1935 startade biograf
verksamheten på Storbrunn där vi fort
farande är verksamma. 

Föreningen hade vid årets slut 61 
medlemmar och tyvärr är tillslutningen 
dalande. 

Sekreteraren 

Järfälla Hembygdsförening 

Hembygdsföreningens medlemsblad, 
Järfälla Hembygdsblad, har utkommit 
med fyra 16-sidiga nummer. Tidningen 
har bl.a. haft artiklar om ett par gamla 
torp, en 100-årsjubilerande skola, några 
personer som gjort insatser i kommunen, 
en diligensresa genom kommunen 1861 
samt jaktflyget på F 8. 

Från programverksamheten kan 
nämnas bildvisning om Enköpingsvägen 
på 1940-talet, studiebesök i två handels
trädgårdar i Skälby, Görvälndagen-Hem
bygdsdagen med ett flertal aktiviteter 
och ca 1 000 besökare, fogning och slåtter 
vid Håga båtsmanstorp, Kulturhusens 
dag, en rundvandring på temat Bostad 
och centrum samt Polisen i Järfälla förr 
och nu. 

Vid ett av våra tre små museer, 
Görvälns gårdsmuseum, har renovering 
av vagnar och slädar fortsatt. 

Förutom planremisser från Järfälla 
kommun har föreningen skriviUill kom
munen bl.a. om eftersatt underhåll av 
gamla byggnader, om byggnadsmärkes
utdelning, om skyltning av byggnader 
vid F 8. 
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Hembygdsföreningen tilldelades årets 
kulturpris på 30.000 kr (Görvälns kultur
pris). 

Hembygdsföreningen har givit ut två 
skrifter: "Posten i Järfälla 125 år, 1875-2000" 
samt Järfälla Sockenstämmoprotokoll, Del 
1, 1645-1718, Spridda år". Beslut om hem
sida har också tagits. 

Sekreteraren 

Knivsta Hembygdsgille 

Efter att i flera år dragit frågan om gärds
gård längs landsvägen (eller ska det kan
ske stå det uppländska "ändes vägen" i 
detta fall?) vid hembygdsgården Kvarn
gården i långbänk, kom vi äntligen till 
skott. En studiecirkel startades under led
ning av den erfarne gärdsgårdsbyggaren 
Arne Jansson från Husby-Långhundra. 

Vi började med en samling där vi fick 
lära oss om gärdsgårdarnas historia, 
både av Arne Jansson och av Örjan 
Kardell från SLU som forskar i ämnet 
hägnadernas historia. Därefter var vi 
med om hantverket från "ax till kaka", 
d .v.s. att under vårvintern gå ut i skogen 
och hugga lämpliga granar och enar till 
gärdsel respektive störar. Sedan avsattes 
en lång lördag till uppsättning och däref
ter blev det också hårt arbete under nå
gra ljusa kvällar i maj innan det hela stod 
klart. Gärdsgården har nu blivit ett vär
defullt tillskott till miljön vid hembygds
gården. 

Uppsättning av gärdsgård vid hembygdsgården 

Kvarngården. Arne Jansson ledde arbetet . 

En tråkigare historia var den hus
svamp som angrep golvet i vår backstuga 
"Heddas stuga" efter den regniga hösten 
2001. Vi har rivit ut de angripna delarna 
och ska ersätta dem med nytt material. 

Vid vår s.k. hembygdsafton berättade 
kyrkoherde Tomas Anderman om "Herr 
Archiatern på Hammarby" - Carl von 
Linne - och hans liv och leverne vid sin 
sommarbostad Danmarks socken. 
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Under påskhelgen hade konstnärerna i 
Knivstabygden öppet hus, och på Kvarn
gården var det Ulla Tollertz som ställde 
ut sina i huvudsak textila verk från flera 
decennier. 

År 2001 var det 25-årsjubileum för 
midsommarfirandet vid Kvarngården. 
Åtminstone ett par tusen besökare mötte 
upp under dagen. Det är ett stort arran
gemang för hembygdsgillet och dess 
folkdanslag, men det uppskattas mycket 
av Knivstaborna och ger även ett icke 
föraktligt tillskott till föreningens kassa. 

Hembygdsmuseet, inrymt i det gamla 
sockenmagasinet vid kyrkan, har som 
brukligt hållits öppet för visning på sön
dagar under juli och augusti. Som van
ligt försöker vi också hålla god kontakt 
med skolama i orten. Vi gör bl.a. utflyk
ter med lågstadieklasser där vi berättar 
sägner som förknippas med särskilda 
platser i hembygden. Detta är även ett 
utmärkt tillfälle att sprida kännedom om 
vår bygd till de medföljande föräldrarna. 

Vid årsskiftet 2001/2002 hade Knivsta 
Hembygdsgille 285 medlemmar. 

Lagga hembygds- och 
fornminnesförening 

Per Thunström 

I februari inleddes årets verksamhet med 
den sedvanliga sopp- och berättarkvällen 
i Gamla prästgården. Årets tema var 

gamla ortsnamn i bygden och under 
mars delades en folder med presentation 
av föreningen ut till alla hushåll i Lagga. 
Årets musikkafe hölls i april under temat 
"Vägen till Lagga". Sång, musik och tea
ter framfördes sedvanligt av Lagga kyr
kokör, Lagga spelmän och enskilda artis
ter från Lagga med omnejd tillsammans 
med en fulltalig publik. 

Vid årsstämman berättade föredrags
hållare Hans Göthberg från Upplands
museet om Uppländsk bebyggelse under 
järnåldern. 

Studiecirkeln "Lär känna Lagga" 
hölls under våren. Runstenstvätten ge
nomfördes med både medlemmar och 
icke medlemmar. 

Under Kristi Himmelsfärdshelgen 
skedde det som alla väntat på. Genom 
stort frivilligt engagemang målades 
kvarnen om med rödfärg och svarta de
taljer. Fönster renoverades och en del pa
nel byttes ut. Resultatet blev strålande! 

Midsommaraftonen firades tradi
tionsenigt på Furuvallen tillsammans 
med Lagga IF. 

Kvarndagen med Lagga marknad 
ägde rum den 18 augusti i osedvanligt 
vackert väder. Även i år inleddes dagen 
med friluftsgudstjänst. Kvarnen visades 
under malning och även mellan mal
ningarna. Vinden räckte inte i år för att 
mala utan tändkulemotorn fick åter göra 
tjänst. Årets försäljning av mjölet som 
malts i kvarnen gick lika bra som förra 
året och smakprov på bröd bakat av 
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kvarnmjölet var uppskattat. Även för
säljningen av brödet gick mycket bra. 

I oktober anordnade föreningen en 
aktivitet tillsammans med föreningen 
Fridhem. Detta tillfälle gav tillfälle att 
tillverka tomtar och julprydnader. 

Traditionen att tända upp kvarnving
arna med adventsbelysning gav oss åter 
igen en ljuspunkt att fästa blicken på i 
vintermörkret. 

Allan Rodhe 
ordförande 

Lagunda Hembygdsförening 

Årsmötet hölls den 25 mars. Vid Upp
lands fornminnesförening och hembygds
förbunds årsmöte stod det klart för före
ningen att verksamheten på Kvekgården 
2002 inte var finansierad och därför skulle 
läggas ned. Detta faktum engagerade 
föreningen och möjligheten att ta ansvar 
för verksamheten diskuterades under 
hösten. 

Styrelsen har under året haft 9 proto
kollförda sammanträden samt 3 möten 
med AU. 

Den 7 maj samlades medlemmar till 
sedvanlig vårstädning av Kvekgården 
som avslutades med några blommor på 
mor Lottas grav. 

Den 16 maj var styrelsen inbjuden till 
familjen Nils Rudolphson på Bjelkesta 
för vandring i de av gullvivor och andra 
vårblommor dignande hagarna. 

Den 20 mars besöktes Focksta kvarn 
där vi kunde bese det gamla vattendrivna 
sågverket, vars hjul höll på att repareras. 

Den 23 maj invigdes en ny bro i Ör
sundsbro. 

Den 6 juni, nationaldagen, firades 
som vanligt under högtidliga former vid 
K vek gården. 

Den 21 juni ordnades midsommarfi
rande genom att vi besökte Bishop-Hill
festligheterna i Biskopskulla. 

Den 5 augusti ordnades en utflykt till 
Härkeberga kyrka. 

28- 30 augusti arrangerades årets Kvek
dagar för Lagundaskolans 4:e klasser. 

Vid Mickelsmässmarknaden den 30 
september var temat för årets utställning 
Fröslunda socken. 

Den 30 november ordnades grötfest i 
tingssalen som ett litet tack till medlem
mar som under året ställt upp. 

Jan Thorstensson 
sekreterare 

Lovö Hembygdsförening 

Vid Lovö hembygdsförenings årsmöte 17 
maj 2001 tilldelades Anita Edam och Erik 
Råberg Sveriges Hembygdsförbunds he
dersnål med lagerkrans. Efter årsmötet 
höll fil.dr. Sigurd Rahmqvist ett intres
sant föredrag om "Mälaröarnas medeltid 
i allmänhet och Lov öns i synnerhet". 

Hembygdsföreningen fick under året 
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ny redaktör för "Eleonoraposten" i 
Antoinette Ramsay Herthelius. Tidningen 
utkom med fyra välmatade nummer. 

"Promenera på Lovön" trycktes un
der hösten i en tredje upplaga. Ett sär
tryck av Lantmäteriverkets terrängkarta 
över Lovö, där Fornstigen lagts in, tryck
tes på omslagets 3:e sida. Några redak
tionella ändringar gjordes samtidigt. 

I samarbete med föreningen "Rädda 
Lovö" kallades till allmänt möte i 
Erskinesalen, Ekerö Centrum den 15 
mars. Ämnet var Förbifart Stockholm. 
Drygt 400 personer deltog. Politiker och 
föreningsfolk deltog i livliga diskussioner. 

Flera vandringar genomfördes, bl.a. 
på Fornstigen, bland Malmens olika 
byggnader, samt en kvällspromenad för 
att lyssna på vårfåglar. Försommar
utflykten i buss gick till Färingsön med 
många stopp på intressanta platser. 
Färingsö hembygdsförening serverade 
lunch i hembygdsgården och guidade 
vid Stenhamrabyn och Stenbrottet. 

Eleverna i Drottningholmsskolan re
dovisade sina specialarbeten vid 
Hogstadagen i maj . Temat var "Den fi
naste platsen på Lovö". Årets vuxensti
pendium tilldelades arkeolog Bo Petre. 

Föreningen har registrerat en E-mail
adress: info@lovohembygd.com och en 
hemsida www.lovohembygd.com 

Sekreteraren 

Läbyvads hembygdsförening 

Julfesten i hembygdsgården den 20 janu
ari var årets första arrangemang. Det var 
hembygdsföreningens tur att vara arran
gör och på programmet stod alla de tra
ditionella programpunkterna. 

Söndagen den 25 mars hölls förening
ens årsmöte med efterföljande samkväm 
i hembygdsgården. Efter inledande för
handlingar och val till styrelse och kom
mitteer, serverade festkommitten våfflor. 
Gruppen Folklår underhöll med musik 
och sång i folkton. 

På valborgsmässoaftonen firade före
ningen traditionsenligt vårens ankomst 
med stor majbrasa vid Klappebron. 

Kristi himmelsfärdsdag är den dag då 
hembygdsföreningen traditionsenligt hög
tidlighåller Hembygdens dag, detta år 
den 24 maj . Efter gudstjänsten i kyrkan 
med fanborg, spelmän och damkör, tog 
samkvämet vid i hembygdsgården. Efter 
kaffet framträdde spelmansgruppen Dur 
och moll samt församlingens damkör. 

Midsommaraftonen firades på hem
bygdsgården med alla sedvanliga pro
graminslag. Efter klädning och resning 
av midsommarstången var det dags för 
åktur i lövade skrindor, ringlekar, serve
ring, pilkastning och lotterier. 

16 medlemmar deltog när Kultur
kommitten i slutet av augusti ordnade en 
resa till Rasbo där ännu ett bygdespel av 
Karin Ahlinder hade satts upp vid hem
bygdsgården. 
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Kulturkommitten inbjöd medlem
marna till Gamla Uppsala - Historiskt 
centrum den 31 oktober. Efter inledande 
samling med förtäring fick vi en presen
tation av den intressanta byggnaden och 
därefter en visning av utställningen 
"Myt, makt och människa". 

Den numera inarbetade Kulturdagen 
arrangerades i hembygdsgården lör
dagen den 17 november. Föreningens in
bjudan hade hörsammats av många be
sökare. Bygdens slöjdare ställde ut sina 
alster, visade, berättade och sålde. Kaffe, 
bröd och varmkorv serverades och 
Lennart Bernström underhöll med sång 
och gitarrspel. 

Den traditionella luciafesten anordna
des i hembygdsgården den 7 december. 
Efter luciatablån serverades kaffe med 
bröd och kvällen avslutades med paket
auktion. 

Verksamhetsåret 2001 hade Läbyvads 
hembygdsförening 132 registrerade med
lemmar. 

Olands Hembygdsgille 

Elisabeth Liby 
sekreterare 

Verksamheten i Olands Hembygdsgille 
inleddes även detta år traditionsenligt 
med Julgille i Gamla Klockargården i 
Alunda med c:a 60 deltagare. Gunnel 
Furuland läste en berättelse och Olands 
Pelare underhöll med folkmusik. 

Vid äggsexan på Gammel-Gränome 
den 6 april deltog ett 40-tal personer. 
Länsantikvarie Karl-Johan Eklund talade 
och Marita och Jimmy Fredriksson un
derhöll med sång och musik. 

Nationaldagen firades i Alunda kyrka 
och i Gamla Klockargården med ett hund
ratal närvarande. Kyrkokören under kan
tor Jan Hällgrens ledning och "Sjung 81" 
under Jimmy Fredrikssons ledning sjöng. 
Yngve Jordeby och Jimmy Fredriksson ta
lade. Kaffe serverades i Gamla Klockar
gården. C:a 100 personer deltog. 

Barn- och familjefesten på Gammel
Gränome på midsommarafton samlade 
även detta år c:a 1.500 besökare där
ibland många barn. Konstnär Lars Holm 
visade akvareller. Traditionsenligt un
derhöll Ekeby Spelemän med musik, 
såggruppen Baccula sjöng, Österby folk
danslag dansade folkdans och trolleri
konstnären Tapper Martyn trollade för 
små och stora barn och så var det lekar 
kring midsommarstången. För övrigt 
fanns kaffeservering, loppmarknad, fisk
damm, konditori och tombola. 

Studiecirkeln "Fårad mark" avsluta
des under våren. Mycket uppskattad le
dare har Åke Larsson varit med Stig 
Karlsson som lika uppskattad rådgivare. 

Hembygdsgården har visats söndagar 
från slutet av maj till september och dess
utom för grupper efter beställning. Kultur
stigen i fornparken har varit uppskattad av 
vandrarhernsgäster och andra besökare. 

Gunda Nordvall 
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Resning av midsommarstången vid Rasbo Gammelgård. Foto Eva Ohlsson. 

Rasbo hembygdsgille 

Årsstämman hölls den 13 I 5 2001 i 
Gammelgården. Ca 30 medlemmar häl
sades välkomna av ordförande Arne 
Forsberg. 

Svenska Flaggans Dag firades som 
vanligt den 6 juni i Gammelgården. 

På midsommarafton kläddes mid
sommarstången med blommor och grönt. 
Ca 250 personer från bygden deltog och 
dansade till musik av spelmän. Percy 

Westerlund var dans- och lekledare. 
Lotterier och Fiskdamm. Kaffet dracks i 
gröngräset. 

På annandag midsommar hölls fri
luftsgudstjänst i Gammelgården. 

Den 19 juli samlades ca 25 medlem
mar med liar och krattor för att göra fint 
vid Gammelgården. Värdar och värdin
nor bjöds på förtäring. Även en vår- och 
höststädning ute och inne gjordes. 

Den 10, 11 och 12 augusti framfördes 
Bygdespelet "Den starkaste" av Karin 
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Ahlinder. Teatergruppen, spelmanslaget 
och danslaget medverkade och som tidi
gare Jane Löfgren som regissör. Även 
barn och ungdomar medverkade i spelet 
samt med kaffekokning och servering. 
Det ordnades även extra förtärning till 
ett större bussresesällskap. Det kom cirka 
1 200 besökare. 

Söndagen den 12 augusti firades den 
traditionella Hembygdsdagen. Lands
hövding Ann-Cathrine Haglund med
verkade. Barnteater - en skoldag för 100 
år sedan framfördes av barn ifrån trak
ten. Rasbo Spelmanslag firade 20-årsjubi
leum och underhöll med musik. En 
skärmutställning om LRF som firade 70 
år. Det anordnades en tipspromenad, 
korvförsäljning och bokförsäljning. Gillet 
bjöd på kaffe med dopp. 

Vintermötet hölls söndagen den 10 
mars 2002. Kvällens gäst var Stig Unge 
som berättade om "Sägner ifrån Upp
land". Spelmanslaget underhöll med mu
sik. Värdinnor och värdar serverade kaffe. 

Ca 1 500 personer har besökt Gam
melgården under året, bland annat skol
klasser, föreningar samt privata sam
mankomster. Gammelgården används 
även på sommaren som plats för träning 
och uppförande av bygdespelet. 

Medlemsantalet för 2001 har varit ca 
270 st. Det har hållits årsstämma, vinter
möte och 7 styrelsemöten under året. 

Eva Ohlsson 
sekreterare 

Rimbo Hembygdsförening 

Under året har det varit många olika akti
viteter av allehanda slag som firande av: 

Internationella Kvinnodagen, Val
borgsmässoafton, Nationaldagen, Mid
sommarafton, Friluftsgudstjänster, Skör
defest, Husförhör, Bondens Dag och sist 
men inte minst Lilla julafton. 

Vidare har Gunnar Brusewitz varit 
hos oss och berättat om olika platser, 
Lotuna Stämband har glatt oss och ett 
oförglömligt minne lämnade Evald 
Mattsson från Braxenbol i Harg. Han be
rättade om sin resa till syditalien som 
skedde med traktor plus släpvagn. På 
släpvagnen tronade Evalds kökssoffa! 
Den måste han ha med! Resan tog fem 
månader. Den kvällen var det många 
glada skratt i Tolvmansgården. 

Under sommaren har det varit en 
hantverksutställning och första advent 
var det julmarknad. 

Föreningen har även deltagit i Rimbo 
Marknad. 

Utflykter till Adamsbergs gård, Lunda 
kyrka och gamla tingsplats, Ljusterö hem
bygdsgård samt Almunge hembygdsgård. 

Intervjuer har gjorts med några Rim
bobor, Rimbo bibliotek, LRF, Rimbo för
samling, Hantverksgruppen samt Edsbro 
hembygdsförening. Tio styrelsemöten och 
ett årsmöte har hållits. Medlemsantalet är 
vid årsskiftet 390 st. 

Birgitta Tisell 
sekreterare 
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Roslagens Fornminnes- och hem
bygdsförening 

År 1901 föddes Harald Lindberg, 
Roslagens store konstnär. I anslutning till 
hundraårsminnet gav Fornminnesför
eningen år 2001 ut Hundare och Skepps
lag 15, som helt ägnades åt konstnären. 
Huvudartikeln skrev professor Teddy 
Brunius och häftet innehåller flera av 
Harald Lindbergs målningar. 

Föreningen genomförde under janua
ri visningar av konstnärens monumen
talkonst i Norrtälje, dels på Lasarettet, 
dels på Tingshuset. 

Föreningen har börjat med program i 
stadens rådhus, uppfört på 1700-talet. 
Det används numera för representation 
och borgerliga vigslar, men nu blev det 
rum för musik och lyrik, varvat med be
rättelser om vad som hänt i huset under 
närmare trehundra år. Roslagsmuseets 
förråd har öppnats för föreningen och vi
dare har man haft visningar av den 
märklige färghandlaren Torsten Nord
ströms hem - en helt intakt bostad från 
1940-talet, fyllt av färghandlarens sam
lingar. Varje kvadratmeter är utnyttjad. 

Vidare har föreningen tillsammans 
med andra föreningar arbetat för att rusta 
upp Mellingeholms herrgårdspark, strax 
söder om staden. Herrgården revs för 40 år 
sedan och parken har förfallit, men nu bör
jar dess forna skönhet att åter framträda. 

Varje höst hålls ett par berättarkvällar 
på Stadsbiblioteket och de uppskattas. 

Fornminnesföreningen samverkar i 
sin programverksamhet med flera före
ningar i staden. Tillsammans med 
Svenska Turistföreningen besöker man i 
advent en av Roslagens kyrkor för guds
tjänst. Den 6 juni inbjuder man till firan
det av nationaldagen i Roslagsmuseets 
park. 

Lennart Jansson 

Simtuna hembygdsförening 

Till motsats från de allra flesta hem
bygdsföreningar har Simtuna hem
bygdsförening sin mesta föreningsverk
samhet under vinterhalvåret. Från sep
tember t.o.m. maj anordnas varje månad 
i föreningens regi en sammankomst för 
allmänheten i form av musik och littera
tur, varierande utställningar, musikan
dakt i Karleby tingshus, höstmarknad 
samt årsmöte i mars. Tillställningarna är 
mestadels välbesökta och uppskattade. 

Sommartid förekommer torp-, kyrk
stigs- och fornminnesvandringar i byg
den samt en längre sommarresa i kultu
rens tecken. Styrelsemöten hålls med 
jämna mellanrum, då mycket finns att 
diskutera och besluta. Vårt populära 
sommarkafe i Karleby anrika tingshus 
från 1600-talet vid R 70 med hantverks
och konstutställning av bygdens folk ej 
att förglömma. Här serveras kaffe med 
hembakat bröd m.m. och om så önskas 
visas man runt i lokaliteterna. 
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Under sommaren besöktes tingshuset 
av cirka tusen personer och under övriga 
året av några hundra plus ett fåtal buss
resenärer. Uppskattningen är stor över 
att tingshuset numera är öppet för all
mänheten och att kaffe serveras. 

Medlemsantalet har av olika skäl 
sjunkit något under året men uppgår 
trots detta till omkring 180 medlemmar. 

Eva Johansson 
ordförande 

Skogs-Tibble Fornminnes- och 
hembygdsförening 

Årsmötet 2001 hölls i sockenstugan den 
25 mars. 

Nationaldagen firades som vanligt 
med att besökarna tågade till kyrkan 
med ett spelmanslag i spetsen. Efter en 
kortare gudstjänst följde samkväm i 
sockenstugan. 

Under fyra söndagar i juli då museet 
hölls öppet arrangerades följande program: 

Den 15 juli pratade Maj-Lis Pettersson 
om "Sommarens blommor och rabatter". 

Den 22 juli anordnade Ewonne 
Ekmyr-Göransson en byvandring som 
sträckte sig från Skillsta, Ångelsta, 
Tjälinge och till Tibbleby och den 29 juli 
visade och berättade Kenneth Andersson 
om "Hönsfåglar och deras skötsel". 

Den 8 juli anordnades friluftsguds
tjänst i museiträdgården. Eftersom väd-

ret var mycket vackert i juli var alla akti
viteterna välbesökta. 

Under året har löpande underhåll 
gjorts på museet och bagarstugan. 

Christer Claesson 

S:t Eriks Gille 

Föreningen hade vid utgången av år 2001 
270 medlemmar. Fyra protokollförda styrel
sesammanträden har ägt rum under året. 

Följande sammankomster har arran
gerats under året: 

22 januari Skolor som funnits i Roslags
Bro presenterades av Torsten Törnqvist. 
Deltagarna berättade egna minnen från 
flera av de gamla skolorna. 

19 februari Torsten Törnqvist visade en 
video om jordbruksarbete på 1950-talet. 
Deltagarna berättade egna minnen från 
den tiden och jämförde med dagens sådd 
och skörd. 

12 mars Familjen Olsson från Utål berätta
de om gårdens historia och vad som hän
der där idag. 

23 april Filmer och bandinspelningar ur 
S:t Eriks Gilles arkiv underhöll deltagarna. 

18 maj Gillets årsmöte avhölls i Sock
enstugan efter sedvanlig inledning i kyr
kan. Inledningen leddes av kyrkoherde 
Svante Hagman. 
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2 juni Gökotta med Åke Tidigs ägde rum 
i Kåsta vid Bottenfjärden. 

I början av juni genomfördes ett antal ar
betskvällar vid Labacken. 

22 juni Ett mycket välbesökt midsom
marfirande genomfördes på Labacken 
med kaffeservering, lotterier m.m. 

15 juli Friluftsgudstjänst på Labacken. 
Trots hällande regn kom cirka 35 perso
ner. Genom kyrkoherde Svante Hagman 
fick de dock uppleva en mycket minnes
värd gudtjänst (husförhör). Lokalen där 
normalt trädgårdsmöbler förvaras ut
nyttjades. 

5 augusti Hembygdsgårdarnas dag fira
des med "öppet hus" vid Labacken. 

1 september Utflykt till Uppsala. Besök i 
Uppsala domkyrka och på Disagården i 
Gamla Uppsala genomfördes. Lunch av
njöts på värdshuset Odinsborg. Dagen 
avslutades med besök vid Ulva Kvarns 
hantverksgård. Drygt 40 deltagare. 

17 september Anders Thornström berätta
de om och visade gamla kartor huvud
sakligen från våra trakter. 

22 oktober Jakob Gustawsson berättade 
om Billinge gårds historia och om de sto
ra moderniseringar och satsningar som 
där ägt rum. 

26 november Åke Andersson visade vack
ra bilder och bildspel bl.a. från en resa till 
Norge. 

I början av året utsändes skriften om 
S:t Erik till medlemmarna i Gillet i sam
band med programutskicket. Den hade 
skrivits av Lennart Bagger-Sjöbäck un
der år 2000 en tid innan han gick bort. 
Torbjörn Krantz i Stäket svarade för ut
formning och redigering av tryckunder
lag. 

Skriften "Fattigdom och fattigvård i 
1800-talets Roslags-Bro" och som är för
fattad av Sven-Olof Garland har tryckts 
och finns till försäljning. 

Vykort med Labacken som motiv har 
anskaffats. 

Vass har som vanligt skurits ett antal 
gånger i Brosjön i början av året. Försälj
ningen av den har givit en god inkomst 
till föreningen. 

Under sommaren har uthusen rödfär
gats och tak har byggts över den norra 
matkällaren vid Labacken. 

Ett antal visningar av Labacken har 
ägt rum. 

Hederstecken för förtjänstfulla insat
ser i föreningen har tilldelats Ingeborg 
Eriksson, Lena Karlsson, Ellen Runelind, 
Karin Runelind och Sune Sundholm. 

Föreningen deltog med tre lag i 
Hembygdskavlen den 8 september, som 
detta år ägde rum i Riala. Alla tre lagen 
nådde framstående placeringar. 

Sekreteraren 
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Stockholms-Näs hembygdsförening 

Följande aktiviteter har arrangerats under 
året: 

22 mars Årsmöte. Efter mötet berättade 
Börje Sanden om minnesstenen och hän
delserna på Näs äng. 

6 maj Hantverksmarknad. 35 hantverkare 
visade sitt gedigna hantverk och sålde 
sina produkter. Många besökare trots det 
dåliga vädret. 

6 juni Nationaldagen firades för tretton
de gången. Talet hölls av Elisabet Ståle. 
Upplands-Bro sextetten, Vox Sonora
kören och Kungsängens folkdansgille 
medverkade. 

12 augusti Hembygdsdag i Västra Ryd 
arrangerad av Kyrkan. 

26 augusti Spelmansstämman i samarbe
te med UMS, folkdansgillet och Kyrkan. 
I samband med installation av ny präst 
bjöds på kyrkkaffe. Som vanligt välbe
sökt. "Dansbana" vid Lantbruksmuseet 
blev ett populärt inslag. 

6 september Hantverksdag för Kungs
ängenskolornas barn i årskurs 3. Även i 
år många barn, nästan 200. Dagen har 
blivit en uppskattad tradition som det 
känns inspirerande att arbeta med. 

4 oktober Brasafton. Robert Holmström kå
serade över den svenska husmanskosten. 

8 november Brasafton. Bo Forsell berättade 

Stockholms-Näs hembygdsmuseum. 

och sjöng under temat: Från Noaks ark 
till segelbräda. 

6 december Brasafton. Betty Bass and the 
Boys bjöd på bluegrass och country. 
Svängigt och fullsatt. 

10 januari Brasafton. Musikalisk nostalgi
tripp med Lars Gunnar Wiklund. 

7 februari Brasafton. Spelmän i Upplands
Bro framförde nyupptecknade låtar från 
folkmusikinventeringen i kommunen. 

Museerna har hållits öppna i samband 
med utomhusaktiviteter på gården (Hant
verksmarknaden, Nationaldagen, Mid
sommar och Spelmansstämman) och har 
dessutom visats vid speciella besök. 

Föreningen har bidragit med 3000 kr 
till stiftelsen Tärnsund för elektrifiering 
av den renoverade gamla transformator
stationen i Sylta. 

Sekreteraren 
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Ur teatern "Syner vid södra forsen". Till vänster Kurt Holm, till höger Gösta Boström. Foto Ola Sandström. 

Söderfors Hembygdsförening 

Söderfors Hembygdsförening hade un
der det 53:e verksamhetsåret 2001 ett 
medlemsantal på 400 medlemmar, vilket 
är det största antal medlemmar som note
rats i föreningens historia. 

Årets verksamhet har blad annat re
sulterat i ett nytt bygdespel som farmför
des i Ankarsmedjan med artister från 
Söderfors och 3 ungdomar från Uppsala. 
Manusförfattare var Katarina Ehnmark 
från Uppsala, med musik av kantor 
Niclas Axelsson Söderfors. Spelet blev en 

succe. Vid sista föreställningen var 
Ankarsmedjan överfull. Spelet gav ett 
bra överskott. 

Valborgsmässoafton firades traditio-
nellt, i ett underbart varmt och skönt vä
der, med mycket folk c:a 1000 personer 
på Ankarbacken. Vårtalare var Ralf 
Efraimsson och kyrkokören sjöng under 
ledning av Elisabet Gustafsson. Vård
kasen tändes och ett praktfullt fyrverkeri 
avfyrades. 

Brukets Dag firades på Kyrkmyren 
tillsammans med föreningar och företag. 
Även i år c:a 3500 besökare. Årets upplaga 
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av Brukets Dag hade karaktär av barn 
och familjeunderhållning. Ett bra väder 
bidrog till den lyckade dagen. På kvällen 
en välbesökt konsert i Söderfors kyrka, 
"Musik i försommarkväll", med kyrko
kören och Brukskapellet och solisterna 
Åke Edvinsson och Lars Jörtsö. Mid
sommar firades med dans och lekar kring 
stången. C:a 2000 besökare hade samlats 
på Ankarbacken i det fina vädret. 

Öppet Hus i Advent anordnades tra
ditionsenligt i Hembygdsgården. Under 
året har Ankarsmedjan fått nytt plåttak. 
Länsstyrelsen beviljade 169 000 kr. till ar
betet. Likaså reparerades de båda skor
stenarna vid lilla och stora härden, vilket 
har gjort att vi nu kan elda för värmen i 
smedjan. 

Milstenen utanför Enkhuset har också 
renoverats med hjälp av pengar från Läns
styrelsen, 7500 kr. Arbetet i Enkhuset har 
fortsatt enligt planen, så nu är också köket 
färdigt med diskmaskin kylskåp och riktig 
köksinredning. 

Ola Sandström 

Teda hembygdsförening 

Teda hembygdsförening verkar för beri
kande möten mellan människor med an
knytning till bygden och fördjupad kun
skap om dess historia, natur och kultur. 
Under 2001 har vi haft arrangemang var
je månad med program i linje med vår 

verksamhetside: underhållning med 
egna eller inbjudna förmågor, kurser, 
studieresor och naturstudier med 
svamp, växter och fåglar som objekt. Vid 
den årligen återkommande hembygds
dagen var huvudtemat "Teda Gymnastik 
och idrottsförening" vars blomstringstid 
under 30- och 40-talet belystes med fo
ton, prissamlingar och dokument. Vi har 
också medverkat i dokumentering av 
socknens enda verkstadsföretag. Genom 
en skrivelse har vi stött opinionsbild
ningen för att bevara socknarna/försam
lingarna som minsta enhet i befolknings
statistiken. Under 2001 har vi anslutit 
föreningen till det nybildade förenings
rådet i Enköpings kommun. 

Teda hembygdsförening hade vid årets 
utgång 120 medlemmar vilket är mer än 
antalet invånare i socknen. Ungefär hälf
ten av medlemmarna är "utsocknes" med 
anknytning till Teda eller intressegemen
skap med vår verksamhet. Vi har berikan
de kontakter och samarbete med angrän
sande hembygdsföreningar och med Teda 
församling, som bl.a. är lokalvärd vid våra 
sammankomster inomhus. Enköpings 
kommun stöder verksamheten med ett 
anslag om 1000 kr och från arrangörerna 
av skolträffar har hembygdsföreningen 
fått överskottet från dessa om 1 606 kr. 
Förslaget om en hembygdsförening i Teda 
väcktes vid en sådan skolträff och tidigare 
elever i Teda skola inbjuds särskilt till 
hembygdsdagen varje år. 

Sekreteraren 
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Tensta hembygdsförening 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sam
manträden under året. 

Årsmötet hölls den 11 mars i klubb
lokalen i Skyttorp. Närvarande var ett 
45-tal deltagare. Kvällens föredragshållare 
var Gunnar Redelius. Vid Upplands forn
minnesförening och hembygdsförbunds 
årsmöte deltog en representant. Björk
linge Hembygdsförening firade 30 år där 
två representanter var med och uppvak
tade. Sista april i Tensta firades traditio
nellt i Mårdbacken, Vansta. Cirka 150 
personer deltog. 

Vi har i Tensta haft besök av Svart
bäckens PRO, där 80 personer ville se 
museet, sockenstugan och bygdegården. 
Den 29 maj var det cykelutflykt i Tensta. 
Gödåkers gravfält besöktes och färden 
gick vidare över spången till Guckerdal. 
Målet var att leta efter den smedja som 
en gång låg där. Utflykten fortsatte till 
Gruvbacken med efterföljande fika. 41 
deltagare trotsade det blåsiga och kalla 
vädret den 29 maj. I Järsta har Carl-Olof 
Öström bjudit 74 personer på visning 
och berättelser om kvarnen, bryggeriet 
och sågen som varit i drift där. Pia och 
Gunnar Ahren visade också sina magne
fika växter och dammar. Den 22 juni fira
des det midsommar vid Församlings
gården. Som vanligt stort deltagarantal, 
cirka 300 vuxna och barn. 

På årets Tenstadag deltog bl.a. ett 
engelskt folkdanslag som var på besök 

hos Tensta folkdanslag. I augusti besökte 
Vaksala Hembygdsförening oss. Vi del
tog i ordförandekonferens på Upplands
museet i september. 

Styrelsen 

Tvärnö Hembygdsförening 

Under året har styrelsen haft 3 protokoll
förda sammanträden förutom årsmötet. 

Antalet medlemmar var ca 80 familjer 
och ca 25 enskilda. Vi är mycket glada över 
att ha kunnat genomföra en stor mängd 
aktiviteter av stor bredd under året. 

Verksamhetsåret inleddes i april med 
årsmötet där Roger Toll inbjudits att be
rätta om skärgårdens skutor. 

En dag i början av maj samlades ett 
10-tal medlemmar för att slyröja de gam
la stigarna som tidigare användes innan 
landsvägen byggdes på 1950-talet. 

I slutet av maj anordnade föreningen 
en utflykt till Gräsö där vi besökte Öster 
Mörtarö där tusentals kungsängsliljor 
blommade på strandängarna. Vi besökte 
också Gräsö Hembygdsgård samt Anders
Matsgårdens utställning om bondefiske 
påGräsön. 

Traditionsenligt midsommarfirande 
genomfördes med ett rekordhögt deltaga
rantal. Under våren har lotter sålts till för
mån för inköp av köksutrustning till sam
lingslokalen i skolan. Dragning skedde i 
samband med midsommarfirandet. 
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Alf Pettersson lagar en strömmingsnot på Sundskär. 

Till Söderödagen som varje år hålls i 
Söderögården var föreningen inbjuden 
att presentera sin verksamhet. Vi bidrog 
med ett stort fotocollage, visade videofil
men om notdragningen på Sundskär 
1999 samt hade försäljning av kartor, 
skrifter m.m. 

Båtutflykter är alltid uppskattade av 
medlemmarna och 5 fullastade båtar lade 
till vid Sladdarö brygga en underbar juli
dag. Roger Gustavsson från Ormön var 
vår guide bland allt det sevärda på ön. 

Friluftsgudstjänsten i samarrangemang 
med Östhammars pastorat fick detta år 

hållas inomhus p .g.a. regnskurar men 
tack vare det kunde besökarna i stället 
lyssna till Torbjörn Forsman som spelade 
på den ny lagade skolorgeln. Kyrkkaffet 
var som vanligt uppskattat. 

Framlidne Alf Pettersson höll tillsam
mans med sin son Alf Gunnar Petterson 
nätlagningskurs en dag i september. 

Året avslutades med ett samarrange
mang med Långalma skola på temat 
"skolan förr i tiden". 

Kerstin Malmborg Eva Medin Johansson 
vice ordförande sekreterare 
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Valö-Forsmarks 
hembygdsförening 

Valö-Forsmarks hembygdsförening bil
dades 1948 och har drygt 300 medlem
mar. Föreningens hembygdsgård ligger 
vid Vigelsboäng i Valö. Ett stort och vik
tigt arbete inom föreningen är att skaffa 
kunskap om, inventera, dokumentera 
och vårda föreningens samlingar samt 
att bevara de byggnader som finns vid 
hembygdsgården. 

De årliga arrangemangen vid hem
bygdsgården är spel- och dansstuga un
der Östhammars kommuns musikvecka 
i juli och spelmansstämman som alltid 
går av stapeln den första söndagen i 
augusti. En ny tradition är adventskaffe 
med 7 sorters kakor, sång och musik. 
Denna gång invigde vi det första rum
met (kontoret) i Lundhuset. 

Annat som arrangeras av hembygds
föreningen är bl.a. vandringar på olika 
ställen inom Valö och Forsmark. En alltid 
förekommande och uppskattad van
dring är den omkring Vigelsbo gruvor 
med Tore Blom som guide. En mycket 
uppskattad kurs om karbidlampor ge
nomfördes med Per-Arne och Kjell 
Adolfsson som ledare. 

För första gången hade vi ett icke 
önskvärt besök vid hembygdsgården, 
nämligen av inbrottstjuvar. Det var för 
oss en mycket obehaglig händelse. 

För övrigt har under året hembygds
föreningen som vanligt arbetat med sin 

hembygdsgård där man värnar, vårdar 
och visar sina byggnader och föremål. 

Mirja Korpela 
ordförande 

Vendels hembygdsförening 

Vendels hembygdsförening har under 
året ökat samarbetet med övriga för
eningar och kyrkorna i Vendel. Det har 
rönt stort gehör i bygden och en varm ge
menskap har präglat verksamheten. Vi 
har lärt oss mycket om varandra, både 
vad gäller arbetssätt och inriktning. 
Hembygdens dag och en konsert med 
Meta Roas under året är exempel på 
denna samverkan. 

Vårutflykten gick till Älvkarleby där 
vi fick en lärorik heldag tack vare en 
mycket engagerad och kunnig guide i 
form av hembygdsföreningens ordföran
de J alle Holmström. 

Eric Sahlströms spelmansstämma, 
tredje helgen i juli, inleddes detta år med 
en konsert i Vendels kyrka på lördags
kvällen. Folkmusikgruppen Några gav 
en mycket uppskattad föreställning i en 
fullsatt kyrksal. Efteråt kunde man inta 
kaffe och korv på kyrkbacken. Söndagen 
började med en folkdansmässa,"Träd in i 
dansen". Spelmännen tågade in i kyrkan 
spelandes sina instrument och Ströms
bergs folkdansgille dansade uppför 
altargången. På tolvslaget öppnades 
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• 
Här flätas tonerna samman till både nya och gamla melodier. 

stämman på festplatsen Ottarsborg av 
föreningens ordförande. 

Vädret var vackert och spelmän från 
när och fjärran fyllde scenen där det 
bjöds på allspel under ledning av Sonja 
Sahlström. Trollrike spelmän spelade 
därefter upp till allmän dans. 

Hembygdens dag firades på IK REX 
festplats Ottarsborg. Då hade bygdens 

hantverkare möjlighet att visa upp sina 
alster, demonstrera arbetssätt och bjuda 
ut till försäljning. 

Skolelever spelade upp sägnen om 
Ottarshögen, brandförsvaret ställde upp 
med brandbilar och åkturer för små och 
stora. Vassbåten från föreningen Ven
delsjön fanns på plats. Så även en gigg 
från hembygdsföreningen. Efteråt en 
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enkel sånggudstjänst. En mycket lyckad 
dag. 

Höstutflykten gick detta år mot 
Roslagen där Penningby slott förevisa
des av slottsherren själv. Lätt uppskräm
da av mötet med "Vita frun" besöktes 
Roslagsmuseet där utställningen "Köket 
år 1959" fyllde besökarna med minnen 
samt blandade känslor av vemod och 
förtjusning. 

Trivselkväll i den gamla folkskolan 
Marieberg bjöds det på under en kväll i 
november. Då serverades värmande glögg 
och svampsoppa. Givetvis bjöds det på 
underhållning. 

I museerna har de handskrivna för
teckningarna över gamla föremål revide
rats och lagts in på dator. Gamla vagnar 
har fått sig en genomgång av en bland
ning av terpentin och linolja för att för
hindra maskangrepp. 

Under året som gått har förre kyrko
herden Erland Söderström avtackats av 
föreningen och den nye välkomnats, 
prosten Svenny Hellström. 

Föreningen har som gåva mottagit en 
gipsmodell till Vendelmonumentet som 
står på platsen för båtgravsfynden vid 
Vendels kyrka. 

Vendels hembygdsförening kan nu 
presentera sig på internet. Adresen är: 
http: I /hem.passagen.se/ vendelshem
bygdsforening 

Bodil Berndes 
ordförande 

Villberga hembygdsförening 

Föreningen hade vid årets slut 131 med
lemmar. 

Traditionell "grötfest" hölls den 11 ja
nuari. 

Årsmötet hölls den 1 mars. En kom
mitte för reparation av pust i smedjan 
bildades. 

Reese från Torsvi Trädgård besökte 
månadsmöte i april och berättade om 
trädgårdsodling och blommor och bus
kars skötsel. 

Reparationen av pust i smedjan blev 
klar lagom till smesillsdagen. 

Aktiviteten vid smedjan den 26 maj 
gick bra. Smeden Erik Vargtand medver
kade. 

Nationaldagen firandes i Enabygds
parken, talare var Torkel Karlberg. 

Midsommar firades som vanligt på 
hembygdsgården med Folkdansgillets 
medverkan. 

Sommarresan i år gick till Reijmyre 
Glasbruk och Trosa den 3 juli, med Bengt 
Westerdahl som pilot. 

Sommarrevyn Korn o Små Fåglar spe
lades den 8 september, den skulle ha spe
lats på hembygdsgården men flyttades 
till skolans matsal, på grund av vädret. 

Traditionellt amerikanskt knyt hölls 
den 1 nov, med Eriks Big Band som spela
de 30-40-talsjazz, mycket underhållande. 

Björn Olsson 
sekreterare 
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Vänge Hembygdsförening 

Vänge Hembygdsförening har förmånen 
att ha tillgång till Karlssongården i den 
unika medeltida miljö som Ekeby by ut
gör. Den är viktig att underhålla och vårda 
denna miljö och till hembygdsföreningens 
stora glädje finns sedan hösten 2001 en 
handledning i hur framtida underhålls
arbeten skall utföras. Arkitekt Björn 
Nilsson har på uppdrag av Länsstyrelsen 
tagit fram detta vård program. Ekeby by är 
byggnadsminnesförklarad sedan år 1997. 

Från den 6 maj till 9 september har 
kaffeserveringen i hembygdsgården skötts 
av ett stort antal frivilliga medlemmar. 
Den är en viktig del av hembygdsför
eningens verksamhet bl.a. genom att ge 
tillfälle för intresserade att besöka den 
raritet som hela byn är, vilket bidrar till 
att hålla miljön levande. 

Programverksamheten har på som
maren bestått av sångkvällar och frilufts
gudstjänster. Det traditionella midsom
marfirandet lockade ett rekordartat antal 
besökare, möjligen beroende på reporta
ge i UNT samt ett inslag i TV4:s lokala 
nyheter. 

Den sedvanliga soppkvällen i oktober 
var ett uttryck för tacksamhet till de 
medlemmar som under året bistått med 
kaffeservering i Karlssongården eller på 
andra sätt varit föreningen behjälpliga. 
Under kvällen underhöll dubbelkvartet
ten Orphei Brudar (OB) från Uppsala 
med uppskattad sång. 

På Måltidens dag den 18 oktober, som 
firas i hela landet, bjöd föreningen på 
soppa och bröd till alla kunder i ICA 
Vänge. Ingredienserna till soppan var 
skänkta av ICA Vänge och brödet av 
Landings konditori. Måltiden är en vik
tig kulturbärare, därför uppmärksamma
des dagen av hembygdsföreningen. 

Under hösten har vängeborna inbju
dits till två trivselkvällar med Vänge för
samling som medarrangör. Programmen 
har bestått av föredrag med bildvisning 
om Zimbabwe - kultur, politik och livs
villkor av Susanne Blatt och Sofia 
Kälvemark samt Kina - mission och re
volution av Karin och Sven Lundkvist. 

Sekreteraren 

Österåkers Hembygds- och 
Fornminnesförening 

Föreningen hade vid verksamhetsårets 
slut 1052 medlemmar, av vilka fem var 
hedersmedlemmar. 

Arbetet i föreningen har till stor del 
bedrivits i kommitteer och arbetsgrup
per. Under 2001 har nio kommitteer kon
tinuerligt varit i verksamhet, varvid ett 
ideellt, mycket förtjänstfullt arbete ned
lagts. De under en tid vilande byggnads
kommitten och Ekbackengruppen har 
först under oktober kunnat återuppta 
sina verksamheter. Det planerade under
hållsarbetet för våra fastigheter har 
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tyvärr ej kunnat genomföras, varför 
pengar reserverats till år 2002. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 
2001 haft tolv protokollförda styrelsemö
ten samt en arbetsdag, den 22 september, 
under vilken den framtida verksamheten 
diskuterades. Vid styrelsemötena har nå
gon eller några av de olika arbetsgrup
perna redogjort för sin verksamhet och 
dryftat eventuella problem. Årsmöte av
hölls den 22 april. Ordinarie höstmöte 
avhölls den 18 november. 

Traditionella arrangemang under året: 
Valborgsmässofirandet i Ekbacken 

var som vanligt välbesökt - cirka 2000 
personer fanns på plats då vårtalaren 
Sven Westman och Åkersberga kammar
kör hälsade våren välkommen. 

Nationaldagen firades på Storängs
torget med tal av Sören Norrby och un
der medverkan av skolklasser från Söra
och Hackstaskolorna. 

Midsommar firades i vackert väder 
under stor publiktillströmning. Med
arrangör var traditionsenligt Österåkers 
Folkdansgille. 

Kanalens dag kunde också den ge
nomföras i vackert väder under stor pub
liktillströmning. Liksom vid övriga ar
rangemang i Ekbacken utförde aktivi
tetskommittens medlemmar ett strålande 
arbete, vilket gav föreningen ett rejält 
ekonomiskt tillskott. 

Programmet med guidade kultur
vandringar har utökats och genomförts 
under större deltagande än tidigare år. 

Inger Bergström har förtjänstfullt ansva
rat för denna viktiga verksamhet. 

Milstolpen har utkommit med två 
uppskattade och innehållsrika nummer. 
Under året har dessutom ett informa
tionsblad, "Halvmilstolpen", utkommit 
med två nummer. 

Föreningens hemsida, www.milstol
pen.org, har under året kontinuerligt 
uppdaterats och hållits aktuell. 

Torpdokumentering och inventering 
av socknens indelta soldater har fortsatt. 

Dataregistrering av fotografier har 
påbörjats. Överflyttning av den 
Harlingska samlingens fotografiska 
glasplåtar till kommunens arkiv har för
beretts. 

ÖHF:s fyra museer har hållits öppna 
för allmänheten liksom tidigare år. Skol
museet och hembygdsmuseet har under 
året besökts av över tusen elever från 
kommunens skolor! 

Även Hagbygravfältet har besökts fli
tigt av skolklasser, som också deltar i 
vården av gravarna. 

Vår förening var traditionsenligt värd 
vid den ekumeniska friluftsgudstjänst 
som hölls vid Norrö Tingshus den 24 maj. 

Hembygdsgården Vita Huset har un
der året hyrts ut för fester och andra sam
mankomster vid ett stort antal tillfällen. 
Inkomsterna av dessa uthyrningar utgör 
en inte oväsentlig del av föreningens in
komster. 

Under oktober månad, den 16 och 23, 
höll Gudrun Vällfors och Gunnar 
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Winberg välbesökta föredrag i Vita Huset. 
Ämnena var "Tre kungar på Trälhavet" 
och "Örlogsstation Österåker" 

En välbesökt arbetsdag genomfördes 
i Ekbacken den 14 oktober. 

Sekreteraren 
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